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EDITORIAL

Alexandre Serpa, Vice-Presidente do CIESP, idealizador do evento

O presidente norte americano John Kennedy, certa vez, disse uma cé-
lebre frase: “O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do 
crescimento”. Foi com a inspiração de ver a sociedade como um agente 
transformador no processo de desenvolvimento da cidade de Campinas e 
da Região Metropolitana, que o Ciclo de Debates surgiu.

O desenvolvimento regional é um dos temas que, sem dúvidas, traz 
no seu contexto grandes desafios. São maiores ainda quando se trata da 
Região Metropolitana, formatada em seu conjunto de 19 municípios, com 
cerca de três milhões de habitantes. Uma das principais economias do 
País e, porque não, do continente, tendo todo tipo de demandas, desde as 
estruturais até as tecnológicas.

E para compreender, entender e agir junto ao grande universo das ne-
cessidades dos grandes centros urbanos, é primário se ater ao que existe e 
estudar para elaborar propostas que auxiliem o planejamento, promovendo 
o desenvolvimento sustentado.

Dentro desta visão, convidamos dezenas de especialistas para deba-
ter e propor soluções dentro do campo do conhecimento e da experiência 
aplicada, a participarem dos 17 temas que escolhemos e que compuseram 
os nove eventos do Ciclo de Debates, que se iniciou em 2011 e encerra-se 
com a publicação desta revista.

Com a participação destes especialistas e líderes oriundos de diversas 
áreas da sociedade civil, do governo e da área acadêmica, os encontros 
foram imprescindíveis para verificarmos a complexidade dos problemas 
encontrados na cidade, aprofundarmos o conhecimento sobre a dinâmica 
da região metropolitana e propor soluções compatíveis e possíveis para 
um desenvolvimento contínuo e duradouro, de forma planejada e inte-
grada com todos os atores que participarem direta ou indiretamente do 
desenvolvimento de Campinas.

Agradeço ao CIESP-Campinas e a todas as entidades parceiras que 
contribuíram para o enriquecimento do evento. Agradeço a cada um dos 
palestrantes, profissionais especialistas e companheiros que dispuseram 
do seu tempo e de sua sabedoria para integrar este projeto, que hoje se 
concretiza na forma de uma Revista Especial, que será destinada às li-
deranças políticas das cidades que compõem a RMC. Tudo isso, a fim 
de contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para um 
crescimento cada vez mais sustentável. 

Desenvolvimento sustentável 
Da Região metRopolitana De 
Campinas Rumo ao ano De 2020
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Foi com imenso orgulho que a Casa da Indústria 
realizou esse importante evento idealizado pelo vice
-presidente do CIESP, Alexandre Serpa, em 2011 e 
2012 e que teve como tema o Desenvolvimento Me-
tropolitano de Campinas visando ao ano de 2020. 

Nós, representantes da Indústria, acreditamos que 
não basta somente pensar num futuro melhor para 
a RMC, é preciso planejá-lo, com sustentabilidade, 
estruturando o crescimento urbano de forma coesa e 
ordenada, solidificando parcerias público-privadas 
oferecendo à sua população e aos seus empresários, 
uma cidade digna e segura para investir, produzir, tra-
balhar e viver com qualidade. 

Destaco e agradeço a participação dos brilhantes 
profissionais, especialistas, acadêmicos e pesquisado-
res convidados, que contribuíram de forma singular 
para a qualidade dos diagnósticos e soluções apresen-
tados nos painéis de debate.

Esta Revista se materializa, portanto, como nos-
sa preocupação e como nossa contribuição para uma 
sociedade civil e acadêmica e, principalmente, como 
fonte de pesquisa para que os prefeitos da RMC e suas 
equipes de gestão elaborem seus planos de governo 
focados no que as cidades realmente precisam para 
crescerem prósperas, sustentáveis e eficientes, ofere-
cendo qualidade de vida e empregos à sua população, 
além de oportunidades, infraestrutura e segurança ju-
rídica a seus empreendedores. 

José Nunes Filho, Diretor Titular CIESP-Campinas

palavRa Do DiRetoR
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1

A Região Metropolitana de Campinas, 
formada por dezenove municípios, ocupa 
um lugar de destaque no cenário nacional, 
mas é também uma região com problemas 
sérios relacionados à logística e transpor-
te de cargas e pessoas. Até hoje, o inves-
timento em infraestrutura tem sido des-
proporcional ao crescimento das cidades 
brasileiras e suas demandas, o que não é 
diferente em Campinas. 

Uma especial atenção nesse setor é 
imprescindível para equacionar os proble-
mas existentes e tornar a RMC referência, 
sendo capaz de competir igualmente com 
outros centros urbanos do país e do mundo.

O crescimento e o desenvolvimento 
sustentáveis do setor industrial local de-
pendem diretamente de uma infraestru-
tura inteligente e integrada dos setores 
de energia, telecomunicações, transporte, 
logística, abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto, além da correta des-
tinação de resíduos sólidos.

Para o presidente do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas de 
Campinas e Região (Sindicamp), Carlos 
Panzan, a questão relacionada à infraes-
trutura e o congestionamento do trânsito 
em Campinas já é um problema bastante 
conhecido de toda a sociedade. 

Segundo ele, responsabilizar o trans-
porte de cargas e pessoas realizado por 

caminhões e ônibus como os vilões e cau-
sadores do caos vivido diariamente não é 
correto, uma vez que tais meios de trans-
porte são responsáveis pela entrega de pro-
dutos aos mais variados locais, dos grandes 
centros urbanos até cidades menores no 
interior do Estado e do Brasil.

“Eu costumo dizer que o transporte ro-
doviário de carga é um mal necessário, pois 
é aquele que entrega o medicamento, o ves-
tuário, o alimento, entre outros itens vitais 
no cotidiano da população. A estabilidade 
econômica do país permitiu um avanço 
significativo em melhoria das condições de 
compra do cidadão brasileiro”, afirma.

Panzan destaca que o cenário econômi-
co da região é marcado pela estabilidade da 
economia, pelo aumento do poder aquisiti-
vo da população, pelo maior consumo de 
bens móveis e pela redução na utilização 
dos serviços de transportes de massa. Ele 
ainda avalia que nas regiões sul e sudeste 

houve um excesso de venda de carros e 
considera que fica evidente que a estrutura 
viária não é suficiente para comportar a de-
manda atual de veículos nas vias urbanas e 
rodovias da região.

Ele ressalta que o poder público con-
cede alvará para instalação de residên-
cias, comércios, faculdades e indústrias 
sem observar o fluxo de veículos que irão 
trafegar nesses locais. Muitos prédios re-
sidenciais, por exemplo, são construídos 
sem o planejamento de garagens para os 
moradores. Consequentemente, esses ve-
ículos são deixados na rua e a via pública 
se torna um estacionamento.

“O governo municipal precisa olhar para 
a concessão de alvarás sob os seguintes ques-
tionamentos: têm condições de se instalar? 
Qual é o fluxo de veículos da região? Haverá 
estacionamento? Haverá segurança para esse 
pessoal? Tal avaliação não acontece, quer di-
zer, sempre foi aleatório”, enfatiza.

INFRAESTRUTURA

as DiFiCulDaDes e a Falta 
De inFRaestRutuRa Do 
tRanspoRte viáRio na Região

Da esquerda para a direita: Alexandre Serpa,  
José Nunes Filho, Cícero Lívio, Ricardo Ribeiro,  
Anícia Batistelo Pio e Nelson Gonçalvez
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Panzan recorda-se da dificuldade de 
entrega dos produtos, devido ao grande 
fluxo de veículos circulando em toda a 
cidade. Para ele é possível até mesmo o 
desabastecimento desses produtos na ci-
dade, caso não sejam tomadas providên-
cias para a melhoria do planejamento e da 
fluidez do trânsito.

O assessor técnico da presidência da 
Associação Nacional de Transportes Pú-
blicos, Ayrton Camargo e Silva consi-
dera a infraestrutura e a logística como 
um desafio que busca gerenciar os fluxos 
de determinada região para o transporte 
de carga e também de passageiros, deno-
minado integração.

“A integração mais organizada surgiu 
em São Paulo com o metrô em 1975, quan-
do as primeiras estações foram abertas e 
a rede de ônibus se reorganizou para que 
um pudesse alimentar o outro, mas ainda 
temos um oceano a atravessar”, recorda.

Silva ressalta que o Brasil está em 
franco desenvolvimento e é preciso apro-
veitar este momento para investir na atual 
infraestrutura que já está saturada. É ne-
cessário resolver os problemas já existen-
tes e consolidar a competitividade do país 
em rede mundial, sendo mais eficiente 
frente à economia globalizada. 

Ele reforça que todas as outras regiões 
metropolitanas do Brasil são estruturadas 
em cima de uma Capital e Campinas foge à 
regra. Tais conflitos nos grandes centros po-
dem levar ao caos e tornar inviáveis a com-
petitividade e a eficiência, uma vez que, por 
falta de estrutura, as atividades mais dinâ-
micas acabam migrando para outras regiões.

“Em São Paulo, nos anos 70, diversos 
fatores além do próprio colapso da fer-
rovia como instrumento de escoamento, 
fizeram com que muitas indústrias procu-
rassem se estabelecer a beira das rodovias. 
Por outro lado, o encarecimento e a ocu-
pação da terra inviabilizaram a expansão 

industrial e muitas indústrias saíram da 
capital. Inclusive a região de Campinas 
recebeu o impacto disso na mesma época, 
quando diversas indústrias de telecomu-
nicação e metalurgia se instalaram aqui 
devido ao gargalo logístico da região me-
tropolitana de São Paulo”, recorda.

Ele questiona se Campinas vai viven-
ciar outro colapso em um futuro imediato, 
o que fará migrar, por conta de gargalos na 
gestão dos seus fluxos, o que ela tem de 
mais nobre, de mais raro e de mais precioso. 

Silva destaca inclusive a necessidade da 
realização de pesquisas de fluxo da origem e 
do destino de maneira regular, para justamen-
te identificar quais são os caminhos de rique-
za que atravessam a região e as rotas e vias 
que precisam transformar-se em corredores. 

“Campinas realizou a sua primeira pes-
quisa em 2003, então é fundamental que ela 
se repita em no máximo 10 anos. Nós preci-
samos aplicar esses instrumentos de conhe-
cimento dentro de um novo setor de pas-
sageiros e de cargas. Além disso, devemos 
cobrar resultados do poder público para que 
o quadro apresentado por essas pesquisas e 
pelo diagnóstico torne-se um plano de lon-
go prazo de investimento”, assegura.

Para resolver a questão da falta de in-
fraestrutura em Campinas, Silva acredita 
que a união entre os Governos Federal, 
Estadual e Municipal pode mudar o atual 
quadro. Ele vê, com esperança, o anúncio 
da implantação do trem de alta velocidade 
conectando a RMC a outras cidades impor-
tantes do Estado e do País.

“Há uma grande possibilidade da con-
cretização desse eixo, mas temos que co-
brar também, das várias instâncias, progra-
mas de desenvolvimento regional e muni-
cipal na área de influência desse trem, para 
que os municípios compatibilizem o seu 
desenvolvimento à luz dos novos fluxos 
que serão gerados pelo trem. E mais ainda, 
exigir que nós tenhamos redes municipais 
eficientes para destravar esses novos flu-
xos que esse TAV vai trazer”, finaliza.

Na avaliação do diretor de desenvolvi-
mento e infraestrutura viária da Empresa 
Municipal de Desenvolvimento de Cam-
pinas (EMDEC), em exercício no ano de 
2011, Maurício Thesin, a mobilidade sus-
tentável é um tema nacional de grande dis-
cussão atualmente e um desafio para todos 
os municípios brasileiros. As cidades cres-
cem, a população e as distâncias aumentam, 
havendo uma evolução tecnológica e uma 
mudança de comportamentos que geram 
conflitos que precisam ser administrados.

“Campinas se consolidou como núcleo 
urbano a partir de 1850, com população 

aproximada de 30 mil habitantes. Atualmen-
te, vive uma realidade de superpopulação, 
de distâncias crescentes, de tempo restrito 
e de viagens extremamente longas, mesmo 
que seja só até o local de trabalho. A situação 
de congestionamento, as taxas altíssimas de 
motorização urbana, a qualidade dos auto-
móveis, a qualidade e as condições de via-
gem são extremamente precárias”, enfatiza. 

Thesin lembra que 90% dos municípios 
brasileiros não tem nenhum problema com 
circulação, uma vez que são pequenas cida-
des distribuídas ao longo do país. 6% dessas 
cidades têm entre 50 e 100 mil habitantes 
com um modelo muito simplificado de trans-
porte. Cerca de 80 municípios do país, uma 
média de 0,5%, precisam melhorar a gestão 
de circulação de veículos, sendo 100 mil ha-
bitantes para 50 mil veículos circulando.

Ele se recorda que a partir da constru-
ção de corredores específicos, da implan-
tação do sistema de integração do bilhete 
único e da instalação de terminais em lo-
cais estratégicos, o trânsito de passageiros 
no município foi melhorado e facilitado. 
Segundo Thesin outros corredores ainda 
estão em fase de estudo e devem ser im-
plantados nos próximos anos. O objetivo 
é sempre diminuir o tempo das viagens e 
oferecer mais conforto ao usuário. 

INFRAESTRUTURA

Principais
        propostas
ü  Adotar um novo modelo institucio-

nal de gestão da mobilidade com 
efetiva participação dos Governos 
Federal, Estadual e Municipal;

ü  Promover o desenvolvimento ur-
bano sustentável, definindo metas 
para a melhoria da infraestrutura 
no transporte de cargas e de pes-
soas, visando à redução do tempo 
de deslocamento para ambos.
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é desperdiçado, quando na verdade é um 
energético que não se deve abrir mão.

Além disso, ainda temos cerca de 
140 gigawatts para expandir em termos 
de energia eólica, concentrada no nor-
deste. Em suma, o Brasil tem alto po-
tencial hidrelétrico disponível no norte, 
um alto potencial eólico disponível no 
nordeste e uma geração de biomassa no 
sudeste e no sul também.

 “Muito tem se perguntado a respeito 
de como conseguiremos atender a um cres-

cimento de demanda. Consi-
derando 5% de crescimento 
do PIB em média geométri-
ca, até 2015 estamos falan-
do seguramente de 30% de 
crescimento no horizonte, 
além de um crescimento de 
5% no consumo de energia 
elétrica”, afirma. 

Castro conta que em 
2010, a CPFL Energia in-
vestiu na Região Metropo-
litana de Campinas cerca 
de R$ 100 milhões para 
manter e expandir a capa-
cidade de atendimento. E 
esse investimento tem sido 

feito de forma estruturada, devendo che-
gar a 3000 megawatts de potência insta-
lada na região em 2013.

“A CPFL Energia é uma empresa com 
100 anos de atuação no setor elétrico brasi-
leiro. Nós somos líderes no mercado, tanto 
na parte de distribuição quanto na parte de 
geração e comercialização de energia. Cer-
tamente a empresa se julga preparada para 
continuar participando do desenvolvimen-
to da região metropolitana de Campinas, 
do Estado de São Paulo e do Brasil que, 
como disse, é todo interligado”, assegura.

O professor doutor da Faculdade de 
Engenharia Civil da Universidade Esta-
dual de Campinas, Alberto Luiz Francato, 
reforça que não pode esquecer-se do inter
-relacionamento da energia com a relação 

de logística e de transportes. Na infraestru-
tura de transporte viário é possível adotar 
soluções particularizadas, mas o mesmo 
não acontece com o setor energético, uma 
vez que o sistema é interligado. 

Francato explica que o sistema inter-
ligado nacional (SIN) está dividido em 
quatro regiões, sendo que o sudeste e o 
centro-oeste formam uma única região 
para garantir o suprimento energético. Isso 
acontece, pois é possível gerar mais ener-
gia no sul, não consumi-la totalmente e 
ainda levar para o sudeste, para o nordeste 
ou para o norte. 

Veja abaixo:

Esquema Geral do SIN:
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“Em 2001 não houve racionamento 
devido ao apagão na região sul. Pelo con-
trário, os reservatórios estavam vertendo 
em excesso de água e nós tínhamos em 
nossa região um panorama complicado, 
contudo, tínhamos uma dificuldade da 
interligação com a região sul. Então, se 
tivéssemos naquela época uma melhor in-
terligação elétrica, teríamos a possibilida-
de de amenizar o apagão. Hoje, esse qua-
dro melhorou muito, pois já existe uma 
interligação melhor, mas o incremento da 
demanda foi grande”, recorda.

Para o professor a energia é capaz 
de provocar mudanças nos hábitos de 
consumo da sociedade em função da sua 
disponibilidade ou deficiência. Como 
exemplo, podemos considerar a substi-
tuição das lâmpadas incandescentes por 
lâmpadas fluorescentes; a produção de 
motores de alto rendimento, abolindo 
os motores convencionais; a maior uti-
lização de refrigeradores no lugar dos 
freezers, tudo para reduzir o consumo de 
energia na época do apagão.

INFRAESTRUTURA

os setoRes De eneRgia 
e ComuniCaÇão são 
eXtRemamente impoRtantes 
paRa a manutenÇão Do 
Desenvolvimento Da Região

O assessor da vice-presidência de 
gestão de energia da Companhia Paulista 
de Força e Luz (CPFL Energia), Roberto 
Castro, afirma que a energia elétrica é o 
serviço público de maior abrangência no 
país. A rede elétrica está presente na maio-
ria dos domicílios brasileiros, contudo, o 
setor elétrico é visto no mundo como o 
grande vilão da emissão de CO2, pois cer-
ca de um quarto da produção desse gás 
vem exatamente da necessidade de se ge-
rar energia elétrica no mundo.
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O potencial de expansão de usinas hi-
drelétricas está concentrado basicamente 
no norte. São aproximadamente 111 gi-
gawatts de potência instalados hoje no 
país, só no norte e, em termos de potencial 
de hidroelétricas, existe outro Brasil a se 
instalar. Há também pequenas hidrelétricas 
no sudeste, no centro-oeste e no sul, que 
têm um grande potencial. 

Segundo Castro, a utilização da bio-
massa da cana registra um crescimento 
superior a 60% na geração de energia. Há, 
aproximadamente, 13 mil metros de safra 
a serem plantados até 2020/2021. Existem 
180 usinas de açúcar no Brasil, dentro do 
estado de São Paulo, sendo que apenas 
10% a 12% delas têm geração de energia 
elétrica. O bagaço de cana normalmente 

Fonte: Jornal Estado de São Paulo - IPCC (2007)

Fonte: Unicamp
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Francato destaca que outras práticas 
foram adotadas nas últimas décadas. “Em 
nossa região a utilização de aquecedo-
res solares impacta bastante e diminui o 
uso de energia com chuveiros elétricos. 
O parque eólico no nordeste é comple-
mentar ao regime hidrológico do sudeste, 
o que possibilita que, nos momentos de 
dificuldade em gerar energia hidroelétri-
ca, tenhamos facilidade para fazê-lo nos 
aerogeradores”. Ele ressalta que a CPFL 
é pioneira neste setor.

Também reforça que as preocupações 
com o suprimento energético com uma 
baixa velocidade de renovação da matriz 
é uma constante. Alguns procedimentos 
complexos e burocráticos para licencia-
mento de projetos, principalmente projetos 
ambientais, são uma realidade. 

“Nós somos uma promissora fronteira 
para investimento em infraestrutura e é ló-
gico que é necessária uma reforma tributária 
para viabilizar muitos acontecimentos. Con-
flitos entre a engenharia e o meio ambiente 
tendem a diminuir devido a algumas lições 
que a gente teve no passado. A participa-
ção da iniciativa privada ainda será motivo 
de debate ideológico dentro dos governos, 
como também as pressões por investimentos 
em resposta à Copa do Mundo e às Olimpía-
das serão cada vez maiores”, assegura. 

Para o gerente de marketing de produto 
e inovação da diretoria de redes conver-
gentes do CPqD, José Pedro de Freitas, 
a tecnologia da informação e da comunica-
ção é fator importante na transformação de 
vários setores da sociedade. 

A banda larga é a pedra angular nas 
telecomunicações. O mundo curvou-se a 
esta tecnologia. A ‘Sociedade da Infor-
mação’ dispõe de uma multiplicidade de 
dispositivos, smartphones, netphones e 
tabletes conectados. 

Tanto no cenário corporativo como 
nas relações sociais, esses equipamentos 
tem modificado a maneira de fazer negó-
cio, com a facilidade de se obter informa-
ções sobre qualquer assunto, em qualquer 
parte do planeta, ditando inclusive novas 
tendências de consumo, influenciadas 
pela utilização das redes sociais. Fala-se 
muito sobre a mobilidade, a segurança da 
informação e da comunicação, além da 
responsabilidade socioambiental.

A base tecnológica do CPqD abrange 
basicamente quatro temas estruturais no 
contexto das telecomunicações: a banda 
larga, o Smart Grid, que são as redes elé-
tricas inteligentes, no setor da economia, o 
Banco do Futuro e, finalmente, na gestão 
pública, as Cidades Digitais.

“A cidade digital refere-se a um con-
ceito muito mais amplo do que meramente 
colocar telecentros, internet nas escolas e 
para os cidadãos. Trata-se de uma cidade 
interconectada e inteligente. Já o banco 
do futuro e o Smart Grid são aplicações 
importantes, em que as telecomunicações 
e a tecnologia da informação atuam como 
pedra angular no processo de moderniza-
ção do setor elétrico e da infraestrutura de 
energia elétrica”, assegura. 

Freitas destaca que o Smart Grid en-
globa aplicações para os setores de Ge-
ração de Energia, Transmissão, Distri-
buição e Consumo. Refere-se a uma in-
fraestrutura elétrica moderna, integran-
do uma camada de comunicação digital, 
ou seja, a infraestrutura de informação 
sobre a infraestrutura atual, desde a ge-
ração na usina até os eletrodomésticos 
do consumidor. 

O sistema promove a transformação 
da operação da rede de energia elétrica 
de controle centralizado para uma rede 
menos centralizada e mais interativa 
com o consumidor. O sistema também 
propõe a apropriação da rede elétrica, da 
infraestrutura e da operação às filosofias 
e conceitos da Internet.

Os dados são transportados por meio 
de redes ópticas, redes de operadoras pú-
blicas ou redes sem fio. Esse conjunto de 
tecnologias viabiliza a construção de uma 
grande nuvem de comunicação, que per-
mite às concessionárias utilizar as ferra-
mentas do Smart Grid.

“Hoje há uma tendência, enfim, no 
sentido de evoluir e de modernizar a 
partir das telecomunicações, da tecno-
logia da informação e da comunicação, 
criando uma infraestrutura de informa-
ção associada, acoplada a essa infraes-
trutura elétrica. Isso, no sentido de mo-
dernizá-la, de permitir maior eficácia e 
melhorar o tempo de resposta para lidar 

INFRAESTRUTURA

“nÓs somos uma 

pRomissoRa 

FRonteiRa paRa 

investimento em 

inFRaestRutuRa 

e É lÓgiCo Que 

É neCessáRia 

uma ReFoRma 

tRiButáRia paRa 

viaBiliZaR muitos 

aConteCimentos”

Prof. Dr. Alberto Luiz Francato
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com os problemas de apagão e de con-
trole de demanda, enfim é uma aplica-
ção imensa”, assegura. 

Os serviços disponibilizados para a 
concessionária vão desde a rápida comu-
nicação com equipes de campo, à medição 
de alimentadores, transformadores para o 
balanço energético, incluindo a medição de 
painel de outdoor, até a medição de bancas 
de jornal, eventos, dentre outros.

Utilizando o sistema, a Prefeitura 
pode facilmente monitorar os serviços 
públicos, como por exemplo, a coleta de 
lixo, os correios, a monitoração das ques-
tões relacionadas à segurança pública e o 
fluxo de veículos.

O consumidor também contará com 
facilidades e benefícios como, por exem-
plo, um totem de recarga de veículo elétri-
co, micromedição de residências, medição 
para pré-pagamento e sistemas de alarme, 
health care e automação residencial.

Freitas enumera algumas vantagens 
na utilização do Smart Grid: a rede 

é autoconfigurável e permite uma 
autorresposta às falhas e aos defeitos, 
baseada, inclusive, nas reclamações 
registradas no call center. Também 
podemos listar uma maior segurança 
contra ameaças físicas e cibernéticas, o 
que resulta em uma melhor contenção 

INFRAESTRUTURA

Principais
        propostas

ü  Elaborar políticas públicas que viabilizem a utilização de energias renováveis, ou seja, 
energia limpa; 

ü  Incentivar o uso e aproveitamento da energia solar; 

ü  Expandir os parques eólicos; 

ü  Incentivar a utilização da biomassa da cana; 

ü  Investir em tecnologia da informação visando à integração entre os sistemas de distri-
buição de energia elétrica e de telecomunicações (Cidade Inteligente).

dos defeitos e das respostas aos apagões e 
falhas provocados por defeitos naturais. 
O Smart Grid também proporciona o 
controle dos clientes sobre o próprio 
consumo, via conexões a sistemas de 
gerenciamento de energia em edifícios 
e residências. 

o Desenvolvimento sustentável É um Dos 
DesaFios Da Região metRopolitana De Campinas

A Região Metropolitana de Campinas, 
detentora do oitavo maior PIB do Brasil, 
pertence à bacia hidrográfica dos rios Pira-
cicaba, Capivari e Jundiaí. Com uma popu-
lação de 4 milhões de pessoas, sendo que 
somente a população de Campinas é de 1,1 
milhão de habitantes, sem dúvida a região 
tem uma escassez de recursos hídricos, le-
vando-se em conta o número de habitantes

Além disso, parte dos mananciais pre-
cisa ser compartilhada com a Região Me-
tropolitana de São Paulo, portanto, a dispo-
nibilidade hídrica per capita de São Paulo 
tem índices comparáveis ao oriente médio. 
São Paulo está localizada sobre as nascen-
tes dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros, 
consequentemente, não há vazão de água. 

Para o consultor da gerência de produ-
ção e operação da Sanasa, Paulo Roberto 
Szligowski Tinel, o setor de saneamento no 
Brasil, mesmo com todos os recursos do 
PAC, ainda precisa evoluir bastante.

CAMPINAS

Sta Bárbara
DʼOeste

Monte Mor

Sumaré
Hortolândia

Indaiatuba

Vinhedo

Valinhos
Itatiba

Eng. Coelho

Sto Antônio
de Posse

Americana

Cosmópolis

Jaguariúna

Paulínia
Nova Odessa

Pedreira

Artur
Nogueira

Holambra

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

19 Cidades
• Detentora do 8º maior PIB do   Brasil;

• Pertence a Bacia Hidrográfica  dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí;

• Escassez de recursos hídricos;

• Baixa disponibilidade hídrica - região 
Sudeste do Brasil

População da RMC: 4 milhões de habitantes
População de Campinas: 1,1 milhão de habitantes

Fonte: Sanasa Campinas



14          •  Novembro de 2012

Tinel explica que o Sistema Cantareira 
é resultado da intersecção dos rios Atibaia, 
Jaguari, Atibainha, Cachoeira e Jacareí, 
que formaram as represas ao longo da 
rodovia Dom Pedro e Fernão Dias. Esses 
rios são represados e, cerca de 31 metros 
cúbicos por segundo, abastecem quase 
50% da grande São Paulo. 

“Trabalhamos nossa região com vazões 
médias, sendo o mínimo 3 e o máximo 5 me-
tros cúbicos por segundo. Até 2004, antes da 
primeira outorga do Canteira, não tínhamos 
garantia nem dessa água. Nossos rios che-
gavam a praticamente secar e um conflito 
criava-se, pois tínhamos que negociar com a 
Sabesp, pedindo que abrissem as comportas 
para conseguíssemos tratar água”, conta. 

O índice de perda de água de Campinas 
é de aproximadamente 20%. A média mun-
dial, contando com cidades como Tókio, 
gira em torno de 13% e 16%. Em Belém 
e outras cidades do norte do Brasil, o índi-
ce sobe para 55% e a média do Consórcio 
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piraci-
caba, Capivari e Jundiaí (PCJ) é de 33%.

Outro aspecto avaliado pelo consul-
tor é a evolução no tratamento de esgoto. 
Em 1989, a rede de tratamento da região 
de Campinas era de menos de 5%, sendo 
a mais desenvolvida do país. Já em 2009, 
o índice era de 55% dos esgotos tratados.

Segundo Tinel já está previsto um pla-
no de bacias com diretrizes de 2008 a 2020 
para bacia do PCJ. Nesse projeto estima-
se a otimização da cobrança como instru-
mento de controle; o desenvolvimento de 
programas de educação ambiental e de uso 
racional; a renovação da outorga do siste-
ma Cantareira 2014, para garantir a susten-
tabilidade; além de incentivar as práticas 
de reuso de água, com a inauguração da 
EPAR, Estação Produtora de Água de Reu-
so, que conta com 95% de teor de pureza. 

A gerente do departamento de meio 
ambiente do CIESP e especialista de Meio 
Ambiente da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP), Anícia Ba-
tistelo Pio, destaca que a Lei Federal nº 
12305 de 02/08/2010, que institui a Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
estabeleceu diretrizes relativas à gestão 
integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluindo os perigosos, e também 
as responsabilidades dos geradores e do 
poder público, além da definição de ins-
trumentos econômicos aplicáveis.

“O impacto sempre vai existir, mas 
nós temos que descobrir maneiras de redu-
zi-lo. Se isso não for possível, teremos que 
reutilizar, reciclar, ou tratar os resíduos. O 
que sobrar desse processo não podendo ser 

incinerado ou transformado em energia, po-
derá ser descartado com a disposição ade-
quada. Então, essa é a cultura que teremos 
que mudar, esse é o nosso desafio. As pesso-
as têm que se conscientizar de que cada um 
é responsável por aquilo que produz e de que 
a lei penaliza todos os setores caso não cum-
pram sua função. O poder público, o setor 
privado, as fábricas, os fabricantes de emba-
lagem e o consumidor final, a pessoa física, 
enfim, todos serão penalizados”, alerta.

O gerente da agência Campinas da 
Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB), Alberto Degrecci 
Neto, ressalta que Campinas produz atual-
mente de 800 a 1000 toneladas de resídu-
os urbanos e domiciliares por dia, que são 
coletados e medidos. Isso representa cerca 
de 50% de toda a geração da RMC. Em re-
lação à coleta seletiva o município perfaz 
um total de 10% desse material.

Neto esclarece que todo resíduo gera-
do em Campinas é disposto em um aterro 
chamado Aterro Delta A, que está inserido 
dentro de um complexo chamado Delta que 
vai atender o município por um longo perío-
do ainda. Os resíduos do serviço de saúde 
são coletados e tratados por meio de uma 
desinfecção por processo de micro-ondas 
e depois também são depositados lá. Já os 
resíduos gerados pela construção civil são 

encaminhados para uma unidade de brita-
gem, que faz parte do complexo.

Ele explica que no complexo Delta a 
compostagem é feita com o que resulta 
das podas de árvore e a unidade de brita-
gem e entulho, também faz um reaprovei-
tamento desse material.

Atualmente no Complexo Delta A exis-
tem ações de controle ambiental que consis-
tem na compactação e cobertura contínuas, 
drenagem, coleta e tratamento de percolados, 
que é o chorume; monitoramentos de águas 
superficiais e subterrâneas; drenagem de 
águas pluviais, tanto temporária, como tam-
bém definitiva; coleta e tratamento de gases; 
controle de vetores e zona de restrição de uso.

Neto conta que existe ainda a proposta de 
um licenciamento ambiental para a instala-
ção de outro aterro para o município, o aterro 
Delta B, que é contido ao aterro Delta A. Ele 
receberia os resíduos sólidos domiciliares e 
industriais, enquadrados nas Classes II-A e 
II-B e utilizaria a infraestrutura do Delta A. 
Com área de mais de 395 mil metros quadra-
dos, a projeção de recebimento dos resíduos 
será de 850 a 1.100 toneladas por dia. A vida 
útil do novo aterro é de, no mínimo, 17 anos.

“Obviamente que, pelos dados, difi-
cilmente vamos ter um aterro Delta B em 
condição de operar quando o Delta A esti-
ver encerrado e essa é uma questão que vai 
ter que ser levantada. Dentro do licencia-
mento, nós estamos pedindo um plano de 
contingência para essa situação, que já era 
esperada há muitos anos. A CETESB tem 
cumprido tal obrigação e trabalhado junto à 
prefeitura, mas a resposta demorou devido 
a problemas de posse, entre outros que não 
vêm ao caso”, finaliza. 

INFRAESTRUTURA

* Maurício Thesin, atual diretor operacional 
da Empresa de Transporte Coletivo de São 
Bernardo do Campo (ETCSBC)
*Roberto Castro, atual diretor de comercializa-
ção e regulação da Geração – CPFL Energia

Principais
        propostas

ü  Regulamentar e incentivar a prática de reuso da água e a utilização racional desse 
recurso; 

ü  Promover o tratamento dos esgotos domésticos e efluentes industriais através de     
processos eficientes preferencialmente em nível terciário; 

ü  Preservar as nascentes e os pequenos ribeirões da região; 

ü  Otimizar o consumo de energia, a matéria-prima e as substâncias tóxicas para gerar 
menos resíduos sólidos e emissão de gases para a atmosfera, além de efluentes líqui-
dos, evitando a contaminação do solo e dos lençóis freáticos;

ü  Implementar e modernizar os aterros sanitários da região.



TAX
Planning

Planeje agora. Ganhe sempre.

A Tax Planning, constituída em 2008, atua de forma abrangente  nas
áreas; tributária, administrativa e financeira em todo o território nacional.

Possui em sua carteira clientes de pequeno, médio e grande 
porte nacionais e estrangeiros, em  vários segmentos como 
eletrônico, químico, farmacêutico, metalúrgico, comércio 
varejista e prestadores de serviços.

Conta como diferencial o deslocamento de profissionais 
altamente qualificados, que possuem larga experiência e 
vivência na área.   
 TAX
Planning

Planeje agora. Ganhe sempre.

Consultoria Tributária
Planejamento tributário,  oferecendo soluções únicas.
Gestão eficaz de questões tributárias para aumento da lucratividade e competitividade 
na cadeia  e processo produtivo.

Conciliação Contábil/Fiscal
Verificação dos lançamentos e procedimentos contábeis para a correta demonstração 
dos resultados.

Start Up de negócios
Auxílio às empresas estrangeiras que queiram iniciar suas atividades no país, bem 
como aquelas que aqui já estão localizadas e que desejam estender os seus negócios, 
através de estudos de viabilidade econômica, obtenção de vantagens tributárias por 
meio de negociação com a administração pública, etc.

Levantamento e recuperação de créditos
Levantamento e recuperação de créditos extemporâneos de impostos, tais como: 
ICMS, IPI, PIS, COFINS e INSS.

Administração de contencioso tributário
Acompanhamento e administração do contencioso fiscal.

Administração Pública em geral
Prestação de contas, inclusão em novos programas e auxílio na execução de projetos.
Acompanhamento de repasse de verbas junto ao Estado e a União.

www.tpconsulting.com.br

R. Pedro de Lucca, 22 - Pq. Florence - Valinhos - SP - CEP 13277 618 - Tel: (19) 9349 7000
R. Armando Salles, 303 - Centro - Oswaldo Cruz - SP - CEP 17700 000 - Tel: (18) 3529 2198
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Para o diretor do Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo, CIESP – 
Regional Campinas, José Nunes Filho, o 
Brasil sofre de alguns problemas crôni-
cos, que precisam de reformas estruturais 
profundas. 

Segundo ele, o sistema político brasi-
leiro é cruel, em que o Presidente da Re-
pública é refém das pessoas que o apoia-
ram na campanha, o que ocorre em todas 
as escalas do executivo.

“Isso tudo gera uma máquina política 
ineficiente, cara e pesada. O sistema tribu-
tário é cruel, destrói a economia e impede 
o Brasil de crescer e os empreendedores 
de terem lucro”, avalia.

Para Nunes o Brasil está se desindus-
trializando e a indústria é o segmento bási-
co da economia. Sem ela, não há emprego 
para que se possa comprar no comércio, não 
há cargos para que se possam criar serviços.

Em relação à Região Metropolitana 
de Campinas, Nunes destaca a necessi-
dade de reformas tributárias, políticas, 
administrativas, além de reformas tra-
balhistas. “Em Campinas precisamos de 
uma infraestrutura básica, principalmen-
te de mobilidade urbana, de segurança, 
de hotelaria, de centros de convenções, 
essas coisas todas que dependem da me-
trópole”, ressalta.

De acordo com Nunes, para que uma 
empresa se instale em determinada região 
é necessária uma segurança jurídica, ou 
seja, a garantia de que o empreendimento 
que está se instalando no município esteja 
regularizado e que, independente da ges-
tão ou partido, a empresa tenha suporte 
legal para continuar desenvolvendo suas 
atividades. Ele enfatiza também que a 
cidade de Campinas não tem uma lei de 
uso e ocupação do solo atual, que ofereça 

garantias aos novos investidores que pre-
tender se instalar na região.

Na avaliação do coordenador do núcleo 
de economia industrial e da tecnologia da 
Unicamp, Célio Hiratuka, as economias 
centrais, entre elas a norte-americana, a 
europeia e a japonesa, não irão crescer de 
maneira acelerada tão cedo. A previsão é 
de que o crescimento será muito baixo nos 
próximos cinco anos.

Esse fato chama a atenção para os pa-
íses que são potências emergentes e com 
um possível consumo extremamente ele-
vado, não só pelo crescimento do nível 
de renda, mas também pela população. 
Entre eles estão, principalmente, a Chi-
na, o Brasil e a Índia.

Para Hiratuka, embora o volume de 
exportação tenha sido muito grande, o 
que puxou o crescimento da economia 
brasileira nos últimos anos foi a demanda 
interna, que remete ao consumo, à ascen-
são da nova classe média, ao aumento do 
nível de renda e emprego, além do au-
mento de investimentos.

Segundo ele existem alguns desafios 
que são fundamentais para dar continui-
dade a essa trajetória de crescimento, 
sendo o primeiro deles, manter a taxa de 
investimento em alta.

“O investimento é a variável que, ao 
mesmo tempo, transforma a estrutura pro-
dutiva, cria nova capacidade, gera emprego 

o Desenvolvimento Da 
eConomia BRasileiRa  
e a impoRtÂnCia Da  
RmC no CenáRio 
naCional

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Da esquerda para a direita: 
Eduardo Gurgel, Luiz Antônio 
Guimarães, José Nunes 
Filho, Adriana Flosi, Cristina 
Carrara, Hamilton Bernardes, 
Antônio Carlos de Aguiar, 
Célio Hiratuka, Alexandre 
Serpa e Cícero Lívio

2



18          •  Novembro de 2012

e garante, lá na frente, que você tenha capa-
cidade de oferta pra atender a demanda que 
vai aparecer”, explica.

De acordo com Hiratuka, Campinas está 
bem posicionada para ofertar vários dos ser-
viços e produtos que estão relacionados às 
cadeias de petróleo, gás, também na cadeia 
química, de veículos e eletrônica.

“Se o primeiro desafio é aumentar a taxa 
de investimento e esses investimentos estão 
apontando para o aumento da demanda de 
bens de serviços, eu diria que Campinas pode 
ter um papel importante no atendimento des-
ses investimentos, ou seja, a RMC pode ter 
um papel importante como fornecedora des-
ses bens de serviços que estão associados a 
esses investimentos e logicamente recebendo 
uma parte desses investimentos”, avalia.

O segundo desafio, para sustentar esse 
crescimento de longo prazo da economia 
brasileira, é aumentar a taxa de inovação. 
Nesse aspecto, a RMC se coloca como uma 
área extremamente relevante, como a re-
gião pólo para receber muitos investimen-
tos nessa área, que pode avançar muito pela 
presença e pela infraestrutura da ciência e 
da tecnologia existentes, que podem contri-
buir para esse desempenho.

O terceiro desafio, que é um desafio não 
só para o Brasil, mas para a economia como 
um todo no futuro, é a questão da sustentabi-
lidade. O Brasil conta com a liderança nesse 
quesito, devido à facilidade e à disponibilida-
de de energias renováveis.

“Captar essas oportunidades para a 
RMC não depende apenas do setor privado, 
individualmente. Precisamos de uma série 
de reformas, do Estado, dos tributos, entre 
outros, e de uma agenda que diminua ou 
que pelo menos dê uma racionalidade aos 
tributos. É imprescindível uma melhor co-
ordenação de objetivos e metas entre o po-
der público e o privado”, reforça.

O diretor regional da Associação Brasilei-
ra das Empresas Organizadoras de Congressos 
e Eventos (Abeoc), Luiz Antônio Guimarães, 
ressalta que o Brasil se consolida como um dos 
principais destinos de eventos, num total de 50 
milhões de viagens realizadas anualmente em 
todo o mundo, com o objetivo de participarem 
em eventos, ou em grupos de eventos.

Para Guimarães, assim como para todo 
o setor de viagens e turismo no mundo, a 
tendência no Brasil também é a diversifi-
cação e descentralização de eventos inter-
nacionais, modelo que tem ganhado espaço 
nos últimos anos.

Desde 2006 o Brasil se consolida entre 
os dez principais destinos de eventos pelo 
ranking ICCA (International Congress and 
Convention Association), sendo o único 

país latino-americano e único represen-
tante do BRIC (grupo formado por Brasil, 
Rússia, Índia e China).

De acordo com Guimarães, em 2003, 
cerca de vinte e duas cidades brasileiras 
realizaram eventos internacionais com selo 
da ICCA. Já em 2008, eram quarenta e seis 
cidades e, em 2010, o número chegou a 
cinquenta e cinco municípios. “Em 2008 e 
2009 nós estávamos em 7º lugar, empata-
dos com Fortaleza e não na área de feiras de 
negócios, mas especificamente na área de 
congressos e eventos. O nosso segmento de 
feiras, mostras e grandes entretenimentos 
estão fora do jogo, porque não temos aqui  
um centro de convenções ou um pavilhão 
de exposições que possa comportar uma 
feira de 15 mil metros quadrados”, revela.

Os principais segmentos de eventos 
continuam sendo os médicos, principal-
mente os catalogados pela ICCA. Os prin-
cipais motivos para que o turista retorne 
ao Brasil são liderados pelo lazer e pelo 
turismo de negócios. 
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“DesDe 2006  

o BRasil se 

ConsoliDa entRe 

os DeZ pRinCipais 

Destinos De eventos 

pelo RanKing iCCa 

(inteRnational 

CongRess anD 

Convention 

assoCiation)”

Luiz Antônio Guimarães

Principais
        propostas

ü  Garantir segurança jurídica para os novos empreendedores que pretendem se instalar 
no município; 

ü  Criar uma lei de uso e ocupação do solo atual que ofereça garantias aos novos in-
vestidores; - Tornar a economia sustentável, aumentando as taxas de investimentos e 
também em inovação e tecnologia; 

ü   Promover o setor de turismo por meio da diversificação e da descentralização de 
eventos internacionais, além de identificar novas perspectivas, conhecer melhor os 
concorrentes e as tendências do setor no mercado exterior; 

ü   Discutir ações e propostas para esse vetor dinâmico da economia para a próxima 
década; 

ü   Ampliar a visão do comércio varejista, levando em consideração o desenvolvimento 
tecnológico e a força do comércio eletrônico (e-commerce);

ü   Promover a qualificação da mão de obra especializada para o comércio.
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Na avaliação do Secretário Municipal 
de Comércio, Indústria, Serviços e Turis-
mo de Campinas, em exercício no ano de 
2011, Rui Rabelo, o aumento do fluxo 
migratório do campo para as cidades pro-
vocou mudanças, redefinindo os padrões 
de desenvolvimento.

Para ele, o planejamento anda a rebo-
que do crescimento e do desenvolvimento, 
levando às cidades a consequente perda 
da qualidade de vida, associada ao caos 
urbano. A falta de planejamento provoca 
o declínio de várias cidades e regiões, que 
ao longo dos anos perdem suas vantagens 
competitivas, gerando concentração e re-
petições de ciclos de declínio, estimulando 
o nascimento de novos polos de desenvol-
vimento, em detrimento, muitas vezes, aos 
já existentes e não de forma complementar. 

Rabelo lembra que Campinas nasce 
como rota de comércio e recebe o primeiro 
tronco férreo com cem anos de história. A 
partir daí, ela se torna uma das principais 
cidades do país gerando riqueza, cultura, 
conhecimento, liderando e constituindo a 
principal plataforma de tecnologia e ino-
vação do Brasil. Essas características di-
versificam o setor industrial e de serviços, 
à frente de muitas capitais.

Mas para que o crescimento e o de-
senvolvimento continuem em ascensão, 
medidas assertivas devem ser tomadas 
nas áreas de educação básica, saúde, mo-
bilidade e infraestrutura urbana, meio am-
biente, modernização da Gestão Pública, 
em especial das Políticas Públicas de uso 
ocupação do solo, assumindo e se apro-
priando de fato e de direito da tecnologia 
e da inovação como grandes indutores do 
desenvolvimento de nossa Cidade e Re-
gião, através da articulação entre institui-
ções privadas, universidades, institutos de 
pesquisas, empresas e governo.

“Outra estratégia importante é in-
vestir no desenvolvimento e estrutura-
ção, da chamada ‘Região do Conheci-
mento’ que se caracteriza pelo aumento 

acelerado do PIB, da renda per capita, 
da qualidade de vida, do aumento na 
qualidade do ensino, o que levaria a 
requalifição da Região, tendo como 
consequência, a elevação do padrão de 
competitividade a níveis internacionais 
de nossa Cidade e Região”, afirma.

Para o presidente da Agência Me-
tropolitana de Campinas (Agemcamp) e 
Prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes 
Júnior, os cenários de longo prazo para o 
Brasil indicam um elevado crescimento, 
acima de 4,5% ao ano. 

O período é marcado pela continui-
dade da trajetória de melhoria do per-
fil distributivo; do crescimento da ren-
da real, pelo efeito combinado entre a 
melhora do mercado de trabalho, a re-
dução da desigualdade e o aumento de 
consumo interno em função da melhoria 
da renda e da continuidade do ciclo de 
crédito; da elevada demanda externa por 
commodities e preços altos, em função 
do crescimento da China; e do fim da 
restrição externa e da necessidade de 
investimentos na infraestrutura, em fun-
ção dos grandes eventos esportivos que 
o Brasil irá sediar.

Hamilton Bernardes lembra que a 
RMC tem uma estrutura bastante diver-
sificada, ela é um centro comercial, com 
vocação para o atacado e para o varejo de 
grande porte e também é um centro de ser-
viços. Além disso, é um importante polo 
industrial, cuja tendência é atrair indústrias 
de maior produtividade.

A região conta ainda com o Aeroporto 
Internacional de Viracopos e uma infra-
estrutura de transportes abrangente que 
impulsiona ainda mais a vocação logís-
tica, atraindo investimentos em todos os 
setores. Concentra ainda instituições de 
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“É impResCinDÍvel uma FoRte CoopeRaÇão  

entRe as autoRiDaDes muniCipais,  

estaDuais e FeDeRais, Que atuam no  

ConteXto metRopolitano”
Hamilton Bernardes Júnior

o planeJamento,  
o estÍmulo À eDuCaÇão 
e ao ConHeCimento 
são os pilaRes paRa o 
Desenvolvimento
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ensino superior e de pesquisa e a produção 
agrícola conta com produtos de alto valor 
agregado, como a fruticultura, o café, o 
leite e a cana de açúcar. O turismo é outro 
destaque, um setor promissor, incluindo o 
turismo rural, de negócios e lazer.

Segundo Hamilton Bernardes, a RMC 
tem indicadores superiores à média nacio-
nal, mas apresenta desafios iguais a ou-
tras metrópoles, como a falta de estrutura 
viária, as questões relacionadas ao sane-
amento básico, a destinação correta dos 
resíduos sólidos, a qualidade de vida das 
pessoas e a preservação do meio ambien-
te, levando em conta a falta de segurança, 
além da deficiência do ensino e de servi-
ços culturais e de lazer.

A articulação deficiente entre os gesto-
res públicos dificulta a elaboração de polí-
ticas públicas comuns. A atuação do Con-
selho de Desenvolvimento e da Agemcamp 
não tem sido eficiente e eficaz para encami-
nhar questões básicas de interesse regional.

“A RMC existe geograficamente, mas 
não há uma cultura metropolitana. Muitos 
desconhecem o papel da Agemcamp e ain-
da temos uma representação política fraca. 
A agência deve atuar como um centro de 
estudos, para respaldar decisões e promo-
ver a região”, destaca.

Ainda de acordo com Hamilton Bernar-
des, é imprescindível uma forte cooperação 
entre as autoridades municipais, estaduais e 
federais, que atuam no contexto metropoli-
tano e assim garantir que a região continue 
atraindo investimentos diversificados.

Hamilton Bernardes destaca ainda que 
a ampliação de Viracopos, principalmen-
te o conceito de Aeroporto Indústria, gera 
uma grande expectativa para os empreen-
dedores. O TAV também tem um grande 
potencial para atrair investimentos.

“É importante elaborar estudos para 
identificar terrenos aptos para os diferentes 

usos produtivos de forma a estimular uma 
maior fluidez no mercado de terras, faci-
litando a localização de novos empreendi-
mentos. Esses estudos deverão subsidiar 
as políticas de preservação ambiental e re-
duzir a retenção de estoques de terras com 
fins especulativos”, assegura.

O diretor do departamento de ino-
vação e tecnologia do CIESP-Regional 
Campinas, Eduardo Gurgel do Amaral, 
aponta que no processo atual de globali-
zação o conhecimento e a inovação são 
os vetores principais. Cabe à indústria 
transformar essa ciência em produção, 
em algo tangível e de alcance econômi-
co. Em sua opinião, o caminho é aproxi-
mar a academia e a indústria, a partir daí 
será possível gerar parques tecnológicos, 
a exemplo do que foi feito em São José 
dos Campos, que ocupa uma posição de 

destaque no cenário nacional. Segundo 
ele, a economia de uma região deve mo-
bilizar-se e tornar-se mais atraente, prin-
cipalmente de talentos, ou seja, profissio-
nais capacitados. E para atrair talentos, 
é necessário oferecer alta qualidade de 
vida, se o profissional é de gabarito, ele 
escolhe para onde quer ir.

“Nós estamos tendo uma oportunidade 
única dentre todas as vocações de Campi-
nas. O conhecimento é diferente do resto, 
porque ele tem o potencial de multiplicar, 
que nenhuma outra tem. É possível expor-
tá-lo para o mundo inteiro, interagindo 
com ele ilimitadamente”, reforça.

De acordo com Amaral, a mobilização 
de agentes neutros é imprescindível para 
estabelecer uma nova realidade. É preci-
so discutir as grandes diretrizes e apoiar 
quem estiver no poder, independente do 
partido. Assim os gestores poderão execu-
tar os projetos com transparência, isenção, 
tranquilidade e segurança jurídica.

Em sua opinião, isso implica na organi-
zação de todas as entidades da região com o 
poder público para, juntos, elaborarem um 
plano de desenvolvimento para Campinas. 
Assim poderão contribuir para que a região 
se sobressaia não apenas regionalmente, 
mas também nacional e internacionalmente.

O gerente regional do SEBRAE, An-
tônio Carlos de Aguiar Ribeiro, explica 
que a instituição é composta por federa-
ções empresariais, associações comer-
ciais, bancos e instituições de desenvol-
vimento tecnológico. 

Ribeiro lembra que o SEBRAE valo-
riza a organização dos municípios em si-
tuações que possa, inclusive, trabalhar em 
escala. Ele destaca dois projetos em que a 
instituição está engajada: a formalização 
do microempreendedor e o programa jo-
vem empreendedor.

“Há um estimulo para a formalização. 
A procura tem sido enorme por aquele 
profissional que tem necessidade de se 
formalizar e que deve contribuir inclusive 
com a Previdência Social, ter seguridade 
social, auxílio maternidade, auxílio do-
ença e aposentadoria, pagando uma taxa 
mais acessível”, revela. 

Segundo Ribeiro o sistema educacio-
nal atual é montado de forma a produzir 
ótimos empregados, então, as melhores 
famílias põem seus filhos nas melhores es-
colas particulares para que possam prestar 
vestibulares e estudar nas melhores facul-
dades públicas. Feito isso, planeja-se que 
essas pessoas saiam da faculdade pública e 
arrumem um bom emprego numa multina-
cional para serem o orgulho dos pais.

“o ConHeCimento É DiFeRente Do Resto,  
poRQue ele tem o potenCial De multipliCaR,  

Que nenHuma outRa tem. É possÍvel  
eXpoRtá-lo paRa o munDo inteiRo,  

inteRaginDo Com ele ilimitaDamente”
Eduardo Gurgel do Amaral
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*Rui Rabelo, Secretário Municipal de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo de Campinas, em exercício no ano de 2011, atual vice-presidente do Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP

Segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), 
em 2005 havia na RMC 100 mil estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços. Em 2010 esse número aumentou para mais de 126 mil. A previsão é 
de que em 2020 a região tenha mais de 205 mil estabelecimentos.

Nesse período o número de empregos no setor expandiu 53%. Atualmente 
são mais de meio milhão de trabalhadores (518 mil) alocados nas empresas da 
região. A estimativa é de que o número de empregos na região metropolitana 
cresça mais do que o dobro. O levantamento ainda aponta que o consumo deve 
registrar um crescimento de 159,5%, até 2020.

Na verdade essas pessoas que estão 
tendo a oportunidade de estudar, a opor-
tunidade de adquirir conhecimento, de-
veriam também ter acesso ao conceito de 
empreendedorismo a partir do momento 
em que elas estão sendo alfabetizadas.

O objetivo do SEBRAE é levar o 
programa jovem empreendedor a rede 
municipal de ensino, das cidades que 
compõem a RMC. O projeto abran-
ge inclusive, uma capacitação para o 

professor trabalhar estes conceitos em 
sala de aula. 

“A nossa educação hoje está forma-
tada para formar ótimos empregados. 
Temos ótimos médicos, dentistas e en-
genheiros que não conseguem ter gestão 
sobre seu consultório, sobre a sua em-
presa. Então, é muito importante, em to-
dos os níveis, desde a alfabetização até 
a faculdade, essa questão do empreende-
dorismo”, conclui. 

Principais
        propostas
ü  Modernizar a gestão pública, 

privilegiando as áreas de educação 
básica, saúde, mobilidade e infra-
estrutura urbana, meio ambiente, 
saneamento e segurança; 

ü  Promover a articulação entre ins-
tituições privadas, universidades, 
institutos de pesquisas, empresas 
e governo no quesito tecnologia e 
inovação; 

ü  Investir no desenvolvimento e 
estruturação do conhecimento 
para que ele seja mais acessível 
para toda a população; 

ü  Assegurar que a implantação 
de projetos importantes como a 
ampliação do Aeroporto de Vira-
copos e a instalação do Trem de 
Alta Velocidade não impactem  
na qualidade de vida.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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A educação é um direito de todos e um dos prin-
cipais pilares para o desenvolvimento de uma região. 
Por isso, a luta pela qualidade da educação, seja na rede 
pública ou privada, sempre foi um dos grandes desafios 
em qualquer lugar do mundo. O ensino inclusivo, que 
visa dar as mesmas oportunidades de aprendizagem 
também aos estudantes de baixa renda é uma ferramen-
ta que impacta diretamente nas gerações futuras. 

O coordenador geral e vice-reitor da Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp), Doutor Edgar 
Salvadori de Decca conta que na instituição existem 
atualmente dois programas de ingresso à universida-
de: o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social 
(PAAIS) e o Programa de Formação Interdisciplinar 
Superior (PROFIS) que visam atender as recentes 
políticas de inclusão social do Governo Federal. 

Decca explica que os dois projetos tem caracte-
rísticas distintas, mas visam aumentar a presença de 
alunos das escolas públicas na Unicamp. Além desse 
propósito, o PAAIS ainda procura dar condições para 
uma inclusão étnica, uma vez que esse programa atri-
bui pontos no vestibular também para aqueles estudan-
tes que se autodeclaram negros, pardos ou indígenas. 

O PAAIS foi instituído na universidade em 2004 
e é o primeiro programa de Inclusão Social sem co-
tas. O ingresso na instituição é baseado no mérito 
e, nesse sentido, os estudantes que se inscrevem no 
vestibular pelo PAAIS fazem as mesmas provas que 
os demais estudantes. O estudante que fez o ensi-
no de segundo grau em escola pública recebe trinta 
pontos na nota final do vestibular. Além dos pontos 
atribuídos ao item da escola pública, o aluno que, 

pRogRamas De inClusão soCial são  
maneiRas eFiCientes De pRomovÊ-la,  
alÉm De DesenvolveR uma Região 
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também dentro dessa condição, se auto-
declara negro, pardo ou indígena, recebe 
mais dez pontos. 

“Levando-se em consideração que 
a média de pontos de todo o vestibular é 
de 530 pontos, o resultado obtido ao lon-
go desses anos demonstra que os estudan-
tes inscritos no vestibular pelo programa  
PAAIS já representam 25% do total e que, 
no resultado final dos exames, os alunos 
do programa representam 32% dos alunos 
aprovados no vestibular”, revela.

Decca esclarece que o Programa 
de Formação Interdisciplinar Superior 
(PROFIS) também visa à inclusão social, 
dando oportunidade a estudantes de esco-
las públicas frequentarem, durante dois 
anos, um programa de ensino multidisci-
plinar e que no final dá aos participantes 
a chance de escolha de qualquer carreira 
existente na Unicamp. 

Nesse programa são selecionados cen-
to e vinte alunos das noventa escolas públi-
cas da região de Campinas que tiveram as 
melhores notas no ENEM. Com o PROFIS 
cada escola da região de Campinas pode 
indicar um ou até dois estudantes que tive-
ram o melhor desempenho nas provas do 
ENEM. As disciplinas são criteriosamente 
selecionadas nas áreas de ciências huma-
nas, tecnológicas, exatas, biológicas e ar-
tes, justamente para oferecer ao aluno uma 
visão integrada do mundo contemporâneo. 

“Para termos uma ideia da importân-
cia desse programa de inclusão social 
basta mencionar que, no ano em que o 
PROFIS foi aberto, em 2009, 60% das 
escolas públicas de Campinas nunca ti-
nham um aluno sequer matriculado na 
Unicamp”, assegura.

Para César Callegari, membro da Câ-
mara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação, está mais do que 

provado que crianças que têm acesso à 
educação de qualidade, com melhores 
profissionais e ambientes adequados, esse 
atendimento se dando desde os primeiros 
momentos de sua vida, tem imensas pos-
sibilidades de um pleno desenvolvimento. 

O mesmo não acontece com alunos 
que ingressam na educação em um período 
posterior e não tiveram acesso à pré-escola 
e à educação infantil de qualidade. 

“Em 2011 são mais de 14 milhões de 
analfabetos e cerca de 40 milhões de brasi-
leiros analfabetos funcionais, ou seja, pesso-
as com incapacidade real de redigir um texto 
simples e de entender comandos escritos com 
certa facilidade. Portanto, é grande o nosso 
problema relacionado à educação”, lembra. 

Segundo Callegari, o país está passan-
do por uma transformação talvez sem pre-
cedentes na história da educação. São mo-
dificações provenientes da maneira como o 
Brasil, hoje, se insere no estágio atual de 
globalização da economia e da cultura. 

É cada vez mais cobrado, em qualquer 
tipo de relação social, que as pessoas te-
nham não apenas títulos ou certificados, 

mas também uma educação que seja con-
temporânea às necessidades efetivas de um 
exercício completo da cidadania. E, por-
tanto ter uma visão muito mais completa 
da realidade onde nós estamos vivendo. 

“Para as famílias, mesmo para aquelas 
que não tiveram acesso à educação e não 
tiveram escolaridade, não basta colocar a 
criança na escola, é necessário que essa 
escola tenha qualidade, o que tem sido 
cada vez mais explicitamente cobrado 
pelo poder público”, avalia. 

De acordo com ele, tal cenário não é 
apenas transformador, mas também positi-
vo e desafiador em respeito ao que deve ser 
feito com a educação nos próximos anos. 
Não basta mais atender crianças que não tem 
creche, que não tiveram acesso ao ensino 
médio ou ao ensino fundamental. É neces-
sário garantir que a educação seja oferecida 
pelo poder público, pelas organizações não 
governamentais ou privadas com qualidade. 

O índice de desenvolvimento da edu-
cação (IDEB) produzido pelo Ministério 
da Educação é resultado de vários in-
gredientes, ele sinaliza alguns aspectos 
da qualidade do sistema educacional no 
país e, de alguma maneira, impulsionam 
a cobrança dessa qualidade na educação 
como requerimento até político de maté-
ria do desenvolvimento do ensino. 

“Só nos tornaremos efetivamente compe-
titivos do ponto de vista econômico e susten-
táveis do ponto de vista social, em termos dos 
requerimentos globalizados, do direito a uma 
cidadania mundial ou planetária se fizermos 
uma grande revolução educacional e isso sig-
nifica investir mais em educação”, alerta. 

Para Callegari esse investimento não 
diz respeito apenas a dinheiro, mas tam-
bém no fundamento elementar do processo 
educacional: o professor. “No nosso país 
vai ser professor apenas, fora alguns vo-
cacionais, as pessoas que não conseguem 
melhores opções no mercado de trabalho, 
essa é a nossa triste realidade. Ou isso se 
inverte e se revoluciona a partir daí, ou não 
vamos atingir nenhuma dessas metas edu-
cacionais, muito menos requerimentos pra 
uma educação de qualidade”, acredita. 

Na opinião dele os salários desses 
profissionais são baixos e a profissão não 
é convidativa para os jovens talentos, que 
preferem dedicar-se a outras áreas. “A edu-
cação é uma relação social que deve ser 
mediada necessariamente por um profis-
sional muito qualificado”, assegura. 

Arnaldo Rezende, presidente do Con-
selho Gestor do Compromisso Campinas 
pela Educação, um movimento que reú-
ne a sociedade civil, os empresários e os 
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gestores públicos, enfatiza que a escola 
precisa ser entendida como uma instituição 
social e moral. Para ele a educação é um 
direito humano fundamental. 

As instituições sociais são as guardiãs 
dos valores. Os dirigentes, os responsáveis, 
as autoridades públicas, civis e de institui-
ções realmente têm que exercitar o concei-
to “exemplo”. Outro ponto avaliado por 
Rezende é que o educador não deve atuar 
nem como exemplo nem como autoridade, 
mas como aquele que auxilia o aluno a to-
mar atitudes em prol do bem comum. 

“No meu entender, não existe prag-
matismo nem uma receita para fazer isso. 
Valores são explicitados pela ação, pelo 
dia a dia e pelo comportamento desde 
o diretor, ao professor e até ao zelador 
da escola. O exemplo, pelas atitudes, é 
que formam um ambiente com um nível 
maior ou menor de respeito, confiança, 
solidariedade e justiça”, afirma. 

De acordo com Rezende, promover a 
valorização de uma categoria profissional, 

no caso dos professores, passa por uma re-
flexão do conjunto de valores que a socie-
dade tem, deseja e busca. 

“A valorização é algo muito mais 
amplo que simplesmente o quesito re-
muneração e os que devem defender a 
promoção da valorização dos professores 
são todos aqueles não professores que 
desejam uma educação e aprendizagem 
melhor para nossas crianças e nossos 
adolescentes”, acrescenta. 

Rezende também aponta que o movi-
mento Compromisso Campinas pela Educa-
ção tem mobilizado a sociedade em prol do 
ensino na região. Ele destaca que a institui-
ção promove a capacitação de diretores das 
escolas públicas, incentivando a utilização 
das ferramentas desenvolvidas pelo MEC 
e o Plano de Desenvolvimento Escolar 
(PDE), pelas escolas da rede. Também apoia 
projetos como “Pais na Escola” e o projeto 
“FEAC na Escola”, além de realizar eventos 
para discussão qualificada dos problemas e 
possíveis soluções para a educação. 

Principais
        propostas
ü  Incentivar a implantação de 

programas de inclusão social nas 
instituições de ensino superior;

ü  Elevar a qualidade do Processo 
Ensino-Aprendizagem; 

ü   Promover mecanismos para a 
valorização dos profissionais 
da educação, tanto no quesito 
remuneração como também 
garantindo melhores condições 
de trabalho; 

ü   Zerar o déficit de vagas na edu-
cação infantil, garantindo vagas 
a todas as crianças de 0 a 6 anos; 

ü   Diminuir os índices de repetência 
e zerar a evasão escolar;

ü   Eliminar o Analfabetismo e, as-
sim, melhorar a qualificação da 
população para o trabalho.
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Segundo o assessor da diretoria de ava-
liação de impacto ambiental da CETESB, 
Cláudio Darwin Alonso, a sustentabilidade 
é um conceito em que se observa a sobre-
vivência do mundo de uma forma efetiva. 
Para ele, a sustentabilidade é baseada em 
um tripé - ambiental, social e econômico. A 
apropriação do recurso natural é a primeira 
bandeira da sustentabilidade. 

Alonso chama a atenção para a ques-
tão do resíduo urbano, que engloba desde 
sua geração à sua destinação adequada. 
Em relação à reciclagem, ela a entende 
como uma importante fase do processo, 
contudo, deixa implícita a irresponsabili-
dade do consumo.

“A quantidade de energia gasta du-
rante a reciclagem é grande e não é re-
ciclada, diferentemente do que acontece 
com os materiais. O problema energéti-
co hoje é intenso”, afirma. 

Para ele, um dos grandes proble-
mas ambientais dos centros urbanos é o 
adensamento que resulta em questões de 
falta de infraestrutura para comportar a 
frota de veículos nas cidades, além de 

dificuldades com o transporte público, 
a escassez no abastecimento de água, a 
deficiência nos processos de captação 
do esgoto e a destinação dos resíduos 
sólidos, a emissão de gases poluentes, 
resultado das atividades industriais, e a 
baixa qualidade de vida da população.

“Pensar em sustentabilidade é pensar de 
uma forma ampla em todos os problemas so-
ciais. É um conceito amplo de sobrevivência 
geral do ponto de vista da preservação am-
biental, da utilização dos recursos naturais, 

do desenvolvimento econômico e também 
sociocultural de uma sociedade”, salienta. 

Para o consultor de meio ambiente da 
Petrobras Refinaria de Paulínia, Jorge An-
tonio Mercanti, atualmente, a questão dos 
recursos hídricos para Campinas talvez seja 
um dos maiores limitantes para o desenvol-
vimento, justamente devido à baixa dispo-
nibilidade hídrica. Ele representa o CIESP 
na Câmara Técnica de Monitoramento Hi-
drológico desde 2004, quando a outorga do 
Sistema Cantareira foi renovada.  

“A disponibilidade hídrica no oriente 
médio é de 450 m3/hab./ano, no Estado de 
São Paulo são 2.468 m3/hab./ano e o PCJ 
(Consórcio/Comitê das bacias hidrográfi-
cas dos Rios Piracicaba, Jundiaí e Capi-
vari) da região de Campinas é de 408 m3/
hab./ano. O Alto Tietê conta com 201 m3/ 
hab./ano, ou seja, nós estamos em uma 
situação muito mais crítica do que a do 
Oriente Médio”, alerta. 

Segundo Mercanti, a indústria tem fei-
to o uso racional da água, apoiando pro-
jetos de educação ambiental para evitar o 
desperdício e algumas prefeituras também.  

MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL
uma soCieDaDe sauDável 
DepenDe DiRetamente  
Da pReseRvaÇão Do  
meio amBiente

Monica Cavaleiro, Francisco Garcia,  
Luiz Fernando de Araújo, Alexandre Serpa,  
Beto Tricoli e Mohamed Ezz
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Ele conta que Jaguariúna perdia 67% 
da água tratada e estavam planejando fa-
zer uma nova Estação de Tratamento de 
Água, até que resolveram implantar um 
sistema de redução de perdas. Com o pro-
jeto economizou-se os recursos que se-
riam empregados na construção da nova 
estação, além da redução do desperdício, 
taxa que caiu para 33%.  

“São grandes desafios. O principal 
deles é praticar esse diálogo, essa gestão 
compartilhada entre as partes, sendo elas a 
indústria, os órgãos ambientais, a socieda-
de em geral e também as ONGs. Nós temos 
que conversar juntos”, reforça.  

Mercanti explica que a demanda hí-
drica para a Macrometrópole, que compre-
ende os municípios da Grande São Paulo, 
Baixada Santista e Regiões de São José dos 
Campos, Sorocaba e Campinas, no ano de 
2020 sofrerá um acréscimo de 25 m3/s. 

Ele apresenta algumas alternativas para 
o suprimento de água na RMC. A começar 
pela educação ambiental e pelo consumo 
consciente, partindo para a redução de 
perdas no abastecimento público e para o 
aumento da disponibilidade hídrica do Rio 
Jaguari, por meio da Construção de barra-
gens nos rios Jaguari e Camanducaia e da 
revisão da outorga do Sistema Cantareira. 
Também a recuperação das matas ciliares e 
a transposição de bacias hidrográficas dos 
rios Mogi-Guaçu, Tietê ou Paraíba do Sul, 
dentre outras ações, ajudarão a otimizar o 
suprimento de água nessa região. 

O presidente do conselho de meio 
ambiente da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo – FIESP, Wal-
ter Lazzarini, ressalta que a discussão 
desse tema é extremamente importante, 
uma vez que está diretamente ligado à 
qualidade de vida de um contingente po-
pulacional, que no início deste século já 
atingia cerca de 2,3 mil pessoas. 

Lazzarini reforça que são vários os 
problemas ambientais na RMC, comuns 
também à grande maioria das cidades 

brasileiras, com destaque para a qualida-
de do ar, para a falta de controle da emis-
são de gases poluentes e para a questão 
de fornecimento de água. 

Ele conta que dados da CETESB, des-
de 2003, apontam que foram lançados no 
ar da RMC cerca de 518.970 t/ano dos po-
luentes: monóxido de carbono, hidrocarbo-
neto, óxido de nitrogênio, óxido de enxo-
fre, além de material particulado.  

Isso significou que naquele ano cada 
habitante respirou cerca de 575 gramas/
dia de poluentes. Para efeito de compara-
ção, a Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP) no mesmo ano recebeu 2.724.000 
t de poluentes, o que significa um índice de 
404 g/dia por habitante.  

“Sob este aspecto, a RMC tinha na-
quela época a pior qualidade em relação 
à RMSP. O setor de transportes é o maior 
responsável pela poluição, representando 
42% das emissões”, sinaliza. 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Principais
        propostas
ü   Melhorar a qualidade de vida da 

população por meio do desenvol-
vimento sustentável dos municí-
pios e melhor gestão pública com 
a participação da sociedade; 

ü   Implantar projetos para o uso 
racional da água, identificando e 
eliminando os desperdícios; 

ü   Promover e estimular a educação 
ambiental; 

ü   Implantar projetos para a recupe-
ração das matas ciliares; 

ü   Estimular formas de controle de 
emissão dos gases poluentes;

ü   Aumentar a disponibilidade hí-
drica por meio da construção de 
novas barragens.

o Desenvolvimento 
sustentável nos Remete a 
uma HaRmonia soCial

além da estabilização do padrão climático.  
“No Brasil, apenas 1% da população de-

tém mais da metade das riquezas do país. Isso 
é absurdo. Quando comparamos esse dado 
com o de países mais desenvolvidos, per-
cebemos uma discrepância, pois a exclusão 
socioeconômica exagerada inferniza a vida 
até da própria elite. Nem os mais abastados 
economicamente conseguem viver bem num 
país como o nosso, logo percebemos que a 
cultura do medo já está instalada”, salienta.  

Mônica Cavaleiro, engenheira de meio 
ambiente da Elektro, conta que o objetivo 
da empresa é distribuir energia elétrica 
com segurança e qualidade para o desen-
volvimento e bem estar das comunidades. 
Ela explica que a empresa é a oitava maior 
distribuidora de energia elétrica do país e a 
terceira no estado de São Paulo.  

Ela enfatiza alguns projetos e medidas 
importantes adotadas pela empresa visando 
à preservação ambiental e à responsabili-
dade social junto aos seus colaboradores 
e às comunidades atendidas pela empresa. 

Para o pró-reitor de extensão da Unicamp, 
em exercício no ano de 2011, Mohamed Ezz 
El Din Mostafa Habib, o modelo de desen-
volvimento deve incluir conceitos, práticas e 
ações, com o objetivo de garantir uma qualida-
de de vida aceitável. Segundo ele, o desenvol-
vimento sustentável é tudo aquilo que nos leva 
a uma harmonia social no presente e no futuro.  

“Não podemos pensar de forma linear, 
nós temos que pensar de uma forma cada 
vez mais holística pra alcançar esse mode-
lo, adotando uma visão multidimensional. 
Cada vez que nós colocamos nossas di-
mensões no modelo estrutural, ele se torna 
mais eficiente, em contrapartida, cada vez 
que simplificamos as dimensões, caímos 
em uma armadilha”, alerta. 

Habib classifica duas dimensões impor-
tantes, a ecológica e a social, e propõe a re-
flexão para alguns desafios e objetivos para 
alcançar a sustentabilidade. A começar pela 
estabilização da população humana, seguida 
pela erradicação da pobreza, pela recupera-
ção da natureza e de seus recursos naturais, 
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“Nós temos 80% das Unidades de Con-
servação do estado de São Paulo e, de al-
gum modo, elas interferem nos municípios 
que compõem a nossa área de concessão. 
Com o programa de eletrificação rural, ti-
vemos um incremento fortíssimo nessas re-
giões e, muitas vezes, nos deparamos com 
essas áreas de restrição ambiental”, afirma. 

A engenheira cita alguns projetos apoia-
dos pela Elektro, como o projeto Meninos 
Ecológicos, que visa à educação ambiental. 
Além desse, há a elaboração dos guias de 
manejo da vegetação urbana, sendo utili-
zado um interno para o treinamento dos 
colaboradores e outro para atender clientes 
e prefeituras da área de concessão da em-
presa. Há também a coleta dos resíduos ge-
rados pela empresa e o descarte adequado 
dos mesmos, além da realização da coleta 
seletiva em todas as unidades da empresa. 

Na questão da responsabilidade so-
cial, Mônica destaca que a empresa atua 
em duas frentes: o Instituto Elektro e os 
projetos por meio de incentivos fiscais. 
“Também temos o Comitê de Meio Am-
biente, formado por gestores de vários de-
partamentos da empresa. Contamos com 
gestores, representantes dos departamentos 
jurídico, comercial, meio ambiente, enge-
nharia e regulatório. Tratamos de assuntos 
críticos de meio ambiente, mas que interfe-
rem em toda a companhia”, completa.  

O analista de Meio Ambiente da Elektro, 
Francisco Garcia, acrescenta que a sustenta-
bilidade na empresa é voltada também para 
outras áreas que fazem parte da responsabi-
lidade social. Ele ressalta a importância do 
comitê de segurança, que reúne a diretoria, 
gerentes executivos e diversas áreas da em-
presa e regiões para discutirem assuntos rela-
cionados à segurança, voltados à melhoria da 
integridade de cada colaborador da empresa. 

“Contamos com o programa bem estar, 
em que os colaboradores de Campinas parti-
cipam de corridas patrocinadas pela empresa, 
uma academia na sede, com quadras polies-
portivas e campo de futebol. Para funcionários 
de outras regiões a empresa custeia as des-
pesas com academias credenciadas, além de 
nutricionistas, fisioterapeutas e outros serviços 
que a área de saúde disponibiliza”, revela. 

O Deputado Estadual e Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, Beto Trícoli, destaca 
que refletir sobre a sustentabilidade permite 
uma avaliação da condição ambiental em que 
vivemos e, a partir dela, propor mudanças no 
processo de uso dos recursos naturais.

Segundo ele, os índices de sustentabi-
lidade ambiental levam em consideração 

inúmeros fatores, como o estado da biodi-
versidade no mundo, as desigualdades e a 
pobreza, o progresso e a qualidade de vida, 
além do uso dos recursos naturais. 

“Procuro destacar, sempre, os índices re-
lacionados aos recursos hídricos e ao ar, que-
sitos fundamentais para a nossa vida. Uma 
nova economia deve ser dinâmica, criativa, 
sustentável, além de levar em consideração, 
sempre, o consumo responsável”, salienta.  

Trícoli lembra que algumas projeções 
apontam que em catorze anos, no máximo, 
a população mundial poderá chegar à casa 
de 10 bilhões de pessoas. “Precisamos, na 
medida em que preparamos a transformação 
para o modelo sustentável, considerando a 
nova economia, nos preocupar com a pre-
servação dos recursos naturais e a inclusão 
social, além de mudar os hábitos de consu-
mo. Aquela visão de mesa farta, de sobra, de 

excesso, pode ser transformada por hábitos 
que levem em consideração a necessidade de 
alimentos mais saudáveis, em menor quanti-
dade e com mais qualidade”, avalia.  

Na avaliação dele, a RMC tem problemas 
e dificuldades que o estado de São Paulo como 
um todo, também tem. Contudo, a região mos-
trou, a partir das ações realizadas pelo Con-
sórcio/Comitê das bacias dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (PCJ), que é possível rever-
ter a degradação ambiental. Houve avanços 
significativos, principalmente na questão do 
tratamento do esgoto e no reuso da água.  

Ele destaca também que em 1989, quan-
do o Consórcio foi criado, apenas 3% do 
esgoto da bacia era tratado, hoje, em média, 
esse índice chega a 50%. Também houve 
avanços na coleta e tratamento de água: 95% 
das casas da bacia contam com água tratada. 
A implantação da cobrança pelo uso da água 
foi uma iniciativa que permitiu a ampliação 
dos investimentos em todos os programas 
do planejamento do Comitê das Bacias Hi-
drográficas (CBH), desde o tratamento de 
esgoto, ao reflorestamento de mata ciliar e 
até iniciativas de educação ambiental.  

“É importante destacar que, embora os 
assuntos: meio ambiente e sustentabilidade, 
afetem a vida de todos – não importa o tama-
nho do município –, o Estado ou até mesmo 
o País dependem de ações locais e muitas ve-
zes pessoais. Nesse sentido, toda atitude to-
mada por um único cidadão, deixa de ser um 
ato individual por refletir o pensamento cole-
tivo. Essa atitude por ser tomada no padrão 
de consumo ou no uso racional dos recursos 
naturais, desde a produção à distribuição e 
descarte de quaisquer produtos”, conclui. 

*Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib, atual coorde-
nador do Programa de Agro-Ecologia da UNICAMP
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“ReFletiR soBRe a 
sustentaBiliDaDe 

peRmite uma 
avaliaÇão Da 

ConDiÇão amBiental 
em Que vivemos e, a 

paRtiR Dela, pRopoR 
muDanÇas no 

pRoCesso De uso Dos 
ReCuRsos natuRais” 

Beto Tricoli

Principais
        propostas
ü  Promover a economia local com 

dinamismo e criatividade, visando 
o desenvolvimento sustentável;

ü  Investir em educação, em cultura 
e na qualidade de vida das pesso-
as com o objetivo de criar a cultu-
ra do consumo responsável; 

ü  Investir em saúde e em saneamen-
to básico; 

ü  Preservar os recursos naturais; 

ü  Melhorar o tráfego e a mobilidade 
nos centros urbanos por meio de 
planejamento dessas áreas.
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Campinas, fundada em julho de 1774, 
completou 238 anos. Com uma área de 
ocupação de 796 quilômetros quadrados, 
sendo cerca de 390 de área urbana e 407 
de área rural. Campinas é a décima cidade 
mais rica do Brasil, responsável por pelo 
menos 15% de toda produção científica 
nacional, sendo o terceiro maior polo de 
pesquisa e desenvolvimento brasileiro. 
Também é a sede da Região Metropolitana 
de Campinas, formada por dezenove cida-
des, e conta com uma população estimada 
em 2,3 milhões de pessoas, sendo um im-
portante polo comercial, industrial, educa-
cional, de serviços e geração de tecnologia.   

Campinas tem grandes dificuldades no 
que se refere ao seu planejamento, à dis-
tribuição das macrozonas, ao transporte, à 
ocupação de solo e aos serviços públicos. 
Embora a cidade tenha toda sua centená-
ria história e vantagens tecnológicas, sem 

um planejamento inteligente a qualidade  
de vida pode não ser boa. 

Para o diretor sócio-proprietário da 
Verde e Socca Arquitetura e Urbanis-
mo, João Verde, mesmo sendo referência 

constante de desenvolvimento, o muni-
cípio é uma cidade sem planejamento e, 
mesmo os planos diretores fazem as cons-
tatações das necessidades do município, 
mas sem nenhuma implementação. 

Segundo ele, o plano diretor munici-
pal de 2006 foi aprovado rapidamente por 
questões políticas e, até os dias de hoje, 
não foi implantado. A primeira fase do 
projeto era a própria aprovação do plano e, 
em seguida, a implementação de cinco ma-
crozonas, que não foram aprovadas pela 
Câmara Municipal até o momento.  

“Não adianta dizer que a culpa é da 
Câmara, a não aprovação das macrozo-
nas. A proposta não está fechada, não 
está concluída. Não temos planejamento 
nenhum em Campinas, desde 2006 está 
tudo parado e temos apenas ações pontu-
ais de pressão de grandes empreendedo-
ras que vieram de fora de Campinas, em 
sua maioria”, reforça.

João Verde defende a criação de um 
Instituto de Planejamento de Campinas, 
independente do poder público, a exem-
plo do que foi feito em Curitiba, que, 
desde 2006, conta com um instituto di-
recionado às questões de planejamento e 
desenvolvimento da cidade.

5ECONOMIA CRIATIVA

o patRimÔnio natuRal e 
CultuRal De uma Região 
poDe seR pReseRvaDo e 
tRansFoRmaDo em pRoDuto, 
geRanDo empRego e RenDa

Da esquerda para a direita: Paulo Sérgio Casati, 
Alexandre Serpa, Luiz Antônio Guimarães, Danilo 
Gonçalvez, Antônio Egídio Crestana e João Verde



Assim, as questões de infraestrutura 
podem ser planejadas e englobar melhorias 
para o tráfego de cargas, para a criação de 
um transporte coletivo eficiente, para a re-
vitalização do centro de Campinas e suas 
praças e seus prédios históricos, além de 
visar investimentos em educação, saúde, 
segurança, meio ambiente e turismo, não 
esquecendo incentivos para a promoção 
cultural da região. Todas essas medidas de-
vem ter por objetivo, atingir uma melhor 
qualidade de vida da população.  

Ele ainda propõe algumas ações que 
podem ser implementadas para o fortale-
cimento cultural e turístico de Campinas. 
Como exemplo, cita a criação de uma legis-
lação de incentivo às moradias no Centro, 
estimulando o cidadão a morar e trabalhar 
no centro. Isso, a partir de algumas mudan-
ças como o aumento do policiamento, a 
reestruturação do transporte público, com 
os trens urbanos e ciclovias, elaboração de 
leis de incentivo para a construção de es-
tacionamentos no entorno do centro, além 
da construção de teatros em bairros e nos 
Distritos, sem esquecer-se da reforma de 
museus já existentes e da construção de um 
Centro de Convenções, uma agenda am-
biental e roteiros turísticos no município. 

O presidente do Sindicato Rural de 
Campinas, Antônio Egídio Crestana, desta-
ca que a tendência do produtor rural, não só 
na RMC, é querer passar a sua propriedade 
para uma área urbana, porque vender a pro-
priedade por metro quadrado é mais lucra-
tivo do que vender por alqueire ou hectare.  

“É um desejo legítimo, com possibi-
lidade de realização de lucro real sobre a 
atividade custosa e pouco lucrativa. A ren-
tabilidade agropecuária não compete com a 
rentabilidade proporcionada pelo aprovei-
tamento imobiliário”, assegura. 

Segundo Crestana, essa evolução traz 
consequências como a redução das áreas 
verdes no entorno das cidades, a redução 

da área de captação e consequente dispo-
nibilização dos recursos hídricos. Ele tam-
bém ressalta que a infraestrutura é precária 
nas áreas rurais, devido à falta de estradas, 
de saneamento básico, de água tratada, de 
comunicação e de segurança. 

Em relação às oportunidades naturais 
e culturais para o município de Campinas, 
Crestana enumera alguns pontos importan-
tes, a exemplo, o próprio histórico da cidade 
que é ligado à agropecuária, a começar pela 
época das imigrações de diversos povos. 

“Tivemos o assentamento de gerações 
de imigrantes, principalmente para trabalho 

na área de agropecuária, depois da abolição 
da escravatura. Foram italianos, japoneses, 
alemães e suíços que estabeleceram seus 
núcleos culturais e fizeram parte da cultura 
campineira”, recorda.

Ele destaca também a alta produção de 
frutas, hortaliças e flores na região, além 
da existência de fazendas antigas e a proxi-
midade com a Capital e consumidores inte-
ressados em atividades de lazer e cultura.

Crestana enfatiza que para o aprovei-
tamento de todas as características do mu-
nicípio e a otimização desses recursos para 
gerar negócios e lucros, são necessárias 
legislações adequadas e implementar infra-
estrutura para toda a região. 

O diretor de planejamento da Asso-
ciação das Agências de Viagens Indepen-
dentes do Interior do Estado de São Paulo 
(Aviesp), Danilo Gonçalves, reforça que a 
economia criativa resulta em atividades e 
processos que englobam a criação, produ-
ção e distribuição de produtos e serviços, 
usando o conhecimento e o capital intelec-
tual como principais recursos produtivos. 

Gonçalves enfatiza que a educação e a 
capacitação são pontos imprescindíveis para 
o desenvolvimento e para a manutenção da 
economia criativa para as gerações futuras. 
“Sem educação não adianta, não teremos 
registro, um histórico e não conseguiremos 
preservar nossa história”, assegura. 

ECONOMIA CRIATIVA

“paRa o 
apRoveitamento 

De toDas as 
CaRaCteRÍstiCas 
Do muniCÍpio e a 

otimiZaÇão Desses 
ReCuRsos paRa 
geRaR negÓCios 

e luCRos, são 
neCessáRias 
legislaÇÕes 
aDeQuaDas e 
implementaR 

inFRaestRutuRa 
paRa toDa a Região”

Antônio Egídio Crestana



Ele reforça que a região tem grande 
potencial para tornar-se conhecida em 
todo Brasil e também no exterior. Contu-
do, são necessárias estratégias inteligentes 
para fazer dos recursos culturais e natu-
rais, a exemplo, museus, sítios históricos e 
arqueológicos, paisagens culturais e patri-
mônio natural, aqui existentes em produ-
tos a serem comercializados.  

“Temos o produto, ele está aqui, ele 
está preparado, mas faltam pessoas com o 
empreendedorismo necessário para tornar 
tais recursos em produtos e serviços co-
merciais ou lucrativos”, afirma.  

Segundo ele, as empresas podem elabo-
rar bons roteiros e estruturar modelos dife-
rentes de atendimento ao turista. Outro fator 
importante é planejar uma comunicação ca-
paz de divulgar e vender o turismo local. 

“É preciso definir estratégias e ter 
sempre o foco em mente, além de reinves-
tir na criação de um produto concorrencial 
e na sua diversificação, persistindo e aper-
feiçoar o processo”, acrescenta. 

O coordenador do curso de artes visuais 
da Unicamp, Edson P. Pfutzenreuter, explica 
que o Design indica uma atividade de proje-
to que propõe inovações e cria possibilida-
des levando-se em consideração o presente 
para o planejamento de obras arquitetônicas 
capazes de refletir também o futuro. 

“Essa área sempre foi entendida como 
tendo a função de tornar mais efetiva e con-
fortável nossa relação com o mundo, além 
de agregar aspectos simbólicos, aumentan-
do o valor de troca”, enfatiza. 

Pfutzenreuter cita as inovações tec-
nológicas, por exemplo, a telefonia 
móvel que criou possibilidades de uso 
a partir de uma tecnologia já existente, 
passando pela fase de ser um artigo de 
luxo, até ser assimilado socialmente e 
virar uma necessidade. A evolução con-
tinua e, atualmente, a sociedade dispõe 
de celulares inteligentes. 

ECONOMIA CRIATIVA

Ainda de acordo com ele, o meio urba-
no é como um celeiro de nichos potenciais 
na interação entre o cidadão e os produtos 
e serviços da cidade, tais como o sistema 
de transporte e saúde. Então, projetar in-
terfaces para esses serviços, torna efetiva e 
confortável a relação com a cidade. 

“Nesse caso, projetamos para resol-
ver problemas e criar possibilidades, 
mas para isso temos de ter consciência 
da complexidade e propor nichos de 
interação em um processo dinâmico de 
projetos que envolvem a comunidade de 
usuários, como passageiros, motoristas e 
engenheiros de tráfego, médicos, enfer-
meiras e pacientes”, afirma. 

O Secretário de Cultura de Paulínia, 
em exercício até abril de 2012, Emerson 
Pereira Alves, lembra que ilustres nomes 
da arte e da cultura nacional pertencem 
a RMC, a exemplo, o maestro Carlos 
Gomes. Ainda reforça a necessidade de 
políticas integradas entre os dezenove 
municípios que compõem a região e tam-
bém incentivos do Governo Estadual, no 
sentido de estimular e apoiar as manifes-
tações artísticas e culturais.  

“Hoje, infelizmente não existe uma 
política pública voltada para as áreas de 
formação, fomento e incentivo ao setor pri-
vado, que entenda a potencialidade cultu-
ral da RMC de maneira global e integrada. 
Grande parte dos recursos da Secretaria de 
Estado da Cultura está direcionada à gran-
de São Paulo”, afirma.

Para ele, os grandes conglomerados da in-
dústria e da prestação de serviços que vendem 
aos consumidores de nossa região, devem ser 
estimulados a investir na produção de conte-
údo cultural na região, considerada a segun-
da maior economia do Estado. Com tempo e 
recursos definidos, a região será destaque no 
setor cultural, da mesma forma que a econo-
mia se consolidou no cenário nacional.

“Não há região metropolitana no mun-
do globalizado que não se envolva na atra-
ção de grandes eventos. Um dos desafios 
é o de compatibilizar medidas que esti-
mulem o acesso da população à cultura, à 
formação profissional e cultural, além da 
criação de empresas que tragam para nossa 
economia parte de um mercado cujo po-
tencial no Brasil é estimado em mais de  
R$ 2 bilhões anuais”, finaliza. 

Principais
        propostas

ü  Incentivar empreendimentos com manutenção de área verde, como parques aquáticos, 
pesqueiros e hotéis fazenda; 

ü  Promover o turismo rural e o turismo de negócios;

ü  Criar legislações adequadas;

ü  Levar infraestrutura para toda a região;

ü  Descentralizar o equipamento cultural;

ü  Criar leis de incentivo para a restauração e ocupação de imóveis históricos e tombados;

ü  Criar um Instituto de Planejamento para Campinas.

*Emerson Pereira Alves, Secretário de Cultura de Paulínia, em exercício até abril de 2012
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Nos últimos anos a saúde na Região 
Metropolitana de Campinas passa por 
inúmeros problemas e, sem dúvida, a po-
pulação é quem mais sofre com a falta 
de uma gestão e investimentos no setor. 
O sucateamento dos equipamentos, a fal-
ta de profissionais para o atendimento da 
real demanda, a falta de medicamentos e 
de leitos, além das condições precárias de 
atendimento aos pacientes, são questões 
urgentes a serem resolvidas. 

O diretor da Secretaria da Saúde de 
Campinas, Edison Martins da Silveira re-
corda que o Sistema Único de Saúde (SUS), 
em pouco mais de vinte anos de existência, 
ampliou o acesso à assistência à saúde para 
grande parte da população brasileira, antes 
excluída, ou dependente da ação de insti-
tuições assistenciais e filantrópicas. 

Ele conta que no ano de 2009 foram 
realizados 721 milhões de atendimentos 
ambulatoriais e 11 milhões de procedi-
mentos de média e alta complexidade, 
além de internações. A atuação da vi-
gilância em saúde também tem gerado 
importantes resultados no controle de 
doenças e agravos à saúde. 

Segundo Silveira os avanços alcança-
dos na construção do SUS e os desafios 
atuais exigem a concentração de esforços 
para que o planejamento possa responder 
oportuna e efetivamente às necessidades 

desse sistema e às demandas que se apre-
sentam continuamente aos gestores.  

“Essas complexidades exigem a neces-
sidade de integrar as atividades nos Distri-
tos de Saúde, nas Unidades Básicas, nos 
Centros de Referência e nos Departamentos 
da Secretaria Municipal de Saúde”, afirma. 

Segundo Silveira melhorar a saúde da 
população é o objetivo central e máximo 
dos sistemas de saúde, entretanto, o al-
cance dessa meta é um processo comple-
xo, que envolve objetivos intermediários, 
ações intersetoriais e a prestação de servi-
ços, individuais e coletivos.  

Para ele os fatores vinculados à situa-
ção socioeconômica, ambiental, biológica, 

genética e os comportamentos coletivo e in-
dividual têm influência poderosa sobre a saú-
de. Sendo assim, é necessário o refinamento 
do conhecimento de como interagem, como 
influenciam a saúde dos indivíduos e das po-
pulações e de como contribuem para o alcan-
ce da meta central dos sistemas de saúde. 

Ele conta que o SUS-Campinas surgiu 
com a Constituição de 1988 e é regulamen-
tado, entre outras, pela Lei 8080/90, que 
define princípios e diretrizes que devem 
norteá-lo e fornecer recursos para sua via-
bilização. Essas leis federais se desdobram 
e replicam no nível municipal. 

O município de Campinas é gestor 
pleno do sistema de saúde, modalidade de 

6 SAÚDE

Da esquerda para a direita: Márcia Bevilacqua, José 
Nunes Filho, Carla Rosana Silva, Arly de Lara Romeu, 
Edison Martins da Silveira e José Paulo Porsani

a implantaÇão De polÍtiCas 
pÚBliCas inteligentes poDe 
gaRantiR a melHoRia Da 
saÚDe e Da QualiDaDe  
De viDa Das pessoas
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gestão em que tanto as decisões de aplica-
ção quanto o gerenciamento de recursos e 
serviços próprios, conveniados e contrata-
dos se dão no âmbito do município. 

“A complexidade do sistema de saú-
de em Campinas levou à distritalização, 
que é o processo progressivo de descen-
tralização do planejamento, e à gestão da 
saúde para áreas com cerca de 200 mil 
habitantes. Em nosso município iniciou-
se com a atenção básica, sendo seguido 
pelos serviços secundários próprios e 
posteriormente pelos serviços convenia-
dos contratados”, assegura. 

Ele destaca que este processo exigiu 
envolvimento e qualificação progressivos 
das equipes distritais e representou grande 
passo na consolidação da gestão plena do 
sistema no município. 

Ainda de acordo com Silveira, um 
dos maiores desafios para a implementa-
ção do SUS tem sido o subfinanciamento 
do sistema. No ano passado o cenário de 
financiamento sobrecarregou o gasto em 
saúde na maior parte os municípios quan-
to à aplicação de recursos de orçamento 
próprio bem acima do regulamentado em 
lei. O Governo Federal tem apoiado e fi-
nanciado alguns projetos, porém, os re-
cursos são insuficientes para viabilizar a 
qualificação do sistema de saúde.

“Com relação à política de recursos 
humanos, que visa contratar profissionais 
para os vários níveis de atenção à saúde, há 
amarras legais em função da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que limita o gasto em 
pessoal da saúde até 54% do orçamento 
municipal. Tal amarra tem dificultado a 

ampliação dos serviços e a fixação dos pro-
fissionais no SUS”, comenta. 

Para ele outro ponto de dificuldade 
reside na forte pressão das indústrias far-
macêuticas e de alta tecnologia que enca-
recem o custeio do setor saúde. Os profis-
sionais dependem cada vez mais de altas 
tecnologias e de exames especializados 
que demandam maior qualidade.  

“A saúde pública brasileira, o SUS, 
tem que ser priorizada pelos vários se-
tores de governo e também tem que ser 
defendida pela população. A qualificação, 
eficácia e eficiência do SUS têm que ser o 

principal objetivo dos gesto-
res da saúde”, assegura.

A diretora técnica do De-
partamento Regional de Saúde 
de Campinas DRS VII da Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
Márcia Bevilacqua, conta que 
a Regional DRS VII é com-
posta por 42 municípios e que 
as ações do Sistema Único de 
Saúde são integradas visando 
a RMC. Segundo ela existe 
uma dificuldade de implan-
tação das políticas, uma vez 
que a regional tem o papel de 
articular, implementar e plane-
jar junto aos municípios e aos 
Governos Federal e Estadual.

Márcia ressalta alguns 
problemas da saúde pública 
na região, como a questão 
financeira, a transição demo-
gráfica acelerada com grande 

número de idosos e a alta taxa de morta-
lidade infantil, além da incidência de in-
fecções predominantes, doenças crônicas.

Ela conta que o último decreto que regu-
lamenta o SUS traz a necessidade de criação 
de redes de atenção à saúde. “As redes de 
atenção à saúde são arranjos organizativos 
de ações e serviços de saúde, que apresentam 
diferentes densidades tecnológicas, integra-
das por meio de sistema de apoio tecnológico 
logístico e de gestão. Não basta ter o sistema 
pronto somente para os serviços, mas tem 
que ter um sistema logístico, de transporte 
sanitário e uma boa gestão”, esclarece. 

Segundo a diretora a atenção básica não 
vem desenvolvendo o seu papel e dificulta 
o processo quando ocorre o agravamento 
das doenças, sufocando a média e a alta 
complexidade. As redes de atenção vêm 
trazendo esse fortalecimento da rede bási-
ca, para que ela seja a grande ordenadora 
do sistema e não a porta do pronto socorro. 

Márcia conta que uma das priorida-
des do Estado abrange o cuidado materno 

e infantil e, para isso, apóia-se na Rede 
Cegonha, do Governo Federal, além de 
visar à implantação de novas políticas 
para o cuidado de dependentes químicos 
e novas formas e investimentos em trata-
mentos oncológicos. 

O presidente do Conselho Municipal 
de Saúde, José Paulo Porsani recorda 
que a partir da Constituição de 1988 os 
debates sobre a importância da participa-
ção popular em todos os setores da ad-
ministração pública, principalmente na 
saúde, ganharam força.

“Conselhos municipais, distritais e 
locais influenciam cada vez mais os ru-
mos dos investimentos na área, aproxi-
mando a gestão da realidade vivenciada 
pelos usuários do Sistema Único de Saú-
de”, assegura. 

Segundo Porsani, os conselhos muni-
cipais são formados por usuários (50%), 
trabalhadores da saúde (25%) e gestores 
(25%). Têm caráter deliberativo e promo-
vem debates sobre as diretrizes, os inves-
timentos, os convênios e os contratos com 
órgãos privados. São importantes aliados 
da gestão na busca de soluções para os di-
versos problemas da saúde.

“Ser deliberativo garantiu ao órgão a 
relevância e o poder de decisão necessária 
para representar a população no tema. Infe-
lizmente, o executivo nem sempre respeita 
as deliberações, criando conflitos com seus 
interlocutores, os conselhos”, enfatiza.

O presidente ressalta que a participa-
ção popular nas conferências municipais, 
estaduais e nacionais reforçam as melho-
res propostas para a saúde pública e para 
o SUS. A luta contra a privatização da saú-
de, contra a terceirização, mas a favor de 
mais recursos para o SUS, da ampliação 
do programa da saúde da família, entre 
outras, tem demonstrado a resistência da 
sociedade contra o sucateamento do SUS 
e a necessidade de avançar e melhorar o 
sistema, garantindo qualidade, equidade, 
universalidade e controle social.

SAÚDE
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“Ter um SUS 100% público e com quali-
dade passa necessariamente pelo envolvimen-
to de toda a sociedade na defesa desse siste-
ma. Em Campinas, essa resistência se expres-
sa na luta contra a proposta de privatização do 
Hospital Ouro Verde, na busca pela realização 
de Concurso Público, pela autonomia finan-
ceira da Secretaria Municipal de Saúde e por 
uma gestão que seja eficiente para resolver os 
diversos problemas diários”, assegura. 

A diretora administrativa da Unimed 
Campinas, Carla Rosana Guilherme Silva, 
afirma que o setor de Saúde vem sofrendo 
mudanças importantes. O número de mé-
dicos no Brasil tem aumentado a uma taxa 
bem superior ao crescimento da população.  

Na última década, enquanto a população 
cresceu 12%, o número de médicos aumen-
tou 33%. Segundo ela dois fatores chamam 
a atenção: o crescente número de especialis-
tas, principalmente nas especialidades onde o 
avanço tecnológico é mais rápido, por exem-
plo, ortopedia, radiologia, oncologia, entre 
outros, e o declínio proporcional do número 
de profissionais das especialidades básicas, 
como clínica médica, ginecologia, pediatria.  

O segundo fator refere-se à média na-
cional do número de habitantes por médicos 
recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde estar quase duplicado, são mil habi-
tantes por médico, havendo uma enorme 
concentração nos grandes centros, princi-
palmente na região Sudeste e em Campinas, 
que apresenta 196 habitantes por médico. 

“Mudanças importantes também acon-
teceram na Saúde Suplementar. A partir 
da Lei 9656/1998 e da criação da Agência 
Nacional de Saúde (ANS) em 2000, a re-
gulação no setor tornou-se bastante pesada, 
eliminando muitas operadoras do mercado, 
principalmente as de menor porte”, salienta.  

Para Carla a falta de uma gestão pro-
fissional dos recursos na Saúde também 
causa a constante impressão de que eles 
são insuficientes. Como consequência a 
qualidade da assistência na maioria dos 
Hospitais fica comprometida.

Ela enumera ainda alguns desafios e 
propostas para a saúde até o ano de 2020, 
como a redução da “Judicialização da Saú-
de”, com uma assistência técnica médica 
independente para auxílio nas decisões 
do Judiciário; o controle da inserção de 
tecnologia médica com avaliação de cus-
to, eficácia e qualidade de vida agregada; 
o investimento em gestão nos serviços de 
saúde para otimizar recursos, melhorar a 
qualidade da assistência e qualificar profis-
sionais da saúde em gestão. 

Além disso, sugere a melhora na rela-
ção de serviços de diagnósticos e consultas 

para reduzir desperdícios e promover 
maior humanização na assistência ao do-
ente; a garantia de uma melhor remunera-
ção do trabalho médico, ou seja, do traba-
lho manual ou intelectual do profissional 
médico e, por fim, o investimento intenso 
em Promoção à Saúde. 

Para o superintendente do Hospital e 
Maternidade Celso Pierro, Antonio Celso 
de Moraes, o hospital, bem como as demais 
unidades de saúde do município, depende 
de políticas com vistas às mudanças para 
a Região Metropolitana de Campinas, uma 
vez que a dificuldade que a saúde tem en-
frentando nos últimos tempos gera um im-
pacto importante na assistência à população.  

“Entendo que as perspectivas para 2020 
na área da saúde devem estar pautadas nos 
recursos utilizados de forma que contem-
plem a equidade das políticas dos SUS, ou 
seja, o recurso certo no equipamento de 
saúde correto e também em um novo incre-
mento financeiro para a gestão da saúde no 
Município e no Estado”, reforça. 

Moraes enumera algumas medidas 
que podem viabilizar um melhor atendi-
mento à população, a exemplo, a criação 
de um hospital na Região Metropolita-
na de Campinas para atenção às urgên-
cias; o estabelecimento de políticas de 

educação que reflitam diretamente no 
ensino fundamental e médio, na busca 
pela qualificação da população; a pro-
moção da melhoria da qualidade de vida 
da população, agregado a políticas que 
permitam acesso à moradia e ao sanea-
mento básico; e o estabelecimento de 
formas de financiamento para Hospitais 
de Ensino. Também o fortalecimento da 
desospitalização do paciente, que pode 
seguir com o tratamento domiciliar, por 
meio do SAID – Serviço de Atendimento 
de Internação Domiciliar.

Moraes conta que desde 2006 o Hospi-
tal e Maternidade Celso Pierro implantou 
o Sistema de Gestão da Qualidade, que 
objetiva promover ações de melhoria nos 
processos de trabalhos nas unidades, sendo 
conquistado em 2010 o selo de Acreditação 
Hospitalar pela ONA – Nível 1.

“Nesse sentido, e pela permanente 
qualificação do hospital, buscamos, com a 
certificação, a promoção da satisfação do 
cliente com uma assistência segura e huma-
nizada, além da redução nos custos dos pro-
cedimentos e dos riscos e erros, aumentan-
do a segurança da Instituição como um todo 
e o reforço na lealdade dos colaboradores. 
A partir disso também agregamos valor à 
imagem da Instituição”, encerra. 

SAÚDE

Principais
        propostas
ü   Implantação de uma melhor gestão 

na saúde;

ü  Fortalecer o Sistema Único de Saúde;

ü  Investir na medicina preventiva;

ü  Melhorar a remuneração e a quali-
ficação dos profissionais da Saúde;

ü  Viabilizar mais recursos financeiros 
para o setor;

ü  Estabelecer formas de financia-
mento para Hospitais de Ensino;

ü  Melhorar as condições de trabalho 
dos profissionais da saúde.

“na Última  
DÉCaDa, enQuanto  

a populaÇão 
CResCeu 12%, o 

nÚmeRo De mÉDiCos 
aumentou 33%”

Carla Rosana Guilherme Silva 
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FINANCIADORAS  
DE RECURSOS  
E PARCERIAS  
PÚBLICAS PRIVADAS

nos aspectos que delimitam a ca-
pacidade competitiva da região em 
que atuavam. 

“Nesse período, transitou-se da 
pouca regulação e intervenção para 
um Estado intervencionista que em 
muitos momentos foi o propulsor de 
indústrias nascentes, desenvolveu 
a infraestrutura básica e em mui-
tos mercados constituiu-se como 
o principal indutor do desenvolvi-
mento”, recorda. 

Caiado lembra ainda da crise fis-
cal vivida pelos Estados do Brasil, a 
partir da década de 1990. Segundo 
ele, o fato reduziu a capacidade de 
aplicação dos governos na atividade 
econômica direta e também no in-
vestimento em infraestrutura básica.  

“Essa capacidade ficou bas-
tante limitada, considerando que, 
para além do comprometimento 
com o endividamento de períodos 
anteriores e das sucessivas crises 
dos mercados financeiros inter-
nacionais desde os anos 80, havia 

também o crescimento das deman-
das sociais, o que reduzia ainda 
mais a margem de liberdade dos 
governos na execução de políticas 
de desenvolvimento”, ressalta. 

De acordo com Caiado, histori-
camente, o país utilizou-se de me-
canismos tradicionais de financia-
mento baseados na criação de um 
agente específico, como o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico Social (BNDES), em 
aportes diretos do Tesouro, na uti-
lização de poupança externa, com 
endividamento externo em agên-
cias oficiais de financiamento ou 
em bancos privados, bem como da 
existência de operadores diretos 
nos diversos setores econômicos.  

E para atender às demandas 
regionais criaram-se instituições 
financeiras públicas específicas 
nas regiões norte e nordeste. Tam-
bém foram criados fundos públicos 
em razão da existência de víncu-
los de emprego formal, como por 

Participantes 
do 7º Ciclo de 
Debates

os DesaFios e os 
investimentos paRtinDo 
De Fontes De ReCuRsos 
tRiButáRios, gestão e 
paRCeRia pÚBliCa pRivaDa

7

O Diretor Técnico de Políticas 
Sociais da Fundação do Desenvolvi-
mento Administrativo (FUNDAP), 
Aurílio Sérgio Costa Caiado, cita 
que, no século passado, os gover-
nos viviam um dilema, relacionado 
à intervenção na atividade econô-
mica pela via da operação direta de 
atividades de natureza concorren-
cial e também por sua intervenção 
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exemplo, o Fundo de amparo ao trabalha-
dor (FAT), o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), o Programa de Inte-
gração Social (PIS) e o Programa de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP), em que parcela dos recursos é 
utilizada diretamente pelo BNDES ou re-
passada a agentes financeiros privados. 

Caiado explica que nas últimas déca-
das houve a decisão de liberar o Estado de 
uma parcela dos investimentos em infra-
estrutura produtiva e urbana e, principal-
mente, em desonerá-lo do custeio destas 
atividades. Por meio da Lei 11.079, de 
dezembro de 2004, foi institucionalizada a 
possibilidade de concessões em que o Es-
tado e o setor privado estejam juntos em 
determinado empreendimento. Lembran-
do que esse instrumento associa-se à já 
existente Lei 8987, de fevereiro de 1995 e 
que trata das concessões públicas. 

A concessão desonera o Estado de rea-
lizar grandes investimentos e o agente pri-
vado é remunerado por meio da tarifa do 
usuário. Nesse modelo mantém-se a capa-
cidade de regulação do Estado. 

Ainda de acordo com Caiado, o Estado 
pode ser desonerado em diversos estágios 
do modelo. Pode então, conceder a obra e 
a operação ou ainda avançar em parcerias 
públicas privadas em que todo o conjunto 
de atividades necessárias à realização do 
empreendimento já estão contidas. 

“Há algumas distinções relativas à natu-
reza do objeto concedido, em que o Estado 
assume a condição de regulador ou ainda de 
provedor dos serviços. O prazo das conces-
sões geralmente é superior a 10 anos, com 
limite de até 35 anos. Há a possibilidade de 
obtenção de receitas extraordinárias com a 
operação do serviço e tais serão divididas 

na medida do previsto no contrato. Também 
há previsão da manutenção do equilíbrio fi-
nanceiro do contrato”, considera. 

Para Caiado o desafio atual é estruturar 
e fortalecer as agências de regulação para 
que elas tenham condições técnicas de 
exercer a sua função de fiscalizar adequa-
damente as concessões e as demais parce-
rias, segundo o real interesse público e da 
maioria da população.  

O segundo desafio é incentivar a cria-
ção de novas formas de financiamento 
para investimentos de longo prazo de ma-
turação. Essa estratégia pode ocorrer por 
intermédio do apoio à constituição de fun-
dos ou de outros instrumentos de financia-
mento que possam reduzir o custo finan-
ceiro desses empreendimentos.

“Estamos vivenciando no Brasil e 
no estado de São Paulo um novo perío-
do com mudanças estruturais. O Estado 
está deixando o papel de empreendedor 
direto e assumindo uma função de regu-
lador e promotor do desenvolvimento, 
a partir da articulação com a iniciativa 
privada”, reforça.  

O Secretário Municipal de Finanças de 
Campinas, Gilton Pacheco de Lacerda, 
explica que as receitas municipais podem 
ser divididas em dois grupos, as Receitas 
Correntes e as Receitas de Capital. 

As Receitas Correntes subdividem-se 
em Receitas Tributárias, como o Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), Impos-
to sobre Serviços de Qualquer Natureza (IS-
SQN), Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis por Ato Oneroso (ITBI), Imposto 
de Renda (IR), taxas e contribuição de me-
lhoria, Receitas de Contribuições e Receitas 
Patrimoniais, como os aluguéis, dividendos 
oriundos de participação societária, explora-
ção de bens públicos, entre outras. 

Também as receitas agropecuárias, in-
dustriais e de serviços, além das transfe-
rências correntes, que são o Imposto sobre 
operações relativas à circulação de mer-
cadorias e prestação de serviços (ICMS), 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), Fundo de Participa-
ção dos Municípios  (FPM), Imposto so-
bre a propriedade territorial rural  (ITR), 
Sistema Único de Saúde (SUS), Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (FUNDEB), Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), Lei Kandir e Convênios. 

Segundo Lacerda, as Receitas de Capi-
tal, por sua vez, subdividem-se em receitas 
de operações de crédito, alienação de bens, 
amortização de empréstimos, transferências 

de capital, entre outras que podem ser consi-
deradas como de pequena relevância dado a 
sua baixa representatividade na Receita Total. 

De acordo com ele, esses conceitos são 
extremamente relevantes e não são dispo-
nibilizados de maneira transparente nos 
demonstrativos contábeis. Eles referem-se 
à diferenciação entre Receitas Originárias 
ou Próprias das Receitas Vinculadas.

“As primeiras são receitas que podem 
ser utilizadas livremente tanto no pagamen-
to de despesas de custeio como nas despesas 
de capital. Já as receitas vinculadas não po-
dem ser utilizadas livremente no pagamen-
to de despesas, elas devem ser destinadas, 
quando da elaboração da Lei Orçamentária 
Anual, LOA, ao pagamento de despesas 
que atendam a Legislação (Federal ou Es-
tadual) que criaram as respectivas fontes de 
recursos, a exemplo SUS, FUNDEB, Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), FNDE, entre outros”, esclarece. 

Lacerda ainda salienta que as Receitas 
Próprias assumem papel fundamental no 
processo de execução das despesas orça-
mentárias relacionadas à prestação direta 
de serviço à população e na manutenção da 
estrutura de Governo Municipal.  

A Administração Tributária Municipal, 
por determinação constitucional, possui 
capacidade de atuar ativamente, no comba-
te à sonegação, à alteração de alíquotas e à 
base de cálculo apenas sobre as receitas tri-
butárias e as dívidas ativas, sobre as quais 
possui competência legal.  

“Quanto maior for a participação das 
Receitas Tributárias nas Receitas Próprias 
ou Não Vinculadas menor será o grau de 
dependência da administração municipal 
em relação às transferências da União e do 
Estado. O que também conferirá maior li-
berdade ao executivo para colocar em práti-
ca o seu programa de governo”, afirma.

FONTES FINANCIADORAS DE RECURSOS E PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS
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Para Lacerda, fica claro que dentre 
as diversas Fontes de Recursos que com-
põe a Receita Total dos Municípios da 
Federação, uma é particularmente rele-
vante, a Receita Tributária, em razão de 
possibilitar aos responsáveis pela Gestão 

Tributária e Financeira a participação 
ativa na constituição dos créditos tribu-
tários e no combate à sonegação e ao au-
mento da participação na Receita Total 
de recursos não vinculados. 

“Dessa forma, a competência cons-
titucional para a instituição de certos 
impostos pelos municípios deve ser exer-
cida em sua plenitude, buscando sempre 
uma maior independência financeira em 
relação às transferências intergoverna-
mentais”, assegura. 

João Alberghini Sobrinho, diretor 
executivo da Agência Metropolitana de 
Campinas (Agemcamp) e Presidente do 
Conselho de Orientação do Fundo de De-
senvolvimento Metropolitano de Campi-
nas (Fundocamp), ressalta que o fundo 
foi criado pela Lei Estadual Complemen-
tar nº 870, de 19 de julho de 2000, e regu-
lamentado pelo Decreto nº 50.553 de 20 
de Fevereiro de 2006. 

A finalidade é dar suporte financei-
ro ao planejamento integrado e às ações 
conjuntas dele decorrentes, no que se 
refere às funções públicas de interesse 
comum entre o Estado e os Municípios 
integrantes da região. 

Os recursos do Fundocamp são pro-
venientes de Transferências da União, 
do Estado, e do Município. Também de 
empréstimos nacionais e internacionais, 
retorno de operações de crédito, resultado 
de aplicações financeiras e multas, rateio 
de custos referentes a obras de interesse 
comum e doações de pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, 
estrangeiras ou multinacionais. 

“A participação financeira dos muni-
cípios da RMC no Fundocamp é defini-
da por uma equação que leva em conta 
a população do município, o retorno do 
ICMS e a participação do Estado é de-
finida no orçamento anual. Os recursos 
são destinados mediante autorização do 
Conselho de Desenvolvimento da Re-
gião Metropolitana de Campinas forma-
do pelos Prefeitos dos 19 municípios que 
compõem a região e os representantes do 
Estado”, esclarece. 

Sobrinho explica que o Fundocamp já 
destinou recursos de R$ 28 milhões para 
a implantação de planos e projetos de in-
teresse dos municípios da região que se 
somam aos grandes investimentos do Go-
verno do Estado na RMC. 
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instituiÇÕes FinanCeiRas e os 
investimentos no setoR pÚBliCo e pRivaDo

Quanto às formas de atuação, Vera ex-
plica que o banco conta com as operações 
diretas, que são contratadas diretamente 
com o BNDES e normalmente operações 
acima de R$ 10 milhões. Segundo Lúcia, 
existem exceções, como a linha de inovação 
tecnológica acima de R$ 1 milhão, o turismo 
e o setor hoteleiro a partir de R$ 3 milhões. 

Contudo, a maior parte das operações 
é indireta, contratada por meio de um ban-
co repassador de recursos, normalmente 
uma instituição financeira credenciada a 
um banco comercial, que contrata a ope-
ração com o empresário, mas os recursos 
e a linha são do BNDES. 

“Acima de tudo, somos um banco de de-
senvolvimento, temos restrições bancárias, 
seguimos preceitos do Banco Central, então 
é necessário que a empresa demonstre a ca-
pacidade de pagamento e tenha um cadastro 
comercial satisfatório. Além disso, existem 
questões relativas ao fornecimento de recursos 

públicos, então as certidões tributárias em dia, 
também são uma exigência”, salienta. 

Os requisitos exigidos do beneficiário são 
a comprovação da capacidade de pagamento 
e um cadastro comercial satisfatório, em que 
ele esteja em dia com as obrigações fiscais e 
previdenciárias. Outra exigência é não estar 
inadimplente com o BNDES e nem mesmo 
em regime de recuperação de crédito. Além 
de dispor de garantias para cobrir o risco da 
operação e cumprir a legislação ambiental. 

Vera informa que podem ser financia-
das obras civis, montagens e instalações; 
móveis e utensílios; despesas pré-opera-
cionais; pesquisa e desenvolvimento/cer-
tificação; máquinas e equipamentos na-
cionais novos e usados, entre outros. Por 
outro lado não podem ser financiadas as 
aquisições de terrenos e imóveis, os gastos 
correntes e a compra de empresas. 

O financiamento pode chegar a 90% do 
valor do investimento, negociados entre o 

A administradora do Departamento Re-
gional Sul do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico Social (BNDES), Vera 
Lúcia Vieira, explica que o banco foi fundado 
em 20 de junho de 1952, tratando-se de uma 
empresa pública de propriedade integral da 
União. É um instrumento para implementação 
da Política Industrial, de Infraestrutura e de 
Comércio Exterior, com foco no financiamen-
to do investimento. Constitui-se na principal 
fonte de crédito de longo prazo e ainda oferece 
apoio à micro, pequenas e médias empresas. 

Vera ressalta que o BNDES começou 
com forte infraestrutura e no decorrer dos 
anos isso vem se adequando de acordo com 
as necessidades do Governo Federal. A inova-
ção tecnológica é uma prioridade estratégica 
do banco, como também o desenvolvimento 
sustentável e a dinamização regional. O apoio 
do BNDES tem crescido nos últimos anos, re-
lativamente em relação aos anos anteriores à 
participação nos estados do Norte e Nordeste. 
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agente financeiro e o cliente, e ainda pode 
ser utilizado o Fundo Garantidor para In-
vestimentos (BNDES/FGI). Os prazos de 
carência e amortização são definidos pelo 
agente financeiro.

Quanto ao Cartão BNDES, Vera expli-
ca que o limite é de até R$ 1 milhão por 
banco emissor, as prestações fixas em até 
48 meses, a taxa de juros é bastante atrati-
va e o crédito rotativo é pré-aprovado e o 
uso é automático.

O Programa de Modernização da ad-
ministração tributária e de gestão dos se-
tores sociais básicos (PMAT) está à dispo-
sição para os municípios. É uma modali-
dade de financiamento com o objetivo au-
xiliar na modernização da administração 
tributária e na melhoria da qualidade do 
gasto público visando proporcionar uma 
gestão eficiente de recursos, com a me-
lhoria da qualidade e a redução do custo 
de serviços prestados à coletividade. 

“Poderão ser financiados projetos de in-
vestimentos para o fortalecimento das capa-
cidades gerencial, normativa, operacional e 
tecnológica da administração municipal, 
em diversas áreas como, administração 
geral, tributária, financeira e patrimonial, 
além de saúde e educação”, esclarece. 

A gerente executiva da Caixa Econômi-
ca Federal, Ludmila Aucar Felipe, conta que 
a instituição financeira é uma empresa públi-
ca, criada em 1861 e atualmente vinculada 
ao Ministério da Fazenda. A principal fun-
ção é atuar na promoção da cidadania e do 
desenvolvimento sustentável do país e, para 
isso, atua como agente de políticas públicas 
e parceira estratégica do Estado Brasileiro. 

“Ao priorizar setores como habita-
ção, saneamento básico, infraestrutura e 
prestação de serviços, a Caixa exerce um 
papel fundamental na promoção do de-
senvolvimento urbano e da justiça social, 
contribuindo para melhorar a qualidade 
de vida da população, especialmente a de 
baixa renda”, salienta. 

Ludmila explica que as fontes de fi-
nanciamento de Longo Prazo são o FGTS, 
o Saneamento Ambiental e a Infraes-
trutura Urbana. Os principais setores de 
atuação são energia, transporte, indústria 
naval, saneamento ambiental e industrial, 
além de saúde e habitação. 

Segundo ela, a Caixa foi a primeira 
instituição financeira a financiar a Ener-
gia Eólica no país. Atualmente, atua na 
geração e na distribuição de todos os ti-
pos de energia. Também nos transportes, 
inclusive no setor rodoviário, ferroviário, 
portuário, aeroportuário, metroviário e 
principalmente urbano. 

Ludmila revela que há cerca de dois 
anos a diretoria aprovou que a participa-
ção da instituição no setor naval é hoje 
um dos repassadores do Fundo da Mari-
nha Mercante.

Quanto ao saneamento ambiental, 
voltado aos municípios e aos prestadores 
de serviço de forma geral, a Caixa segue 
atendendo desde a captação de água, o 
tratamento de resíduos sólidos e a parte 
de desenvolvimento institucional. Existe 
inclusive, uma linha de crédito voltada à 
elaboração dos planos de saneamento. 

De acordo com ela, recentemente foi 
criada uma linha pra abastecimento e es-
gotamento, voltada a indústria, inclusive 
para o reuso de água. Principalmente as 
indústrias que são altamente consumidoras 
de água, precisam desse mecanismo para 
reduzir os custos operacionais. Na saúde, 
a Caixa tem atuado financiando terrenos e 
toda parte de desenvolvimento institucio-
nal com recursos de tesouraria. 

O gerente de negócios do Banco do 
Brasil, Marcos César Rodrigues, destaca 
que o Banco do Brasil desenvolveu um 
segmento, uma estrutura pra atender o go-
verno, bastante expressivo no país. O Ban-
co tem uma agência de governo instalada 
em qualquer estado da Federação. Em São 
Paulo, especificamente, nós temos quatro 
agências de governo. Temos uma aqui em 
Campinas, uma na capital paulista, uma em 
Bauru, e uma em Ribeirão Preto. 

O Banco existe desde 1808, ou seja, 
são 203 anos de tradição e, atualmente, é o 
maior grupo financeiro da América Latina, 
um dos maiores do mundo. Atua em todas 
as linhas comerciais e passa a ter algumas 
linhas específicas do governo.

Os empreendedores privados finan-
ciam investimento público pelo pagamento 

de contrapartidas, em troca da permissão 
de construir área adicional à definida pela 
lei, garantindo-se recursos para custear in-
tervenções de estruturação, qualificação e 
melhoria de determinada parte da cidade, 
sendo tal o objetivo da operação.

Rodrigues recorda que em 2001 
foi criado o Estatuto das Cidades, na 
verdade a regulamentação de um artigo 
da Constituição Federal, que estabelecia 
a possibilidade de operação urbana 
consorciada. Um dos artigos do Estatuto 
definia que, desde que aderente ao plano 
diretor, os municípios poderiam instalar 
as operações. 

“O primeiro ponto importante a definir 
é o conjunto de intervenções públicas que 
o poder público vai coordenar. O segundo, 
é criar viabilidade econômica para que haja 
interesse da iniciativa privada em comprar 
os certificados que vão viabilizar os recur-
sos. O terceiro ponto é a necessidade de o 
município ter uma lei específica aprovada 
pela Câmara para este fim”, enfatiza. 

Rodrigues explica que em uma ope-
ração urbana consorciada, o recurso é 
extraorçamentário, não se misturando ao 
caixa da Prefeitura. Outra linha de crédi-
to é o Certificado de Potencial Adicional 
de Construção (CEPAC), um título imo-
biliário negociado em bolsa, com toda 
formatação financeira, como se fosse 
uma ação, em que se compra um título, 
por meio de um leilão.  

Existe um preço mínimo já estabeleci-
do pelo poder público, de quanto será o va-
lor mínimo. O poder público de posse desse 
recurso pode utilizar o dinheiro para fazer 
asfaltamento, duplicar rodovias, construir 
viadutos, entre outras atividades. 
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“o FinanCiamento 
poDe CHegaR a 

90% Do valoR Do 
investimento, 

negoCiaDos entRe o 
agente FinanCeiRo e 

o Cliente”
Vera Lúcia Vieira

Principais
        propostas
ü  Desenvolver a Região Metropo-

litana de Campinas por meio de 
políticas públicas em suas diver-
sas modalidades mais adequadas 
à especificidade do projeto re-
gional, como também para ope-
rações urbanas consorciadas via 
Certificado de Potencial Adicional 
de Construção (CEPAC);

ü   Utilizar linhas de crédito para o 
desenvolvimento regional do tipo 
Programa de Modernização da 
Administração Tributária e Ges-
tão dos Setores Sociais Básicos.
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SEGURANÇA PÚBLICA 
E BEM-ESTAR SOCIAL8

O diretor do Departamento de Res-
ponsabilidade Social do CIESP - Regional 
Campinas, Luiz Fernando de Araújo Bue-
no, destaca que para falar em bem-estar 
social é necessário alinhar o tema com Sus-
tentabilidade e Responsabilidade Social. 

“De uma maneira bem simples pode-
mos dizer que ser socialmente responsá-
vel significa nos preocuparmos efetiva-
mente com os impactos, que as atividades 
econômicas trarão ao nosso entorno. Es-
ses impactos podem ser positivos ou ne-
gativos e estarem relacionados a questões 
sociais, econômicas, ambientais e cultu-
rais. Já o entorno significa os públicos, 
“stakeholders”, com os quais nos rela-
cionamos, tais como fornecedores, clien-
tes, consumidores e outros”, enfatiza. 

Bueno lembra que a questão da 
Responsabilidade Social Empresarial 
muitas vezes tem sido confundida com 

o Bem-estaR soCial está DiRetamente  
ligaDo À seguRanÇa pÚBliCa e ao 
Desenvolvimento sustentável

Da esquerda para a direita: Luiz Fernando Bueno, Nilton César, José Henrique Toledo Corrêa, José Nunes 
Filho, Sinval Dorigon, Alexandre Serpa e Coronel Walter Gomes Mota
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o assistencialismo, filantropia, investi-
mento social privado e marketing social. 
Para ele não é possível exercer Respon-
sabilidade Social Empresarial isolada-
mente. É preciso trabalhar para conven-
cer esses diversos públicos, para obter a 
legitimidade do processo, respeitando as 
identidades, os princípios e os valores 
desses diversos atores. 

“A gestão com esses públicos é funda-
mental para o sucesso nesse processo. Ao 
trabalharmos com a mitigação dos impac-
tos sociais, econômicos, ambientais e cul-
turais de nossas atividades, visando à parti-
cipação no desenvolvimento do nosso País, 
chegaremos ao conceito de Sustentabilida-
de e Responsabilidade Social”, afirma. 

Bueno propõe a discussão de um plane-
jamento participativo para Campinas, en-
volvendo diversos segmentos da sociedade 
e visando o desenvolvimento socioeconô-
mico da região, baseado na responsabilida-
de social, no tripé da sustentabilidade, que 
abrange a preocupação com os impactos 
sociais, ambientais e econômicos.

A proposta é que seja feita uma agen-
da para a Região Metropolitana de Cam-
pinas, agenda essa alinhada com as Metas 
do Desenvolvimento do Milênio – ODM’s 
e a ISO 26000 – Norma de Responsabi-
lidade Social. Este é um dos métodos e 
ferramentas consideradas mais ousadas 
e abrangentes na tentativa de promover 
um novo padrão de desenvolvimento do 
planeta, conciliando métodos de proteção 
ambiental, justiça social e eficiência eco-
nômica”, exemplifica.

A professora do Curso de Serviço So-
cial da PUC-CAMPINAS, Maria Virgínia 
Righetti, conta que, segundo levantamento 
da Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados, vinculada à Secretaria Estadual 
de Planejamento e Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São Paulo, em 2011 
a população de Campinas era de quase 1 
milhão e 100 mil habitantes.  

De acordo com a professora, alguns 
dados chamam a atenção, por exemplo, 
19,28% são menores de 15 anos, outros 
12,39% da população correspondem a 
pessoas com idade maior ou igual há 60 
anos, e 6% das mães são menores de 18 
anos. Para ela, pensar em bem-estar so-
cial demanda um conhecimento do perfil 
da população contemporânea, levando 
em consideração os valores e a plurali-
dade de cada região. 

Ainda considerando a estatística, Ma-
ria Virgínia destaca que algumas questões 
revelam a desigualdade social na região, 
como por exemplo, a população de rua ou 

a coleta de lixo, tendo o catador como um 
anônimo que contribui para sustentabili-
dade ambiental, mas que não tem o devi-
do reconhecimento perante a sociedade, 
como um cidadão. Ainda a desigualda-
de de acesso à moradia, de ocupação de 
territórios e a questão da acessibilidade. 
Segundo ela, esses fatores devem ser 
considerados para a elaboração do plane-
jamento de um bem-estar.  

“Acredito que pensar em bem-estar 
na nossa sociedade significa pensar na 
sociedade contemporânea e nos valores 
pluralistas que a orientam. Isso é neces-
sário para que se possa chegar à cons-
trução de uma agenda, de um consenso, 
tendo valor e legitimidade pública, além 

da divisão de poderes, quer dizer, quan-
to mais o poder é concentrado, pior é a 
qualidade da democracia e o respeito aos 
direitos das minorias”, considera. 

Maria Virgínia lembra que os direitos 
do cidadão subdividem-se em civis, polí-
ticos e sociais, de viver em um ambiente 
sustentável e também os direitos ligados 
à reprodução assistida, a transplantes e 
outras questões. 

Ela ainda enumera algumas mudanças 
na sociedade entre os séculos XX e XXI, 
a exemplo da significativa transformação 
demográfica, do expressivo processo de ur-
banização, da forte expansão e das grandes 
transformações tecnológicas no campo das 
comunicações, além das redefinições e da 
expansão dos sistemas educacionais. E de-
pois de tudo isso, em consequência, temos 
a revolução no modo de vida. 

“Os princípios do bem-estar social, 
levando em consideração tais mudan-
ças, abrangem a responsabilidade do 
Estado na manutenção das condições de 
vida do cidadão, a regulação da econo-
mia de mercado para manter um elevado 
nível de emprego e também a prestação 
pública de serviços universais, como a 
educação, a saúde, a segurança social, 
a habitação e os serviços de assistência 
social”, avalia. 

A diretora da Secretaria de Cidadania, 
Inclusão e Assistência Social da Prefeitura 
de Campinas, Ismênia Aparecida dos San-
tos Oki, destaca que a Constituição Fede-
ral de 1988, descreve os direitos humanos 
e sociais, sendo responsabilidade pública 
do Estado introduzindo a seguridade so-
cial e assim instituindo um tripé de prote-
ção social, baseado na previdência social, 
na saúde e na assistência social. 

Fonte: SEADE, 2011

Dados Ano Município Região Estado

POPULAÇÃO 2011 1.090.915
*98,28% urbana 2.845.035 41.692.668

% População 
(< 15 Anos) 2011 19,28 20,47 21,48

% População
(≥ 60 anos) 2011 12,39 11,01 11,55

Taxa de Mortalidade Infantil 
(por mil nascidos vivos) 2010 10,34 10,31 11,86

% Mães Adolescentes 
(< 18 anos) 2010 6,05 5,97 6,96

Indicadores de Campinas

SEGURANçA PÚBLICA E BEM-ESTAR SOCIAL
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Em 1993 a lei orgânica da assistência 
social (LOAS – Lei nº 8.472), regula-
menta e organiza a assistência social no 
país, além de instituir o sistema descen-
tralizado e participativo. Em 2011 houve 
uma alteração na lei, o que acabou esta-
belecendo o sistema único de assistência 
social no Brasil, o SUAS.  

Esse sistema tem três funções públi-
cas. Em primeiro lugar a vigilância so-
cial, seguida da defesa de direitos e fi-
nalmente a proteção social. A política de 
assistência social abrange aspectos como 
o território, a vulnerabilidade social e o 
risco pessoal e social. 

“O Sistema Único como lei chama a 
atenção de toda a sociedade, principalmen-
te dos gestores municipais para a existência 
de um território, no município de Campi-
nas. Dentro deste território existe vulnera-
bilidade, ou seja, riscos sociais”, completa. 

A organização do SUAS tem caráter 
público, gestão nas três esferas de gover-
no e ainda vínculo das entidades sociais 
como prestadoras de serviços ao sistema. 
Além da articulação em rede, abrangendo 
os serviços socioassistenciais e de ou-
tras políticas públicas, tem a informação 
como ferramenta de gestão e, finalmente, 
a proteção social básica.   

“Não adianta achar que a assistência 
social, apenas, vai resolver as diferenças. 
E sim a habitação, a saúde, a segurança, a 
educação e os cuidados com o meio am-
biente. São necessárias políticas públicas 
que envolvam as secretarias municipais 
para reduzir o índice de vulnerabilidade 
de risco e, assim, promover o desenvol-
vimento econômico racional, gerando em-
prego e renda”, assegura. 

SEGURANçA PÚBLICA E BEM-ESTAR SOCIAL

Principais
        propostas
ü  Criar uma agenda com propostas 

de desenvolvimento e planeja-
mento para Campinas e região;

ü  Erradicar a extrema pobreza e a 
fome; 

ü  Atingir o Ensino Médio básico 
universal;

ü  Promover a igualdade entre os se-
xos e a autonomia das mulheres;

ü  Reduzir a mortalidade infantil;

ü  Melhorar a saúde materna;

ü  Garantir a sustentabilidade am-
biental.

a oRganiZaÇão Das  
polÍCias Civil e militaR e  
Da guaRDa muniCipal

O Comandante de Policiamento do 
Interior – 2, em exercício até abril de 
2012, Coronel Walter Gomes Mota, ex-
plica que a doutrina da Polícia Militar 
está baseada em três pilares, a policia 
comunitária, os direitos humanos e a 
gestão pela qualidade. A PM tem uma 
universidade corporativa, que nada mais 
é do que escolas de soldados, escolas de 
sargentos e escolas de oficiais, para ga-
rantir uma melhor fundamentação técni-
ca e legal a todo policial militar. 

Mota conta que a PM adquiriu arma-
mentos e viaturas mais modernas, equi-
pamentos de última geração para facilitar 
a comunicação entre os agentes e outros 
recursos que facilitam a identificação de 
pessoas e veículos em pouquíssimo tem-
po. “Todas as viaturas hoje possuem ta-
bletes que possibilitam o policial militar 
checar imediatamente a placa do veículo 
ou o RG de algum cidadão. Nossos rá-
dios tem uma tecnologia que não possi-
bilita serem escutados por pessoas de má 
índole, o que está sendo ampliado para 
toda a RMC”, exemplifica. 

Mota reforça que a segurança públi-
ca depende de elementos básicos, como 
a atuação da policia e do governo, as 
medidas de prevenção privada, o siste-
ma judicial e penitenciário, além da im-
portante participação do cidadão. 

Ainda enumera alguns pontos im-
portantes que podem contribuir para a 
melhoria da segurança na RMC, a exem-
plo, uma maior integração das esferas 
de governo; uma participação efetiva 
da sociedade, sendo os olhos da polí-
cia, por meio de vias de acesso, como 
a Emergência: 190 e Disque-denúncia: 
181; medidas de prevenção primária, 
principalmente na organização das cida-
des; além de campanhas de conscienti-
zação dos problemas do uso de drogas.  

“Essas propostas não esgotam o as-
sunto pela sua complexidade, apenas 

indicam e orientam um caminho, uma 
forma de realização dentro da vivência 
e da contextualização institucional, man-
tendo abertas as possibilidades de incre-
mento do fator segurança pública, sendo 
elas passivas de mudanças e de adapta-
ções, de acordo com estudos de casos e 
suas especificidades”, complementa. 

Para o Delegado Seccional de Po-
lícia de Campinas, José Carneiro de 
Campos Rolin Neto, a segurança públi-
ca está diretamente ligada ao bem-estar, 
à integração das pessoas e aos aparatos 
sociais que possam contribuir para que a 
vida em sociedade seja melhor. 

“É impoRtante  
a CentRaliZaÇão 

Da polÍCia em  
um ÚniCo loCal, 

a eXemplo De 
Como É Feito 

em miami, 
nos estaDos 
uniDos, paRa 

gaRantiR Que a 
inFoRmaÇão seJa 

CentRaliZaDa”

José Carneiro de  
Campos Rolin Neto
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Para ele é importante a centralização 
da Polícia em um único local, a exemplo 
de como é feito em Miami, nos Estados 
Unidos, para garantir que a informação 
seja centralizada. 

“Não se divide a coisa mais importante, 
o instrumento mais importante que nós temos 
nas mãos: a nossa informação. A partir do 
momento que você divide um território, você 
divide a informação. O que aconteceu aqui 
em Campinas foi exatamente isso”, lamenta. 

O Secretário Municipal de Coopera-
ção nos Assuntos de Segurança Pública de 
Campinas, Sinval Dorigon, sinaliza que na 
Constituição Federal a segurança pública é 
dever do Estado, sendo direito e responsa-
bilidade de todos. Além disso, ela deve ser 
exercida para a preservação da ordem pú-
blica, das pessoas e dos patrimônios.  

Dorigon reforça que a Secretaria Muni-
cipal de Cooperação nos Assuntos da Segu-
rança Pública de Campinas adota um mode-
lo de atuação baseado na colaboração com 
as forças assistentes, com o Estado e as Po-
lícias Civil, Militar, e Federal, o Ministério 
Público e, finalmente, o Poder Judiciário. 

Segundo ele, as ações da Guarda Mu-
nicipal (GM) de Campinas são planejadas 
com base nos levantamentos realizados 

Principais
        propostas

ü  Promover a integração entre as Polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal;

ü  Motivar a população às denuncias por meio do 190 e 156;

ü  Modernizar ainda mais os equipamentos e armamentos utilizados pelos agentes 
policiais;

ü  Valorizar e capacitar os profissionais responsáveis pela segurança pública.

* Coronel Walter Gomes Mota, Comandante do Policiamento do Interior - 2, em exercício até abril de 2012, atual Comandante de Policiamento de Área 
Metropolitano 6 (CPAM - 6)

as aÇÕes Da 
guaRDa muniCipal 
De Campinas são 

planeJaDas Com Base 
nos levantamentos 

RealiZaDos poR 
sua eQuipe De 

inteligÊnCia, Que 
peRmite uma atuaÇão 

estRatÉgiCa, De 
aCoRDo Com o 

DiagnÓstiCo Do 
pRoBlema
Sinval Dorigon

reuniões constantes com representantes dos 
bairros atendidos pelas Bases Operacionais 
da GM, além da promoção de treinamentos 
e capacitação dos agentes”, assegura. 

Dorigon lembra ainda que existe um 
canal de comunicação com o Conselho In-
tegrado de Segurança de Campinas para 
garantir agilidade e eficiência no atendi-
mento à população. 

“O debate sobre as questões de susten-
tabilidade e bem-estar social dos agentes 
e da comunidade, especialmente nos gran-
des centros, a elaboração de planos que 
contenham metas, objetivos e ações práti-
cas, visam melhorias desses serviços para 
os próximos anos”, finaliza. 

por sua equipe de Inteligência, que per-
mite uma atuação estratégica, de acordo 
com o diagnóstico do problema, apontado 
por meio de indicadores. Com esse le-
vantamento é possível articular medidas 
envolvendo outras secretarias da admi-
nistração municipal, como Assuntos Jurí-
dicos, Cidadania e Assistência e Inclusão 
Social, Saúde, SETEC, EMDEC, Infraes-
trutura, Urbanismo, entre outras pastas. 

Outras ações, que visam ainda resul-
tados a serem adquiridos a médio e longo 
prazo, objetivam a valorização do profis-
sional de segurança e uma atuação preven-
tiva. “Buscamos a ampliação das ações de 
policiamento comunitário, por meio de 
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A Região Metropolitana de Campinas 
tem assegurada uma importante posição 
econômica nos cenários estadual e na-
cional, com uma localização considerada 
estratégica. Está há menos de 100 quilô-
metros da capital paulista e aproximada-
mente há 160 quilômetros do porto de 
Santos. Ainda conta com um importante 
sistema macroviário de acesso a outras 
importantes regiões do país. 

Para o diretor regional do Sindicato 
das Empresas de Compra, Venda, Locação 
e Administração de imóveis Comerciais de 
São Paulo, Fuad Jorge Cury, Campinas 
está inserida no cenário internacional pela 
existência do Aeroporto de Viracopos, por 
suas universidades, pelo importante centro 
tecnológico e pelo parque industrial mo-
derno e diversificado. 

“Esse cenário será potencializado pela 
ampliação do Aeroporto de Viracopos, que 
terá a capacidade para receber, até o final 
de 2012, 9 milhões de passageiros por ano 

e, até a Copa de 2014, 14 milhões de passa-
geiros por ano”, completa. 

De acordo com Cury, outro fator im-
portante é a implantação dos trens metro-
politanos e de alta velocidade. O primeiro 
ligará a Estação da Luz, em São Paulo, a 
Jundiaí, inclusive com a possibilidade de o 
trajeto ser ampliado até Campinas.  

Já o Trem de Alta Velocidade (TAV), 
com o corredor Rio – São Paulo – Campi-
nas, programado para transportar 17 mi-
lhões de passageiros por ano, terá a fun-
ção de interligar três importantes cidades 
e conectará os três aeroportos internacio-
nais Galeão, Guarulhos e Viracopos. 

Devido a essas características e aos fu-
turos projetos que serão implementados em 
Campinas e região, Cury questiona o mo-
delo de desenvolvimento territorial urbano 
mais adequado e eficiente para atender as 
demandas de Campinas.  

Segundo ele, Campinas e sua região 
não estão preparadas para suportar todo 

9
DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL E 
URBANO

um planeJamento uRBano inteligente 
gaRante a ContinuiDaDe Do CResCimento 
De Campinas e ainDa pRopoRCiona melHoR 
QualiDaDe De viDa aos moRaDoRes 
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esse desenvolvimento, que está intrinseca-
mente vinculado à noção de ordenamento 
do território, que consiste no planejamento 
das ocupações, na potencialização das in-
fraestruturas e na garantia de preservação 
de recursos naturais. 

“Campinas e região sofrem com a fal-
ta de infraestrutura do transporte coletivo 
e com o estímulo cada vez maior do uso 
do carro. Os investimentos públicos nos 
diversos setores não são programados e as 
políticas públicas são desconectadas. O re-
sultado é o desordenamento da metrópole 
e a saturação de seu crescimento”, avalia. 

De acordo com Cury, para tornar o 
município sustentável, alguns conceitos 
devem ser analisados, como o adensa-
mento da área urbana, resultando em 
economia de infraestrutura urbana e me-
nos deslocamentos. A densidade popula-
cional alta, mas com uma baixa ocupa-
ção do solo, permite a criação de novas 
áreas livres e permeáveis, mantendo 
uma relação adequada entre área livre e 
área construída. 

Outro conceito é o de novas centrali-
dades em áreas urbanas, que promovam o 
estímulo de usos complementares neces-
sários ao equilíbrio de atrativos diversos, 
a exemplo, moradia, trabalho, lazer e cul-
tura, além de concentrarem as atividades 
econômicas e sociais.  

Um aspecto importante de ser mencio-
nado é o de minimizar os deslocamentos 
de viagens e promover a acessibilidade em 
diferentes formas: automóvel, transporte 
coletivo, pedestre e bicicletas. 

“Com essas propostas a região poderá 
ter, inclusive, um cinturão verde em seu 
entorno, apoiado por atividades ecologi-
camente sustentáveis e por preservação 
ambiental. A ideia é estabelecer um limite 
territorial claro para o crescimento urba-
no, com maior qualidade ambiental à me-
trópole”, considera. 

O diretor regional do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado 
de São Paulo, Márcio Benvenutti, ex-
plica que o setor da construção civil, a 
partir de 2005, encontrou um ambiente 
de maior segurança para o aumento de 
investimentos. Isso foi possível graças 
à queda expressiva na taxa de juros, ao 
crescimento da renda e à forte expansão 
do crédito habitacional. 

O setor iniciou, então, um ciclo de 
crescimento, passando a ser considerado 
pelo governo como um dos pilares para 
o crescimento sustentável. Entre 2006 
e 2009 os investimentos em construção 
civil totalizaram R$928,9 bilhões. Já em 

2008, o setor, já privilegiado pelo Pro-
grama de Aceleração do Crescimento, 
ganhou mais relevo com o Programa Mi-
nha Casa minha Vida. 

Segundo Benvenutti, a construção 
civil gerou cerca de 1,5 milhão de em-
pregos no país, entre 2006 e 2011. Esse 
investimento esteve diretamente ligado ao 
contexto da economia brasileira, que pre-
cisava de infraestrutura e habitação. Ele 
destaca que 2010 foi um ano marcante e 
que apresentou um crescimento vertigino-
so, superando as projeções mais otimistas. 
Isso ocorreu em um cenário favorável 
para todos os setores da economia, mas, 
principalmente, para a construção civil. 

“Todos os indicadores de crédito, 
produção, emprego e lançamentos habita-
cionais registraram taxas de crescimento 
expressivas em comparação com 2009, 
superando os números de 2008, que eram, 
até então, recordes, tornando difícil a ta-
refa de superar ou até mesmo comparar 
com 2010”, explica. 

Entretanto, Benvenutti ressalta que 
esse crescimento começou a esbarrar em 
limites físicos, como disponibilidade de 
equipamentos e mão de obra, além da ne-
cessidade de avanços tecnológicos. 

Em sua avaliação, o ano de 2011 foi 
um ano de crescimento, retomada dos 
investimentos em infraestrutura, investi-
mentos do pré-sal, aceleração das obras 
relacionadas aos eventos esportivos e 

melhora nas condições de crédito e incen-
tivos para obras habitacionais. 

E apesar das incertezas do cenário eco-
nômico mundial, o ritmo dos investimen-
tos no Brasil, ainda com a considerável 
desaceleração recente, apontam para cres-
cimento nos próximos anos.  

Um exame cuidadoso das condições 
socioeconômicas das famílias é importan-
te para a formação de programas de pro-
visão de moradias e diminuição do déficit 
habitacional. Com base nesse estudo de 
Déficit, podemos notar que ainda há espa-
ço para investimento.  

“Assim como os eventos esportivos 
trazem a necessidade de mais investimen-
tos, a construção se mantém como impor-
tante impulsionador do emprego, da renda, 
enfim, da atividade econômica”, assegura. 

O presidente da Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de Campinas, Paulo 
Sérgio Saran, lamenta o planejamento ina-
dequado de Campinas, fator que, segun-
do ele trouxe consequências graves para 
a atualidade, como o caos do transporte 
urbano, o intenso tráfego de veículos nas 
Rodovias Dom Pedro e Anhanguera, além 
de uma legislação urbanística obsoleta e 
ultrapassada, insuficiente para o desen-
volvimento adequado do presente e do 
futuro do município. 

Saran acredita que a ampliação do 
Aeroporto Internacional de Viracopos, a 
implantação do Trem de Alta Velocidade 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E URBANO

Participantes do 9º Ciclo de Debates
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(TAV) e do Trem Metropolitano são im-
portantes obras que já deveriam ter acon-
tecido há algum tempo. Visando o de-
senvolvimento do município e a ligação 
com outros centros urbanos, ele também 
ressalta que os grandes empreendimentos 
a serem construídos na cidade precisam 
obrigatoriamente apresentar soluções para 
problemas como o transporte, o impacto 
ambiental e a infraestrutura em geral. 

“Mas de quem é a responsabilidade 
de resolver essas questões, do empreen-
dedor ou da prefeitura? O mais adequado 
é que fosse de ambos, além de ocorrer a 
participação de empresas e das constru-
toras”, considera. 

Saran destaca a necessidade de con-
tinuar crescendo, chamando a atenção de 
empreendedores e investidores para o mu-
nicípio, contudo, pensando em um planeja-
mento urbano inteligente, capaz de atender 
as necessidades do presente, assegurando 
e prevendo o desenvolvimento do futuro.  

“É preciso ter uma gestão continua-
da, vontade política dos administradores 
de realmente planejar e resolver os pro-
blemas. Faz-se necessária a participação 
das entidades de classe no diálogo e na 
procura de soluções conjuntas, além de 
parcerias público-privadas, uma vez que a 
prefeitura sozinha não conseguirá atender 
a todas estas questões”, enfatiza. 

O professor do Instituto de Economia 
da Unicamp, Ulysses Cidade Semeghini, 
conta que a Universidade realizou um 
estudo sobre a evolução do valor fiscal 
adicionado na Região Metropolitana de 
Campinas, no período de 2000 a 2008. 
O levantamento aponta que o produto 
industrial como um todo, cresceu muito 
pouco no Estado de São Paulo nesse pe-
ríodo, crescendo a cerca de 1 %, apenas. 
A Região Metropolitana de São Paulo 
continua perdendo posição relativa no 
conjunto do Estado.

Ainda de acordo com o estudo, o 
principal crescimento nesse período foi 
no setor de material de transporte que 
inclui as montadoras e as indústrias de 
autopeças. Na Região Administrativa de 
Campinas a produção cresceu muito aci-
ma do total estadual. 

No ano de 2008 a Região Adminis-
trativa de Campinas já respondia a 28% 
da produção industrial paulista. Os des-
taques dos crescimentos na região metro-
politana foram:  material de transportes, 
produtos farmacêuticos e informáticos. 
Em contraponto, caíram, significativa-
mente, máquinas e aparelhos elétricos. 
Dois ramos permaneceram relativamente 

estáveis: combustíveis e material elétrico 
de comunicações. 

Semeghini lembra que em 2010 a 
Universidade fez outra pesquisa acer-
ca dos grandes projetos da Região Me-
tropolitana de Campinas, a exemplo, a 
ampliação do Aeroporto de Viracopos, a 
implantação do Trem Bala, do corredor 
noroeste e a conclusão do anel viário Ma-
galhães Teixeira, alguns deles existentes 
desde os anos noventa. 

O objetivo foi identificar os motivos 
que impedem o avanço desses projetos 
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“um planeJamento 

inteligente,  

CapaZ De atenDeR 

as neCessiDaDes 

Do pResente, 

asseguRanDo 

e pRevenDo o 

Desenvolvimento  

Do FutuRo”

Paulo Sérgio Saran

fundamentais para a RMC. A constatação é 
de que o município está muito atrasado em 
relação a tais obras. 

Semeghini ainda aponta que uma das 
maneiras de avançar com os projetos e pro-
porcionar crescimento e desenvolvimento 
ordenados do município são os consórcios 
entre municípios.  

“Os municípios tem autonomia, eles 
podem constituir, por exemplo, uma so-
ciedade pra propósitos específicos. Existe 
uma garantia de perenidade, ou seja, de 
que nas mudanças das administrações 
municipais esse consórcio não vá nau-
fragar. O consórcio pode fazer uma série 
de coisas, inclusive cobrar taxas pra se 
financiar, contrair empréstimos, enfim, 
uma forma jurídica nova que tem uma 
enorme potencialidade e tem sido muito 
pouco utilizada”, explica. 

Outras alternativas são as parcerias pú-
blico-privadas e a instituição de uma auto-
ridade metropolitana defendendo os inte-
resses da macrorregião, que criaria figuras 
jurídicas e institucionais capazes de fazer 
com que conjuntos de municípios metro-
politanos, pudessem dispor, por exemplo, 
da legislação urbanística única. 

“Eu acredito que a principal possibi-
lidade é a chamada participação do setor 
privado. Fui secretário de planejamento 
e acho que sem uma efetiva colaboração 
e participação conjunta do setor público 
com o setor privado não vamos conse-
guir alavancar ou captar os investimentos 
necessários para resolver as questões da 
RMC”, destaca. 

Segundo o Secretário Municipal de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Urbano de 
Campinas, Alair Roberto Godoy, o muni-
cípio vem trabalhando na construção do de-
talhamento do Plano Diretor, Lei Comple-
mentar nº 15/2006 e que prevê a elaboração 
de Planos Locais de Gestão Urbana para 
cada uma das nove macrozonas em que a 
cidade foi dividida para fins de estudo. 

Segundo Godoy, essa divisão foi ne-
cessária porque o município possui re-
giões com características naturais e com 
estágios de desenvolvimento totalmente 
diferentes, tais como a APA – Área de 
Preservação Ambiental (Macrozona 1), 
que ocupa um terço de seu território e é 
fundamental para a recarga do aquífero da 
região metropolitana – e a Área de Urba-
nização Prioritária – AUP (Macrozona 4), 
que abriga 60% da população de Campi-
nas e, portanto deve receber diretrizes di-
ferentes daquelas da Macrozona 1. 

“O Plano Local aprofunda a análise 
e respeita as necessidades de cada uma 
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das regiões, mas está sempre atendendo 
as diretrizes gerais do Plano Diretor que 
articula os diversos planos locais e esta-
belece essas diretrizes. Além disso, ele 
permite determinar as diretrizes ambien-
tais, urbanísticas e viárias de cada uma 
das regiões visando seu desenvolvimento 
harmônico, a preservação e a recupera-
ção ambientais e o uso sustentável das 
porções não urbanizadas. Ainda são de-
finidas as diretrizes para a área rural, que 
deve ser preservada”, assegura. 

Godoy conta que a Secretaria do Estado 
de Planejamento e Desenvolvimento Eco-
nômico (SEPLAN) atua no estudo do plano 
viário municipal, onde há profunda inter-
face com a malha rodoviária que atravessa 
o município, propondo um sistema viário 
municipal de apoio com vias marginais às 
rodovias e suas transposições para garantir 
a sua articulação com o tecido urbano. 

Outro ponto importante é a adequação 
à Legislação Municipal e à Legislação 
Aeroportuária, tendo em vista a existên-
cia do Aeroporto dos Amarais e do Ae-
roporto Internacional de Viracopos. Essa 
adequação é permanentemente realizada 
pela SEPLAN e, em função das recentes 
modificações na Legislação Federal, obri-
gou a revisão de diversos procedimentos 
de aprovação na Prefeitura. 

O Cadastro Municipal, também de res-
ponsabilidade da SEPLAN, está passando 
por um processo de modernização estando 
atualmente quase totalmente digitalizado, 
o que representará maior eficácia no aten-
dimento ao cidadão e maior segurança nas 
informações. O processo em sua fase final 
deve permitir a integração dos cadastros de 
todas as unidades da Prefeitura.  

“Essas medidas viabilizaram a disponi-
bilização de diversos serviços pela Internet, 
estando também os trabalhos divulgados no 
site da instituição podendo ser solicitadas 

certidões, fichas informativas, e consultados 
diversos serviços da secretaria”, esclarece. 

O presidente da Associação Regional de 
Escritórios de Arquitetura Campinas, João 
Verde, lembra que até 1934 a legislação não 
previa o planejamento urbano. A partir de 
1934, com o prefeito Orosimbo Maia, criou-se 
o plano de melhoramentos para o município 
e, então, Prestes Maia foi contratado, sendo o 
plano terminado pelo prefeito João Alves. 

Em 1959 foi implantado um código de 
posturas municipais que definia alguma coi-
sa com relação às construções. Em 1969, a 
cidade teve um plano preliminar de desenvol-
vimento urbano do governo Orestes Quércia, 
com a criação do escritório municipal de pla-
nejamento, originando a atual EMDEC.  

Em 1988 foi criada a Lei de Uso e Ocu-
pação de Solo. Já em 1990 a Lei Orgânica do 
Município mudou a questão da Legislação 
Municipal. No ano seguinte foi criado o pri-
meiro Plano Diretor depois da Lei Orgânica. 

“temos Que teR  
um aDministRaDoR 

uRBano, uma  
pessoa Com 
FoRmaÇão  

supeRioR em 
aDministRaÇão 

uRBana”
João Verde
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A partir de 1991, a Lei Orgânica criou o Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Urba-
no (CMDU) e o Plano Diretor estabeleceu 
definitivamente a função desse conselho. 
Em 1996 foi elaborado outro Plano Diretor, 
pelo Prefeito Magalhães Teixeira, que teve 
mais de cem emendas legislativas e vetos. 

Já em 2000, Barão Geraldo ganhou um 
plano local de gestão urbana e em 2001 o 
Governo Federal criou o Estatuto da Cida-
de e, depois, a Lei de Proteção Ambiental. 
Em 2006, o Plano Diretor estava vigente 
com o Prefeito Hélio da Costa Santos e 
em 2009 foi criada a Lei Complementar de 
Transferência de Potencial Construtivo. 

Para Verde, com o passar dos anos mui-
tos projetos deixaram de ser implementa-
dos ou foram executados sem pensar nas 
reais necessidades do município e sem pre-
ver as necessidades futuras. Segundo ele, 
isso ocorreu devido a problemas de gestão.  

“Temos que ter um administrador ur-
bano, uma pessoa com formação superior 
em administração urbana. Seria um pri-
meiro Ministro da Cidade”, sugere. 

Para Verde, o gestor municipal e as 
atuais secretarias devem fazer parte da 
gestão municipal, com a criação de um 
centro de controle da cidade e um sistema 
de geoprocessamento com controle ime-
diato, além de um sistema de controle ad-
ministrativo que regulamenta as finanças 
e os impostos. Ele também defende a cria-
ção de um novo Plano Diretor, um novo 
zoneamento urbano e a reformulação da 
Lei de Uso e Ocupação de Solo. 

“Vejo a cidade, no futuro. com um 
grande adensamento urbano, edifícios mui-
to altos e sistemas de transportes públicos 
eficientes, favorecendo a mobilidade urba-
na, a concentração da infraestrutura, enfim, 
vejo a cidade comportando, ao mesmo 
tempo moradia, educação, saúde, comér-
cio, trabalho, lazer”, conclui. 

Principais
        propostas

ü  Implementar um Instituto de Planejamento para Campinas;

ü  Atualizar a Lei Orgânica do Município e a Lei de Uso e Ocupação do Solo;

ü  Criar um cinturão verde em torno da cidade;

ü  Criar um plano de transporte sobre trilhos, como trens, metros, ônibus, bondes e bicicletas, considerando o tráfego de pedestres;

ü  Ampliar as parcerias públicas e privadas e a venda do potencial construtivo do município;

ü  Centralizar as áreas urbanas dotadas de moradia, de trabalho, de lazer e de cultura; 

ü  Estimular a maior participação da iniciativa privada nos planos de desenvolvimento dos municípios; 

ü  Criar consórcios entre municípios para o desenvolvimento ordenado regional.






