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HABITANTES)	

% DA POPULAÇÃO 
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CHINA	 100	 173.340	 13,27	
ÍNDIA	 18	 49.693	 4,6	

INDONÉSIA	 16	 43.996	 18,18	
BRASIL	 13	 33.281	 17,88	
RÚSSIA	 13	 25.587	 17,84	
JAPÃO	 12	 26.842	 21,07	

USA	 10	 23.895	 8,08	
PAQUISTÃO	 7	 21.394	 13,17	
COR. SUL	 6	 21.331	 43,85	
UCRÂNIA	 5	 7.243	 15,41	
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NOVA AGENDA URBANA: Cidades 
Sustentáveis e Inclusivas 

Um mundo urbano.  
 

 “Até 2050 espera-se que a população urbana quase 
duplique fazendo da urbanização uma das mais 
transformadoras tendências do Século XXI. À medida que 
a população, as atividades económicas, as interações 
sociais e culturais, assim como os impactos ambientais e 
humanitários estão cada vez mais concentrados nas 
cidades, constituem-se desafios de sustentabilidade 
massivos em termos de habitação, infraestrutura, serviços 
básicos, segurança alimentar, saúde, educação, empregos 
decentes, segurança, e recursos naturais, entre outros.” 



NOVA AGENDA URBANA: Cidades 
Sustentáveis e Inclusivas 

Cidade para todos. 
 
“Referente à fruição e ao uso igualitário de cidades e 
assentamentos humanos, almejando promover inclusão e 
assegurar que todos os habitantes, das gerações 
presentes e futuras, sem discriminações de qualquer 
ordem, possam habi tar e produz i r c idades e 
assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, 
acessíveis, resilientes e sustentáveis para fomentar 
prosperidade e qualidade de vida para todos.” 

 
 



NOVA AGENDA URBANA: Cidades 
Sustentáveis e Inclusivas 

Cidade da igualdade de oportunidades.  
 
“Objetivamos realizar cidades e assentamentos humanos 
em que todas as pessoas possam desfrutar de direitos e 
oportunidades iguais, assim como de liberdades 
fundamentais, guiados pelos propósitos e princípios da 
Carta das Nações Unidas, incluindo o pleno respeito ao 
direito internacional.” 

 
 



NOVA AGENDA URBANA: Cidades 
Sustentáveis e Inclusivas 

Função social da cidade e função  
ecológica da terra. 
 

 “Visando progressivamente alcançar uma concretização 
integral do direito à moradia adequada como um componente do direito 
a um nível de vida adequado, sem discriminação, acesso universal a 
água e saneamento seguros e economicamente acessíveis, assim 
como acesso igualitário para todos a bens públicos e serviços de 
qualidade em domínios como segurança alimentar e nutrição, saúde, 
educação, infraestrutura, mobilidade e transporte, energia, qualidade 
do ar e subsistência.” 



NOVA AGENDA URBANA: Cidades 
Sustentáveis e Inclusivas 

Cidade cívica.  
“Promoção do engajamento civil. Cidades que engendrem 
sentimentos de pertença e apropriação entre todos os seus 
habitantes; que priorizem espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis, verdes e de qualidade, adequados a 
famílias; fortaleçam interações sociais e intergeracionais, 
expressões culturais e participação política de forma 
adequada, e propiciem coesão social, inclusão e 
segurança em sociedades pacíficas e plurais, nas quais as 
necess idades dos hab i tan tes são sa t is fe i tas , 
reconhecendo-se as necessidades específicas daqueles 
em situações vulneráveis.”  



RESUMO: 

•   Cidade do Bem-Estar. 

•   Cidade da Democracia. 

•   Cidade da Sustentabilidade. 

•   É possível? Diminuição da pressão 
demográfica, mas ......    



CRESCIMENTO	DA	POPULAÇÃO	METROPOLITANA	E	
DO	CRESCIMENTO	DA	POPULAÇÃO	

METROPOLITANA,	POR	GRANDES	REGIÕES	-	TAXAS	
ANUAIS		



CONFRONTO DE MODELOS DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

•  A Cidade do Bem-Estar  
 
•  Regulação Social. 

•   Sistema de Proteção 
Social. 

•   Planejamento urbano 
redistributivo.   

 

•  A Cidade do Capital 
Especulativo. 

•   Financeirização. 

•   Mercantilização. 
  
•   Projeto urbano habilitador.   



Inflexão	ultraliberal	e	hegemonia	
financeira	no		Brasil:	evidências		



INFLEXÃO NA ECONOMIA 
POLÍTICA DO PAÍS  

q 	Experimento	neoliberal:	1993	–	2003	
	
q 	Experimento	desenvolvimenDsta:	2003-2013.	
	
q 		Inflexão	ultraliberal	e	conservadora.	2014-....	.	

q 	No	Plano	Local:	convivência	de	experimentos	reformistas	e	
experimentos	neoliberais.		

	



PÓS-2014:	INFLEXÃO	ULTRALIBERAL	E	CONSERVADORA	
	
Crise	insDtucional	iniciada	em	2014	tornou-se	irreversível	em	
2016	levando	à	consumação	do	golpe	parlametar.	
	
Governo	de	Michel	Temer	e	contra-reforma	políDca	

• 	PEC	55	(controle	de	gastos)	
• 	Reforma	da	Previdência,	Trabalhista,	PolíDca	
• 	Desmonte	do	BNDES	e	Petrobrás	
• 	Programa	de	massivas	privaDzações	e	concessões	

	
Passagem	coalizão	industrial-popular	para	coalisão	

renWsta-bancária	



Marco	teórico:	renWsmo	e	financeirização		



RENTISMO? 

q 	O	renDsmo	traço	caracterísDco		dos	processos	

contemporâneos	acumulação	de	capital.		
	
q Acumulação	“se	dá	sob	os	imperaDvos	da	
propriedade	mais	do	que	da	produção	e	a	
propriedade	que	é	cada	vez	mais	de	capital	ficecio	
do	que	de	meios	de	produção”,	(Paulani	(2016:	
533).	

	
		



RENTISMO? 
q 	Na	macroeconomia	se	expressa	também	pela	
dependência	do	país	do	capital	financeiro	
internacional	para	financiar	as	suas	aDvidades	
internas	e	as	suas	relações	externas	de	troca.		

	
q 	Tem	como	expressão	o	crescente	volume	absoluto	
e	relaDvo	do	passivo	externo		na	economia	
nacional.		

				

.		
	
	



356%		

Appu:	Paulani,	2013:	95	



Appud: Paulani, L. (2010)  



FINANCEIRIZAÇÃO? 
q  	 Financeirização	 do	 capitalismo:	 O	 que	 é?	 Origem?	
Extensão?		

q  	 Financeirização	 da	 organização	 do	 capital:	 crescente	
importância	 da	 lógica	 do	 acionista	 e	 atenuação	 da	 lógica	
dos	negócios	produWvos.				

q 	 Financeirização	 da	 vida	 coWdiana:	 a	 expansão	 da	 esfera	
financeira	alcançou	múlWplas	dimensões	da	vida	coWdiana,	
da	cultura,	da	formação	das	idenWdades,	etc.	

q 	 Financeirização	 urbana:	 produção	 do	 espaço	 construído,	
provisão	de	serviços,	imobiliária,	modelo	de	planejamento,	
etc.		



O QUE É 
FINANCEIRIZAÇÃO? 

	

q 	A	financeirização:	padrão	sistêmico	de	riqueza	do	

capitalismo	contemporâneo.	(Braga:	1998)			

q 	Valorização:	liquidez	e	rentabilidade.		

		



O QUE É 
FINANCEIRIZAÇÃO? 

q Em	consonância	com	Braga	(1998)	e	Paulani	
(2016),	destacamos	os	seguintes	aspectos	
fundamentais:	

	
q 	A	escala,	o	alcance,	o	volume	e	a	profundidade	
nos	negócios	da	lógica	financeira.	

		



FINANCEIRIZAÇÃO? 

q 	A	securiDzação,	entendida,	em	senDdo	amplo,	

como	“o	processo	pelo	qual	empresas	produDvas,	

bancos,	demais	empresas	financeiras	e	governos	

emitem	etulos	de	dívida,	com	inúmeras	finalidades,	

envolvendo	e	interligando,	desta	forma,	os	

mercados	crediecio,	de	capitais,	de	

derivaDvos”	(BRAGA,	1998,	p.	198);	



FINANCEIRIZAÇÃO? 

q 	As	novas	formas	de	organização	capitalista.		

q 	Grandes	conglomerados	globais	de	serviços	

financeiros.	

q 	Ampliação	das	funções	financeiras	no	interior	das	

próprias	corporações	produDvas.	
		



O QUE É 
FINANCEIRIZAÇÃO? 

q 	A	hipótese	central	que	orienta	nossa	pesquisa	
sugere	que	a	atual	fase	de	expansão	financeira	do	

capitalismo	desencadeia	um	novo	ciclo	de	

mercanDlização	e	está	incorporando	a	cidade	como	

nova	fronteira	de	acumulação	do	capital	

especulaDvo	global.		



Inflexão	da	ordem	urbana	das	metrópoles	
brasileiras	e	seus	impactos	



INFLEXÃO NA ORDEM 
URBANA NAS 
METRÓPOLES 

q 	Nos	Regimes	Urbanos	das	Metrópoles		

q 	Crise	fiscal.	Estados	e	Municípios.	

q 	Fundos	Globais	de	InvesDmentos.		

q 	Destruição	CriaDva	do	Sistema	de	Solidariedade	
Territorial	e	reescalonamento	territorial	do	Estado.		

	



•  Saúde		
•  Educação		
• Assistência	Social	
• Habitação	e	urbanismo	
•  Saneamento	
•  Transportes	

O 
município 
como 
provedor 
de bem-
estar e  o 
Sistema 
Nacional de 
Proteção 
Social - 
SNPS 
 



PolíDca	distribuDva:	provisão	de	bem-estar.	
X	

PolíDcas	Pró-crescimento:	a	cidade	como	
“máquinas	de	crescimento”.	(cf.	Logan	e	

Molotch)				

• 	Pressão	de	cima	

• 	Pressão	do	sistema	políDco	

• 	Pressão	das	forças	econômicas	locais		

• Pressão	do	capitalismo	financeirizado		



PolíWcas	Pró-crescimento		
• Empreendedorismo	Urbano	

• Planejamento	Estratégico	

• City	MarkeDng			

quatro	grandes	linhas	de	ação		
Quatro	grandes	linhas	de	ação	(cf.	David	Harvey)	

• Inserção	na	divisão	internacional	do	trabalho.	
• Inserção	na	divisão	espacial	do	consumo	

• 	Atração	de	aDvidades	de	comando	e	controle	

• Redistribuição	de	superávits	dos	governos	centrais	
• IncenDvo	ao	capitalismo	urbano-imobiliário	global.		



“...	mercados	fundiários	e	imobiliários	fluídos	e	outras	ins6tuições	de	apoio	

–	 como	 a	 proteção	 aos	 direitos	 de	 propriedade,	 ao	 cumprimento	 dos	

contratos	 e	 ao	 financiamento	 da	 moradia	 –	 terão	 provavelmente	 um	

maior	 florescimento	 com	 o	 tempo,	 à	 medida	 que	 as	 necessidades	 de	

mercado	se	forem	transformando.	Cidades	bem-sucedidas	abrandaram	as	

leis	 de	 zoneamento	 de	 modo	 a	 permi6r	 que	 os	 usuários	 abastados	

pudessem	comprar	as	terras	mais	valiosas	–	e	adotaram	regulamentações	

do	preço	da	terra	que	permi6ssem	a	adaptação	a	seus	usos,	mutáveis	ao	

longo	 tempo”.	 (Banco	 Mundial,	 World	 Development	 	 Report	 2009:	

Reshaping	Economic	Geography,	Washington,	DC,	World	Bank,	2009)		



q 	Na	Regulação	Urbana:			

q 	Segurança	urbana	do	InvesDmento.		

q 	Reformas	regulatórias	pró	liquidez,		
mercanDlizadoras	e	garanDdoras	da	securiDzação.		

q 		Regularização	fundiária.			

	
	



q 		Lei	nº13.465	de	11	de	julho	de	2017	(MP	759/2016)	

	
q Acaba	com	o	tratamento	prioritário	das	áreas	de	
interesse	social.		

q Revoga	a	obrigatoriedade	de	loteadores	
irregulares	e	grileiros	de	terras	públicas	
promoverem	a	adoção	de	medidas	correDvas,	
repassando	ao	Poder	Público	o	encargo	dos	
invesDmentos	e	o	impedindo	de	ser	ressarcido.	

	



q 	PrivaDzação	em	massa	do	Patrimônio	da	União.		

q 	Rompimento	com	vários	regimes	jurídicos	de	
acesso	à	terra,	construídos	com	parDcipação	
popular.		

q 	Flexibiliza	a	regularização	para	ocupações	
irregulares	de	alto	padrão,	anisDando	o	mercado	
imobiliário	e	especuladores	urbanos	e	rurais.	

	



q 	Na	produção	do	espaço	urbano	construído			

q 	Urbanismo	extensivo	ou	intensivo.	Novas	Cidades	
do	Capital.	Parcerias	público-privado.		CEPAC´s.		

	
q 	Grandes	firmas	como	expressão	da	organização	
do	capital	na	lógica	da	financeirização.		

q 	Produção	monopolista	do	espaço	urbano.		

	



ATOR	 	CIRCUITOS	
	

VALORIZAÇÃO	

	
“	THE	BUILDERS”	

Capital	Imobiliário	 Renda	da	Terra	

Capital	Empreiteiro	
de	Obras	Públicas		

Fundo	Público	e	Semi-
Público	

Capital	
Concessionário	de	
Serviços	Públicos	

Fundo	Público	

Capital	
Concessionário	de	
Infraestrutura		

Fundo	Público	e	Semi-
Público	

Capital	de	
Consultoria.	
Modelagem	

Fundo	Público	

GRANDES	FIRMAS		
-  MulD	Setorial	
-  MulD	Funcional	
-  MulD	Escalar		

-  GESTÃO	DE	
PORTFÓLIOS	DE	

ATIVOS		



• 	Surgimento	do	circuito	financeiro-imobiliário	
Criação	de	novos	instrumentos	jurídicos	e	insDtucionais	
que	visavam	a	abertura	desse	setor	ao	mercado	de	
capitais:	

• Fundos	de	InvesDmento	Imobiliário		
• CerDficados	de	Recebíveis	Imobiliários		
• Cédulas	de	Crédito	Imobiliário		
• Letras	de	Crédito	Imobiliário		
• Letras	Imobiliárias	GaranDdas		

Medidas	vem	favorecendo	a	formação	de	um	crescente	
mercado	de	etulos	financeiro	com	base	imobiliária	
	
Mas	processo	ainda	é	incipiente	no	Brasil	e	concentrado	
em	grandes	empreendimentos		coorporaDvos		para	um	
público	de	alta	renda	(cf.	Botelho)	



q 	Na	PolíDca	Urbana.		
	

q 	Delegação	para	a	inciaWva	privada	das	atribuições	do	
Estado.		

	
q 	Novo	estágio	da	privaWzação.	A	formulação	da	poliWca	é	
privaWzada.		

q 	PPP`s		+	PMI´s	=	Produção	do	espaço	“para	o	mercado”	e	
“pelo		mercado”.	(Arantes,	2004)	

	







INFLEXÃO NA ORDEM 
URBANA NAS 

METRÓPOLES? 
		
q Na	políDca	habitacional:		

q 	PolíDca	social	de	mercado.	(Shimbo)	

q 	IncenDvo	aos	fundos	imobiliários	como	
instrumento	de	financiamento	habitacional.			

	

	



INFLEXÃO NA ORDEM 
URBANA NAS 

METRÓPOLES? 
		
q Na	políDca	fiscal:		

q 	Venda	de	direito	de	tributação	sobre	a	
propriedade	em	determinadas	áreas	da	cidade..	
Tax	Incremental	Financing/USA.		CEPAC´s.		

q 	Impactos	na	própria	políDca	urbana	que	deve	
garanDr	a	manutenção	dos	valores	imobiliários.		

	

	



CONCLUSÃO	

q 	Contra-Reforma	Urbana.	

q 	Regressão	da	Plataforma	“Direito	à	Cidade”.	

q 	Segregação	e	desigualdades	urbanas.	
	
q 	Contestações?	Insurgências?	Como?	



CONFRONTO DE MODELOS DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

•  A Cidade do Bem-Estar  
 
•  Regulação Social. 

•   Sistema de Proteção 
Social. 

•   Planejamento urbano 
redistributivo.   

 

•  A Cidade do Capital 
Especulativo. 

•   Financeirização. 

•   Mercantilização. 
  
•   Projeto urbano habilitador .  
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