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Parte 1. Relatório de pesquisa qualitativa com base em
entrevistas presenciais
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Aspectos Gerais da Pesquisa

Aspectos Gerais
da Pesquisa
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Objetivos da pesquisa

1. Levantar percepções dos entrevistados sobre a situação atual da cidade
2. Colher contribuições para a construção da Visão de Futuro
3. Identificar as principais potencialidades e restrições para realização da Visão
4. Realizar um levantamento de ações prioritárias a serem implementadas, bem como os
principais desafios a serem superados
5. Levantar percepções dos entrevistados sobre a avaliação da atual gestão neste período
inicial

Metodologia

•

Pesquisa qualitativa, realizada por meio de entrevistas abertas presenciais apoiadas por
roteiro, no período de 18/06 a 12/07 de 2013;

•

30 pessoas entrevistadas: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Representantes da
Sociedade Civil, Representantes do Setor Privado e Classe Política;

•

Entrevistas realizadas com 2 duplas de entrevistadores da Macroplan, com duração de
1h a 1h e 30min;

•

Compromisso de anonimato;

•

Transcrições, análise textual com o software NVivo e identificação de convergências e
divergências.

É IMPORTANTE CONSIDERAR AS PERCEPÇÕES LEVANTADAS NAS ENTREVISTAS NOS
LIMITES DA PESQUISA, OU SEJA, APENAS COMO PERCEPÇÕES/OPINIÕES DESTE GRUPO.
NÃO REPRESENTAM AS OPINIÕES DA POPULAÇÃO EM GERAL OU MESMO DA
SOCIEDADE CIVIL
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Relação de entrevistados
30 entrevistas realizadas
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1. Situação Atual

Situação Atual

1
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1.1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DE SÃO LUÍS SEGUNDO TEMAS SELECIONADOS
SITUAÇÃO ATUAL DE SÃO LUÍS
PRINCIPAIS TEMAS QUE EMERGIRAM DAS ENTREVISTAS
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1. MOBILIDADE
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

2. INFRAESTRUTURA URBANA
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
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3. EDUCAÇÃO
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

4. GESTÃO PÚBLICA
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
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5. CENTRO HISTÓRICO
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

6. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
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7. SAÚDE
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

8. COMPORTAMENTO DOS CIDADÃOS
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
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9. INCLUSÃO E JUSTIÇA SOCIAL
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

10. SEGURANÇA
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
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11. INTEGRAÇÃO METROPOLITANA
»

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
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1.2. PRINCIPAIS ASPECTOS POSITIVOS E FRAGILIDADES DE SÃO LUÍS - SÍNTESE

» PRINCIPAIS FRAGILIDADES DE SÃO LUÍS (SÍNTESE)
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» PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS DE SÃO LUÍS
(SÍNTESE)

» SÃO LUÍS HOJE – AVALIAÇÃO GLOBAL NA
PERSPECTIVA DOS ENTREVISTADOS
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2. São Luís no Futuro

São Luís no Futuro
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2.1. A VOCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO LUÍS

» QUAL A GRANDE VOCAÇÃO DA CIDADE?
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2.2. VISÃO DE FUTURO

» VISÃO DE FUTURO
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26
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2.3. FATORES FACILITADORES E RESTRITIVOS PARA VIABILIZAR A VISÃO

DE FUTURO

» COMO VIABILIZAR A VISÃO DE FUTURO?
FATORES FACILITADORES

» COMO VIABILIZAR A VISÃO DE FUTURO?
FATORES RESTRITIVOS
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3. A Gestão Atual

A Gestão Atual
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3.1. AVALIAÇÃO DA GESTÃO

» AVALIAÇÃO DA ATUAL GESTÃO
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3.2. PRIORIDADES

» POR ONDE COMEÇAR?
Prioridades
1.

Mobilidade urbana

2.

Melhoria da gestão da Prefeitura

3.

Saneamento básico e abastecimento de água

4.

Limpeza urbana

5.

Educação

6.

Turismo e Cultura

7.

Saúde

8.

Meio ambiente

» PROPOSTAS DE AÇÕES PRIORITÁRIAS
Mobilidade Urbana
1.

Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana;

2.

Adotar solução de curto prazo para o transporte coletivo por ônibus: organização do
trânsito, redistribuição das linhas e aumento da frota;

3.

Fiscalizar, sinalizar e realizar intervenções viárias para melhorar o tráfego de veículos.

Educação
1. Ampliar o número de creches;
2. Adequar a estrutura física das escolas, eliminando os anexos e espaços precários;
3. Desenvolver programa integral de atendimento à infância: reforço escolar, ações
culturais, esportivas e de saúde, tendo a escola com estrutura física de referência.
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Saúde
1. Recuperar os postos de saúde: instalações, médicos, equipamentos, medicamentos, etc.
2. Reduzir as filas e o número de pacientes atendidos nos corredores dos hospitais.
Saneamento básico e abastecimento de água
1. Rever o contrato com a CAEMA, estabelecendo um acordo de nível de serviço com
metas mínimas de desempenho;
2. Elaborar projeto de água e esgoto.
Meio Ambiente
1. Ampliar as áreas verdes da cidade, instituindo ao menos um novo parque ambiental;
2. Investir na despoluição de rios e praias;
3. Implantar equipamentos adequados para o tratamento dos resíduos sólidos e realizar
campanha para envolvimento da população.
Turismo e Cultura
1. Vincular São Luís à Rota do Sol, para aproveitar o potencial turístico;
2. Reforma do Centro Histórico;
3. Desenvolver ações junto ao Governo Estadual com vistas à ampliação da malha viária,
para permitir a ligação de São Luís com outras cidades e fortalecer o turismo;
4. Reorganizar o sistema cultural: montar um plano de cultura, com uma agenda cultural
e projetos bem definidos;
5. Aproveitar as escolas como referência para os Centros Comunitários de Cultura.
Melhoria da gestão da Prefeitura
1. Criação de subprefeituras para descentralizar a administração e atender melhor a
demanda das regiões;
2. Qualificar os servidores para melhorar o atendimento ao público;
3. Profissionalizar a gestão pública, com meritocracia: concursos e desburocratização;
4. Institucionalizar a relação com as empresas, talvez com a criação de um Conselho.
Limpeza urbana
36

1. Melhorar a coleta do lixo e sistematizar a limpeza urbana

3.3. LEGADO

» A MARCA DESTA GESTÃO
O LEGADO
Quatro pontos convergentes
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Parte II. Relatório de Pesquisa Web

Parte 2
Relatório de
Pesquisa Web
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1Aspectos Gerais da Pesquisa

Aspectos Gerais
da Pesquisa

Apresentação

•

Iniciativa promovida pela Prefeitura de São Luís;

•

Questionário disponibilizado no site da Prefeitura: Pacto por São Luís – consulta pública
(http://www.saoluis.ma.gov.br);

•

Período de realização: de 28 de maio a 29 de julho de 2013;

•

Adesão voluntária dos respondentes: amostra sem representatividade estatística.

Objetivos

Captar as opiniões e expectativas dos pesquisados quanto a:
1. Situação atual de São Luís
• Aspectos urbanos
• Desenvolvimento econômico
• Aspectos sociais e culturais
• Aspectos políticos e institucionais
• Áreas críticas
• Pontos positivos
• Principais problemas
2. O Futuro de São Luís
• Principais prioridades da Prefeitura para os próximos 4 anos
• Como gostaria que São Luís estivesse daqui a 20 anos
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Considerações metodológicas

•

Pesquisas de opinião que avaliam produtos e serviços públicos são fortemente
atravessadas por percepções e interpretações normativas (como as coisas deveriam ser)
que não correspondem necessariamente aos indicadores socioeconômicos,
demográficos ou outros que mensuram a realidade social;

•

Fatores como de renda, classe social e, principalmente, níveis mais elevados de
escolaridade tendem a contribuir para a elaboração de posições mais críticas e exigentes
em relação à prestação dos serviços;

•

As informações e análises elaboradas com base nas percepções recolhidas devem ser
lidas como insights para a elaboração da estratégia da Prefeitura, necessitando ser
cruzadas com indicadores socioeconômicos e demográficos oficiais;

•

O período de realização da pesquisa coincidiu com o inicio dos movimentos populares
de manifestações que eclodiram no País durante o mês de julho

•

A tendência mais negativa de avaliação de alguns fatores pode estar influenciada por
estes movimentos conjunturais (‘puxando’ algumas notas mais para baixo);

•

Em função disso, optou-se por fazer um primeiro corte com os dados obtidos até final
de julho, manter a pesquisa ‘no ar’ e, em um segundo momento, fazer uma nova análise
que permitirá a avaliação comparativa, minimizando a forte influencia da conjuntura.
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1. Caracterização dos Respondentes

Caracterização
dos Respondentes

1
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QUEM RESPONDEU À PESQUISA?
•

659 pessoas - aproximadamente 0,6 % da população residente (*)

•

Equilíbrio entre homens e mulheres

•

Mais da metade de jovens (até 30 anos) – 57%

•

Com escolaridade elevada (ensino superior incompleto ou completo) – 86%

•

Grande participação de estudantes (33%) e de funcionários públicos (28%)

•

Maior participação de residentes dos Bairros de Cohama/ Vinhais (33%)

(*) 776 pessoas visitaram o site e iniciaram a resposta ao questionário, mas destas 659 chegaram até o fim. Para efeitos deste
relatório e para permitir a comparabilidade dos resultados, considerou-se somente as respostas completas.

PERFIL DEMOGRÁFICO DOS RESPONDENTES
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PERFIL EDUCACIONAL DOS RESPONDENTES

PERFIL OCUPACIONAL DOS RESPONDENTES
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LOCAL DE RESIDÊNCIA
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2. São Luís no Presente

São Luís no
Presente

2
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COMO ESTÁ SÃO LUÍS HOJE?

55

DESEMPENHO DE SÃO LUÍS EM CADA DIMENSÃO
NOTA CALCULADA A PARTIR DA MÉDIA PONDERADA (ESCALA DE 1 A 10)

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMO ESTÁ SÃO LUÍS HOJE?
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Nota calculada a partir da média ponderada (escala de 1 a 10)

Somatório as avaliações muito bom e bom
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Desenvolvimento Econômico – avaliação dos fatores por zona de residência – somatório das
avaliações Muito Bom e Bom
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ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS
COMO ESTÁ SÃO LUÍS HOJE?
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Nota calculada a partir da média ponderada (escala de 1 a 10)

Somatório as avaliações muito bom e bom
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Aspectos sociais e culturais – avaliação dos fatores por zona de residência – somatório das
avaliações Muito Bom e Bom
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ASPECTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS
COMO ESTÁ SÃO LUÍS HOJE?
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Nota calculada a partir da média ponderada (escala de 1 a 10)

Somatório as avaliações muito bom e bom
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Aspectos políticos e institucionais – avaliação dos fatores por zona de residência – somatório
das avaliações Muito Bom e Bom
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67

ASPECTOS URBANOS
COMO ESTÁ SÃO LUÍS HOJE?
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Nota calculada a partir da média ponderada (escala de 1 a 10)

Somatório as avaliações muito bom e bom

69

Aspectos Urbanos – avaliação dos fatores por zona de residência – somatório das avaliações
Muito Bom e Bom
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EM RESUMO, COMO ESTÁ SÃO LUÍS HOJE?
OLHANDO POR DENTRO DAS DIMENSÕES
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PONTOS POSITIVOS DE SÃO LUÍS
»

COMO ESTÁ SÃO LUÍS HOJE?
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PROBLEMAS E FRAGILIDADES DE SÃO LUÍS
»

COMO ESTÁ SÃO LUÍS HOJE?
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ÁREAS CRÍTICAS DE SÃO LUÍS
COMO ESTÁ SÃO LUÍS HOJE?
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3. São Luís no Futuro

São Luís no Futuro

3
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PRIORIDADES DA PREFEITURA NOS PRÓXIMOS 4 ANOS

79

DESCREVA A SÃO LUÍS DOS SEUS SONHOS!
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Contextualização

» Estratégia de longo prazo - 2033

ANÁLISE RETROSPECTIVA (1993 –
2012),
CENÁRIO DE SÃO LUÍS (2013 – 2033) E

1ª OFICINA DE

2ª OFICINA DE

FORMULAÇÃO

FORMULAÇÃO

ESTRATÉGICA

ESTRATÉGICA

DO SEU CONTEXTO REGIONAL

LANÇAMENTO
PÚBLICO DO

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

PESQUISAS DE OPINIÃO (A CIDADE QUE
TEMOS VS. A CIDADE QUE QUEREMOS):
•

QUALITATIVA COM30 LIDERANÇAS

INDICADORES E

MUNICIPAIS

•

VISÃO DE FUTURO,
OBJETIVOS,

DE OPINIÃO PÚBLICA VIA INTERNET

METAS PARA SÃO

LUÍS 2033
BENCHMARKING: EXPERIÊNCIAS DE
SUCESSO COM OUTRAS CIDADES

Produto considerado

2

CONSOLIDAÇÃO E
DIVULGAÇÃO DO
PLANO
ESTRATÉGICO

Introdução

» O mundo está cada vez mais urbano. A maior parte da população mundial vive em cidades.
Estudos indicam que urbanização e desenvolvimento estão positivamente relacionados e
que 2/3 do crescimento mundial até 2025 virá de 600 cidades. O desenvolvimento das
cidades ganha relevância como estratégia para tornar os países mais competitivos e
melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.
» Nas cidades há enormes desafios, mas com a grande oportunidade de gerarem resultados
expressivos para a melhoria da qualidade de vida de suas populações. Afinal, é nas cidades
que os cidadãos satisfazem suas necessidades básicas e têm acesso a bens públicos
essenciais. A cidade é também onde ambições, aspirações e outros aspectos materiais e
imateriais da vida são realizados, proporcionando satisfação e felicidade (ONU HABITAT,
State of the World´s Cities Report 2012-2013).
» O benchmarking é uma metodologia de análise das experiências empreendidas em um
determinado tema para conhecer, assimilar e adaptar soluções, estratégias, processos ou
mecanismos que outras organizações (empresas, cidades, estados e, mesmo, países)
fizeram ou fazem melhor. O foco em experiências reais mostra que as soluções são
possíveis e, guardadas as peculiaridades, muitas delas podem ser adaptadas à realidade
local.
» O capítulo I, deste trabalho, aponta as principais tendências mundiais na temática
“desenvolvimento das cidades“. As tendências são movimentos já em andamento que
indicam a direção e servem de inspiração para a definição de estratégias de longo prazo
que impactam na qualidade de vida, na produtividade e prosperidade.
» No capítulo II, realizou-se a análise de indicadores estratégicos que expõe, de modo
comparativo, os principais desafios enfrentados por São Luís frente a dois grupos de
estudo:
» Cidades com a metade e o dobro da população de São Luís, ou seja, aquelas entre 500 mil e
2 milhões de habitantes; e
» As capitais brasileiras: cidades com desafios e responsabilidades semelhantes perante a
nação
» Dados os principais desafios identificados, o terceiro e último capítulo propõe-se a
selecionar municípios da federação que superaram desafios semelhantes aos encontrados
em São Luís e/ou configuram-se como referências nos eixos de estudo propostos. Por fim, o
estudo caracteriza e organiza um conjunto central de medidas implementadas nessas
cidades, com o intuito de indicar um acervo inicial de estratégias úteis à superação dos
desafios identificados.
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Benchmarking

O QUE É?

QUAL É SEU
OBJETIVO?

BENCHMARKING
PARA

SÃO LUÍS

PROCESSO DE COMPARAÇÃO SISTEMÁTICA DE DESEMPENHO E BOAS
PRÁTICAS RECONHECIDAMENTE BEM SUCEDIDAS NO OBJETO DE ESTUDO

CONHECER, ASSIMILAR E ADAPTAR AS SOLUÇÕES, ESTRATÉGIAS, PROCESSOS
OU MECANISMOS QUE OUTRAS CIDADES FIZERAM OU ESTÃO FAZENDO
MELHOR. O FOCO EM EXPERIÊNCIAS REAIS MOSTRA QUE AS SOLUÇÕES SÃO
POSSÍVEIS E, MUITAS DELAS PODEM SER ADAPTADAS À REALIDADE LOCAL.

BUSCA IDENTIFICAR BOAS PRÁTICAS E CASOS DE SUCESSO NOS EIXOS
ESTUDADOS NO ÂMBITO DO DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO, COM O
OBJETIVO DE APOIAR OS TOMADORES DE DECISÃO MUNICIPAIS NA
ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PROJETOS QUE LEVEM SÃO LUÍS EM DIREÇÃO
AO MELHOR CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO.

A EXPLORAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS DE OUTRAS LOCALIDADES
PROPORCIONA UM “OLHAR PARA FORA”, LEVANDO A CRIAÇÃO DE INSIGHTS PARA A
CONSTRUÇÃO DE UMA VISÃO DE FUTURO
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PARTE II

PARTE I

Estrutura do benchmark

VISÃO GLOBAL: CIDADE E DESENVOLVIMENTO

VISÃO GERAL
DOS
INDICADORES

COMPARATIVO ENTRE OS100 MAIORES MUNICÍPIOS
COMPARATIVO ENTRE AS
CAPITAIS DO BRASIL

COMPARATIVO ENTRE AS
CIDADES COM 500 MIL E 2
MILHÕES DE HABITANTES

PARTE III

ESTUDOS DE CASO, BOAS PRÁTICAS E SOLUÇÕES
EDUCAÇÃO

SAÚDE

MOBILIDADE E
TRANSPORTE

GESTÃO PÚBLICA

PROMOÇÃO DE
INVESTIMENTOS

SEGURANÇA

ECONOMIA DO
PORTO DO ITAQUI

DESENHO URBANO
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Parte I. Cidade e Desenvolvimento

Parte 1
Cidade e
Desenvolvimento
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Esta parte do estudo apresenta as principais tendências mundiais na temática
“desenvolvimento das cidades”.
As tendências são movimentos já em andamento que indicam a direção e servem de
inspiração para a definição de estratégias de longo prazo que impactam na qualidade de vida,
na produtividade e prosperidade.
A escolha de cidades líderes globais permite que a busca das boas práticas nacionais seja feita
com um olhar para o futuro.
Bem claro, não se trata de copiar exemplos que a primeira vista possam parecer distantes da
realidade local, mas permitir aos gestores conhecimento de ponta na temática
desenvolvimento das cidades, de modo que as iniciativas e práticas selecionadas dentre as
cidades brasileiras analisadas possam ser convergentes com os desafios do futuro.

URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A história das cidades começa há 6.000 anos, entretanto o fenômeno da urbanização e da
consequente relevância destas unidades urbanas teve início a partir de 1800 – quando apenas
Pequim tinha mais de 1 milhão de habitantes. Atualmente, mais de 400 cidades possuem este
contingente populacional.
O êxodo rural era justificado pela busca de melhores condições de moradia e emprego – a
busca pelo desenvolvimento. Há algumas décadas, apenas o crescimento econômico era
critério para classificar uma nação como desenvolvida. Hoje, se entende que o olhar sobre o
desenvolvimento deve ser integrado e a consideração de três fatores é essencial: qualidade de
vida, prosperidade e sustentabilidade.
As cidades são polos de oportunidade. O ambiente urbano é facilitador do processo de
interação entre as pessoas, que por sua vez criam e refinam seus conhecimentos e tecnologias,
tornando fértil o terreno da inovação.
“O que é uma cidade, se não as pessoas?”
William Shakespeare
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Milhões de pessoas

O MUNDO ESTÁ CADA VEZ MAIS URBANO
•

O mundo está cada vez mais urbano e a maior parte da população mundial já vive em
cidades.

•

Espera-se que 2/3 do crescimento mundial até 2025 virá de 600 cidades.

•

O desenvolvimento das cidades ganha relevância, como estratégia para tornar os
países mais competitivos e melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
População rural

População urbana

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU - UN-HABITAT) (2008). “State of the World’s Cities - Harmonious Cities”.
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GRANDES CIDADES NO MUNDO TENDEM A TER O DESENVOLVIMENTO HUMANO MAIOR
QUE SEUS PAÍSES...
COMPARAÇÃO DE IDH DE PAÍSES E CIDADES

Fonte: ONU HABITAT, o State of the World´s Cities Report 2012-2013. Nota: o IDH dos municípios do Brasil, com base no Censo
2010, ainda não foi divulgado. Em 2003 o IDH do Brasil correspondia a 0,788, enquanto o de São Paulo equivalia a 0,805

MEGALÓPOLES EM 2000
•

Megalópole é uma extensa área geográfica que contempla a conurbação de múltiplas
metrópoles, cuja população total é superior a 10 milhões de habitantes – em 1950,
apenas Tóquio e Nova Iorque eram classificadas neste grupo.

•

São as maiores e mais influentes aglomerações urbanas da atualidade, com intenso
fluxo econômico, movimentação de pessoas, e desafios típicos das grandes cidades.
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Fonte: The Guardian – infográfico “the rise of megacities”

MEGALÓPOLES EM 2010
•

No intervalo de uma década, os principais destaques no crescimento populacional
foram:
o

Aumento no número de megalópoles, de 17 para 23 cidades, em sua maioria
nos eixos emergentes – incremento de 35%.

o

África e Ásia são as únicas regiões com taxa de crescimento populacional
superior a 3%.
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Fonte: The Guardian – infográfico “the rise of megacities”

MEGALÓPOLES EM 2025
•

Na projeção dos próximos 15 anos, é possível destacar três fenômenos relacionados
ao crescimento das cidades:
o

Cidades de países emergentes alcançam influência geopolítica cada vez maior
– populações robustas e distribuídas em maior número de espaços urbanos.
Serão 37 megalópoles, aumento de 61% no período.

o

Estabilização das taxas de crescimento populacional, tornando mais
homogêneas entre as diferentes regiões do globo.

o

O mundo está ficando cada vez mais conurbado, com diminuição dos
intervalos geográficos entre cidades e adensamento populacional.
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Fonte: The Guardian – infográfico “the rise of megacities”

A URBANIZAÇÃO DOS PAÍSES E A POPULAÇÃO DAS CIDADES
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EM 2025,

37 AGLOMERAÇÕES URBANAS COM 10 MILHÕES DE
MAIS. DESSAS, 29 ESTARÃO LOCALIZADAS EM REGIÕES MENOS

EXISTIRÃO

HABITANTES OU
DESENVOLVIDAS

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012). World Urbanization Prospects: The
2011 Revision. Aproximação da projeção para 2025.

INSPIRAÇÕES COMUNS PARA UMA CIDADE IDEAL NA ATUALIDADE ...

SUSTENTÁVEL, INTELIGENTE, INTEGRADA COM SEU ENTORNO,
INTERCONECTADA, DESENVOLVIDA INSTITUCIONALMENTE,
PRODUTIVA, INOVADORA, COMPETITIVA, COM CAPITAL
HUMANO E INTELECTUAL, PRÓSPERA
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DESAFIOS COMUNS DE CIDADES DOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

POBREZA E INDIGÊNCIA, POLUIÇÃO, DESIGUALDADE ECONÔMICA,
VIOLÊNCIA E DEGRADAÇÃO, DROGAS E EXCLUSÃO SOCIAL, BAIXA
PRODUTIVIDADE, ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS,
DESORGANIZAÇÃO ESPACIAL E OCUPAÇÃO IRREGULAR,
DIFICULDADE DE MOBILIDADE...

Como serão as cidades no futuro?
PRINCIPAIS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES LÍDERES
GLOBAIS EM DIFERENTES DIMENSÕES DA QUALIDADE DE VIDA

MAIS PODEROSAS QUE NAÇÕES?
As cidades se tornaram o local onde as coisas realmente acontecem e conquistaram relevância
geopolítica maior que a de seus países.
Segundo Saskia Sassen, socióloga holandesa, “as relações entre governos nacionais são cada
vez mais insuficientes para explicar o que acontece na arena internacional”.
Chamadas “cidades globais” – grupo com mais de 100 atores influentes nas decisões e
estratégias que impactam a vida de 7 bilhões de pessoas, são atualmente os centros de
comando da economia internacional.
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No contexto de desenvolvimento, as cidades formam redes especializadas e complexas,
tornando a competitividade entre unidades urbanas potencializada e com efeitos em escala
mundial.
Os prefeitos de cidades como São Paulo, Nova Iorque e Tóquio se envolvem cada vez mais nas
agendas internacionais e possuem considerável influência no desenvolvimento de seus
próprios países.

O SÉCULO DAS CIDADES
As cidades são organismos dinâmicos. Há novas tecnologias e pensamentos surgindo por toda
parte.
O século XXI foi batizado de “século das cidades”, pois em 2008 mais da metade da população
mundial passou a viver em áreas urbanas.
O mapeamento cuidadoso das linhas de desenvolvimento das cidades de vanguarda é
importante para compreender as cidades do futuro.
O objetivo é inspirar São Luís na definição de suas estratégias, visando torná-la aderente, no
sentido da direção, aos temas e estratégias em debate junto as cidades líderes globais em
diferentes dimensões da qualidade de vida.
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LINHAS DE DESENVOLVIMENTO
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Cidades com habitalidade

1

A CIDADE COM HABITABILIDADE
O QUE É UMA CIDADE COM HABITABILIDADE

As chamadas “cidades equivalentes” são aquelas que buscam garantir que em qualquer área
da cidade haja condições adequadas de habitabilidade, ou seja, de moradia, acessibilidade ao
transporte, serviços, comércio, equipamentos, serviços públicos, educação, saúde, cultura e
amenidades.
• Oferece estabilidade aos seus residentes. A estabilidade é garantida a partir da
segurança, dos serviços de saúde, do ambiente cultural e das características espaciais
da cidade. Os cidadãos residentes devem ter confiança no bom funcionamento das
instituições públicas para exercerem suas funções da melhor maneira possível. A
cidade torna-se também mais produtiva e atrativa economicamente.
• Os espaços verdes, a proximidade de zonas industriais, os bens naturais e culturais e
a conectividade constituem fatores que determinam as características urbanísticas
adequadas em uma cidade – podendo-se pensar em metas de integração espacial,
como 30 minutos de locomoção entre as extremidades geográficas urbanas.
• O ambiente econômico e político também é, muitas vezes, considerado em estudos a
respeito de qualidade de vida aos cidadãos. A representatividade da população, a
liberdade de expressão, a inexistência de corrupção, além das condições e
oportunidades econômicas também contribuem para que para a habitabilidade nas
cidades.
Fonte: Liveablitiy index – Economist Intellignece Unit./ Plano de Longo Prazo – São Paulo 2040
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COMO SE TORNAR UMA CIDADE COM HABITABILIDADE

»

Estender a qualidade urbana para todos. A cidade deve garantir que todos os seus
habitantes gerem interações produtivas no sentido intelectual, cultural e ambiental. O
desenvolvimento humano é mensurado através das condições mínimas de habitabilidade,
como nível de instrução, oportunidade de geração de renda e esperança de vida – fatores
derivados do suporte dado pelas cidades aos seus cidadãos.

»

Planejamento e desenho urbano de longo prazo. A visão do desenvolvimento do espaço
urbano de uma cidade deve ser monitorado e planejado de modo a garantir o acesso aos
serviços públicos básicos, moradias adequadas e mobilidade por todo o perímetro
urbano. Os fatores supracitados são facilitadores do crescimento e do desenvolvimento
sustentável de uma cidade.

»

Otimização da infraestrutura e proteção ao meio ambiente. Uma cidade deve
contemplar estruturas integradas que suportem o volume e o fluxo populacional. Neste
sentido, espaços urbanos com menor pegada ecológica são aqueles que promovem uma
nova racionalidade na movimentação de pessoas e mercadorias – reduzir as emissões de
carbono serão cada vez mais elementos decisivos na competitividade entre as cidades.

Fonte: Liveablitiy index – Economist Intellignece Unit./ Plano de Longo Prazo – São Paulo 2040

VIENA – ÁUSTRIA
CIDADE COM ALTA HABITABILIDADE

»

No EIU liveability ranking de 2012, Viena figurou na 2ª colocação

Viena é uma cidade com alta habitabilidade por diversos motivos e ações que vão desde
condições para práticas de caminhada e atividades ecológicas até a incorporação de
tecnologias para aquecimento e refrigeração.
Os diferenciais:
•

A cidade apresenta qualidade de vida
independentemente do bairro onde moram.

•

O sistema de educação e saúde de Viena são referências no oferecimento de serviços
públicos de qualidade para toda a população.
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equivalente

para

seus

cidadãos

•

As áreas verdes fazem parte do cenário da cidade. Os bosques de Viena, o zoológico
Lainz e os vários vinhedos fazem parte das 15 trilhas para caminhadas definidas pelo
Escritório Florestal de Viena.

•

Abriga o Festival de Filmes na Praça Rathaus tornando o local em uma grande sala de
concertos a céu aberto e um ponto gourmet para milhares de visitantes.

•

Incorpora Centros de Refrigeração, que funcionam através do uso da energia que foi
desperdiçada anteriormente. Os “distritos de refrigeração” absorvem gastos de
energias de incineradores de resíduos e da estação de energia de biomassa florestal. A
cidade consegue poupar grande quantidade de energia por meio de novas tecnologias.

Fonte: Portal Wien Energie

Cidades com elevado capital
humano

2

A CIDADE COM ELEVADO CAPITAL HUMANO
O QUE É UMA CIDADE COM CAPITAL HUMANO QUALIFICADO

“O sucesso das cidades depende mais das competências de seus habitantes do que de ruas ou
edifícios. Os investimentos no capital humano podem levar décadas para dar retorno, mas a
construção de grandes nações e cidades não é tarefa para impacientes.”
Edward Glaeser
•

Migração dos bens físicos para os bens intelectuais. A riqueza das nações era
constituída a partir do valor e volume de bens naturais exportados. Atualmente, é no
campo dos serviços avançados, das ideias e inovações tecnológicas que caminham as
cidades mais desenvolvidas – o diferencial competitivo de uma economia com alto
grau de sofisticação ocorre a partir da construção de um capital humano qualificado.

•

Correlação positiva entre educação, ganhos pessoais e resiliência urbana. Os anos
médios de estudo de uma população interferem positivamente nos ganhos pessoais
desta, ou seja, no nível de renda, acesso a serviços e oportunidades.
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•

Geração de “externalidades do capital humano”. Economistas documentam este
fenômeno como as múltiplas e positivas consequências de uma área urbana possuir
grande concentração de pessoas bem instruídas, as quais elevam o nível de boas
ideias, emprego e bem estar da comunidade. Além disso, capital humano qualificado
gera riquezas para a cidade por meio dos serviços avançados e em áreas como
infraestrutura, inovação e tecnologias, produtividade no trabalho e mudanças
culturais.

Fonte: Glaeser, Edward L. Triumph of the City

COMO SE TORNAR UMA CIDADE COM CAPITAL HUMANO QUALIFICADO
Educação básica de qualidade e para todos. É o primeiro passo para a qualificação do capital
humano. A primeira garantia deve ocorrer no acesso às instituições de ensino de nível básico e
avançado. A segunda iniciativa é garantir que os professores sejam bem capacitados e
instruídos para educarem a geração seguinte – os gastos em educação podem levar até duas
décadas para surtirem efeitos sólidos e irreversíveis na prosperidade de uma nação.
As políticas públicas devem privilegiar o cidadão. O desenvolvimento do capital humano
somente é possível através da elevação da qualidade dos serviços públicos básicos, como
saúde, saneamento, mobilidade e segurança. Neste sentido, é importante o desenho de
políticas públicas que sejam integradas e efetivas na garantia da qualidade de vida do cidadão
e na atratividade de empresas e centros tecnológicos.
Formação de centros acadêmicos, financeiros e empresariais é essencial para que a cidade
prospere e crie melhores condições para seus cidadãos. Estas instituições favorecem a
interação e a colaboração entre as pessoas, gerando uma massa crítica que cria tecnologias,
inovações e o refinamento de soluções para a cidade como um todo, além de serem os
principais centros de formação das lideranças nos diversos segmentos econômicos.
Fonte: Glaeser, Edward L. Triumph of the City

BOSTON – EUA
CIDADE COM ELEVADO CAPITAL HUMANO

»

Cidade referência mundial em educação desde 1990

Boston, assim como Detroit e Syracuse, era uma cidade industrial habitada por uma população
com baixa renda no período entre 1950 e 1980. Hoje a cidade representa um importante polo
econômico gerador de conhecimento para todo o mundo.
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Os diferenciais:
•

A cidade soube reinventar-se a partir do alto capital humano qualificado;

•

Atração de conhecimento por meio das universidades;

•

Trabalhadores de Boston possuíam um nível educacional superior ao das outras
cidades industriais - a partir da revolução tecnológica na década de 1980, a população
despedida das fábricas obteve espaço no mundo da comunicação e da internet;

•

Em 2003, Boston era a região metropolitana com os maiores índices de educação no
país.

Fonte: Glaeser, Edward L. REINVENTING BOSTON: 1640-2003. Nber Working Paper Series, Dec. 2003.

Cidades integradas

3

A CIDADE INTEGRADA
O QUE É UMA CIDADE INTEGRADA

“Mais pessoas estão se movimentando mais e mais rapidamente. As estruturas políticas, os
obstáculos legais, a economia e a população devem atuar de maneira a organizar a mobilidade
de forma socialmente inclusiva, saudável, segura, ecologicamente aceitável e economicamente
eficiente.”¹
•

A cidade Integrada é socialmente inclusiva. A conectividade é elemento central para
melhoria da qualidade de vida – acesso aos serviços públicos básicos e às
oportunidades de emprego e lazer. O sistema de mobilidade descentralizado,
integrado e multimodal visa atender às zonas residenciais e comerciais, incluindo as
extremidades do perímetro urbano, bem como os diversos segmentos da sociedade –
crianças, jovens, deficientes e idosos. Numa cidade integrada, transita-se de um
extremo ao outro em 30 minutos em transporte público.

•

Ambientalmente responsável. Soluções de mobilidade centralizadas no pedestre no
transporte público de alta capacidade e capilaridade, em substituição às cidades
desenhadas para os carros. Os veículos automotores com baixa emissão de carbono
são priorizados diante dos tradicionais.
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•

A mobilidade é também um promotor de desenvolvimento econômico. O acesso aos
pontos de conexão intramunicipais são fundamentais para a prosperidade de uma
cidade. O controle do trânsito e a diminuição do tempo de deslocamento das pessoas
representam ganhos de produtividade e, consequentemente, alavancam os benefícios
econômicos de entidades públicas e privadas, e a qualidade de vida.

Fonte: ¹Agenda 21 Urban Mobilit; Cities for Mobility

COMO SE TORNAR UMA CIDADE INTEGRADA
Planejamento da mobilidade urbana, com participação popular. As cidades devem desenhar
seus planos de mobilidade que contemplem a multimodalidade de transportes e interaja com
diferentes grupos da sociedade civil – entendendo e conciliando suas demandas e rotinas.
Deve-se priorizar o uso do transporte público e a criação de pontos de conexão por toda a
cidade.
Engenharia e inteligência do tráfego. Além da facilitação do uso de novas formas de
transporte, é essencial que haja o desenho e o controle do fluxo de pessoas e mercadorias pela
cidade. A construção de centros de inteligência e monitoramento do trânsito são aliados na
identificação de gargalos, elaboração de planos de contingência e implementação de
melhorias no transporte urbano.
Infraestrutura de transportes. O planejamento e execução de obras deve ser correlacionado
ao planejamento futuro da rede transportes. Cada vez mais são abertos espaços para entrada
de novas tecnologias na mobilidade – exigindo maior integração entre os mesmos. Neste
contexto, é essencial pensar o calçamento de todas as vias, com acessibilidade à deficientes e
idosos, bem como asfaltamento e redimensionamento dos espaços entre ciclovias, ônibus,
metrô e automóveis.
Políticas públicas e fiscalização do trânsito. A criação de novos programas de incentivo aos
transportes multimodais e criação de novas tecnologias deve ser acompanhada da efetiva
fiscalização das regras urbanas de locomoção, garantindo a otimização do uso da rede de
mobilidade.
Fonte: Agenda 21 Urban Mobilit; Cities for Mobility

AMSTERDÃ
CIDADE INTEGRADA

»

A cidade ocupa a primeira posição no Bicycle Friendly City Ranking 2013
24

O desenvolvimento da cidade trouxe atratividade econômica e social. Além de expandir
geograficamente, a cidade precisou aumentar sua conectividade com as demais cidades da
Europa sem ir de encontro à locomoção das bicicletas.
O Desafio
•

Integrar as diversas áreas da cidade por meio do transporte público sem comprometer
a locomoção das bicicletas no âmbito local;

•

A segurança ao pedestre e ao ciclista é essencial no contexto de Amsterdam.
o

O sistema de ônibus desenvolveu linhas para integrar as diversas áreas da cidade.
90% das casas possui um ponto a menos de 400 metros de distância

o

O sistema possui um website com todas as informações referentes ao transporte
por ônibus

o

O número de passageiros de ônibus aumenta em 40% entre 2000 e 2006

o

Os trens nacionais e internacionais aceitam ciclistas sem aumento na tarifa.

Fonte: Agenda 21 Urban Mobilit; Cities for Mobility The Copenhagenize Index 2013
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Cidades prósperas e
competitivas

4

A CIDADE COMPETITIVA
O QUE É UMA CIDADE COMPETITIVA

A competitividade é definida como um conjunto de instituições, políticas e fatores que
determinam o nível de produtividade de um país. O nível de produtividade, por sua vez,
determina o nível de prosperidade que pode ser alcançado por uma economia. Em outras
palavras, uma cidade competitiva está mais apta a sustentar o seu crescimento.
•

Uma cidade não compete com outra como os negócios corporativos mas, a riqueza
das cidades é criada a partir do núcleo privado e são suas interações que necessitam
competir local, nacional e globalmente. Pode-se traduzir como a capacidade de atrair
capital, negócios e talentos.

•

Governos municipais podem e devem ter políticas para aprimorar o ambiente de
negócios locais o que, no limite, deve elevar o nível de renda de seus residentes,
visando alguns aspectos essenciais na promoção do desenvolvimento:
o

As cidades devem se esforçar para prover um melhor ambiente que o de
outras cidades, pelo menos em determinados aspectos (ou nichos); e

o

As cidades precisam continuamente se aprimorar e inovar para alcançarem o
crescimento sustentável.
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Fonte: Global Competitiveness Report – Fórum Econômico Mundial

Competitividade e visão de longo prazo: a economia global está mais complexa do que nunca.
Nesse sentido, a Prefeitura da cidade está concorrendo com cidades tão próximas e tão
distantes para se tornar a cidade das oportunidades em um mundo no qual as pessoas e o
fluxo de capital investido são altamente móveis.
Novos pensamentos, novas políticas públicas: fomento às indústrias, inovações e tecnologias;
a infraestrutura crítica deve ser conservada; uma força de trabalho especializada deve ser
desenvolvida; a qualidade de vida deve melhorar fundamental para a atração de empresas e
talentos.
Facilitações ao desenvolvimento: remoção de barreiras regulatórias e de financiamento,
visando o rápido crescimento dos negócios; remoção de impedimentos do código de
zoneamento e de construção para tecnologias de energia limpa; acesso ao financiamento da
eficiência energética pelo uso estratégico de recursos federais combinados a recursos
privados.
Fonte: PlanNYC, “A Greener, Greater New York”. Iniciativa da Prefeitura de Nova Iorque
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Cidades prósperas e
competitivas

5

A CIDADE E A GOVERNANÇA
O QUE É UMA CIDADE COM GOVERNANÇA

Estrutura política, administrativa e social estável, como um componente necessário para a
modernização econômica ou como uma pré-condição para promover um desenvolvimento
humano sustentável
•

Estrutura pela qual as cidades são geridas, monitoradas e incentivadas com a
finalidade de prosperarem e se desenvolverem de modo sustentável. A governança
contempla instrumentos internos de decisão que representam seus eleitores, bem
como facilita a prestação de contas e o controle por parte da população. O objetivo é
que haja a promoção dos instrumentos da democracia participativa.

•

Instituições fortes e regras claras. As cidades com governança bem estabelecida
possuem uma rede de instituições fortalecidas e capazes de efetivar as leis que regem
a sociedade. Ao mesmo tempo, a população tem a garantia de atuar sob um
arcabouço legal e institucional que funciona de modo transparente.

•

Comunicação e transparência são pilares essenciais para que o ocorra a boa
governança por parte do Estado e da sociedade. A finalidade decisória e de
monitoramento são aspectos que ocorrem com base no fluxo de informações
atualizado e fidedigno. Isto é possível com a interação entre os atores internos e
externos ao governo, bem como pelo interesse e participação de todos os envolvidos.

COMO SE TORNAR UMA CIDADE COM GOVERNANÇA
Capacidade de participação: o desenvolvimento de instituições fortes e representativas passa
pelo apoio e participação de comunidades, conselhos, associações, reuniões diretivas e demais
interações que canalizem a opinião e demandas da sociedade. Além disso, a cooperação e
participação dos demais entes federativos impacta positivamente na governança municipal.
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Simetria de informações e prestação de contas e controle: é necessário que hajam
mecanismos internos e externos ao próprio governo para o monitoramento e fiscalização das
decisões e ações que contemplem a esfera pública. Somente é possível garantir a governança
de qualidade através da simetria de informações entre o Estado e os cidadãos, por meio de
mecanismos eficientes de transparência.
Estruturas em rede de governança: a presença de agencias regulatórias é uma alternativa para
a capacidade de monitoramento interno do governo. Além disso, a divisão dos três poderes
deve garantir que haja a sistemática avaliação e fiscalização de uns sobre os outros, com igual
intensidade e competência. A sociedade deve estabelecer um canal claro de comunicação e
interação com as entidades públicas. O objetivo é que os atores possam interagir como uma
sólida e complexa rede de informação, decisão, avaliação e fiscalização do Estado.
Fonte: Frey, 2000. “Governança Eletrônica: experiências de cidades europeias e algumas lições para países em desenvolvimento”
e Programas Cidades Sustentáveis

KYOTO - JAPÃO
CIDADE COM GOVERNANÇA

»

Plano diretor da cidade com governança entre os atores locais

Em 2001 o “Plano Diretor da Cidade de Kyoto”, por “uma vida pacífica e uma cidade próspera”
foi criado para orientar as ações dos próximos 10 anos. O plano visava articular as funções
urbanas da cidade com o meio ambiente, as relações sociais e a relação de confiança entre os
cidadãos e a administração pública.
O Desafio
•

Desenvolver um plano de cidade a partir do esforço conjunto entre os cidadãos, setor
público e setor privado, em busca da melhor Kyoto possível para todos.
o Criação de uma nova imagem da cidade a partir de suas comunidades locais.
o Cada região estabeleceu uma estratégia para executar as funções administrativas
essenciais para o planejamento de Kyoto.
o Foram criadas estratégias a partir da demanda dos cidadãos, como buscar o
equilíbrio entre a vida profissional e social das pessoas, e estimular o
desenvolvimento local e a participação.

Fonte: Programas Cidades Sustentáveis
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Cidades inteligentes

6

A CIDADE INTELIGENTE
O QUE É UMA CIDADE INTELIGENTE

Alcançar a sustentabilidade ambiental, econômica e social através da integração sistemática de
seu planejamento, projetos, operações e gestão. Tal conceito engloba desde a gestão dos bens
públicos e operações da cidade até uma melhor provisão de serviços e informações a seus
habitantes.
•

Coleta e análise sistêmicas de dados através de tecnologias que captam as
informações emanadas por toda a cidade – desde o clima até a o fluxo de
movimentações das pessoas. A análise dos insumos se torna o principal valor agregado
dos sistemas de inteligência urbanos. São descobertos padrões e algoritmos entre as
informações, sendo possível ter conhecimento das diversas atividades que constituem
a cidade.

•

Planos de contingência e melhorias são viabilizados com base nas análises
previamente elaboradas. Há a integração dos mecanismos de reação para uma
resposta automática às mudanças no ambiente. Isto pode ser interessante no caso de,
por exemplo, um desastre natural, iminência de crimes ou adoção de tecnologias
verdes para construções.

•

Convergência do mundo virtual com o mundo físico, aproveitando a infraestrutura
existente. Isto pode acarretar em poucas soluções transversais para muitos problemas,
como a integração da malha viária e o aumento de veículos de transporte com o
mesmo número de ruas.

Fonte: Smart cities of the future in Asia: The opportunities for UK business. UK Trade & Investments, 2011
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Fonte: Smart cities of the future in Asia: The opportunities for UK business. UK Trade & Investments, 2011

COMO SE TORNAR UMA CIDADE INTELIGENTE
Planejamento de longo prazo, como o Smarter City Roadmap, que contempla objetivos e
ações concretas de curto prazo integrados à visão de 20 a 30 anos cidade, com priorização dos
investimentos que produzam maior impacto na sociedade, Integração dos diversos sistemas
que compõem a complexa rede de conexões e otimização dos serviços e operações.
Tornar-se uma cidade inteligente não passa apenas pelo uso da tecnologia. A tecnologia é a
força impulsionadora e transversal às diversas transformações, porém é necessário um
trabalho sistemático de apropriação de informações e análises cada vez mais complexas.
Investimentos em tecnologia digital são mais baratos do que aqueles em infraestrutura
urbana, isto ocorre por conta da otimização da estrutura instalada, como a reengenharia do
tráfego de automóveis, por exemplo.
A Participação da população é essencial para a sustentabilidade de todo o processo de
transformação da cidade. As redes sociais auxiliam na comunicação e expressão dos
sentimentos e desejos dos cidadãos, criando uma rede colaborativa em prol do refinamento
das estruturas e serviços urbanos
Fonte: Smart cities of the future in Asia: The opportunities for UK business. UK Trade & Investments, 2011
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AMSTERDÃ
CIDADE INTELIGENTE

»

Transformação de Amsterdã em uma cidade totalmente inteligente

Amsterdam Smart City (ASC) é uma parceria única entre iniciativa privada, autoridades,
institutos de pesquisa e os cidadãos. O objetivo é transformar a região metropolitana
em uma cidade inteligente a partir do foco em moradia, trabalho, mobilidade,
instalações públicas e dados abertos ao público.
O Desafio
•

Ter organizações de controle de energia para redução dos impactos climáticos
municipais até 2015;

•

20% da energia consumida na cidade ser proveniente de fonte renovável;

•

Reduzir em 40% as emissões de CO2 até 2025 (em comparação às emissões de
1990).
o Há 32 projetos em desenvolvimento com destaque para os setores de
energia e conectividade;
o Amsterdã se transformou em um laboratório urbano vivo, que permite
o teste e a demonstração de produtos e serviços inovadores;
o A introdução de uma tecnologia do século XXI em um edifício do século
XVII irá reduzir as emissões de CO2 em 50%.

Fonte: Programa Cidades Sustentáveis E Portal Amsterdamsmartcity.com
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Cidades sustentáveis

7

A CIDADE SUSTENTÁVEL
O QUE É UMA CIDADE SUSTENTÁVEL

Suprir as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações em
garantir suas próprias necessidades. O tripé da sustentabilidade visa suprir econômica,
ambiental e socialmente as demandas de uma população em determinada rede urbana
•

Todos os organismos devem ter a oportunidade de sobreviver e prosperar, seja este
um habitante, uma instituição ou um parque. A ideia é que tudo o que gera bem-estar
naqueles que desfrutam do espaço urbano tenham a oportunidade de continuarem a
se desenvolver e se multiplicar.

•

Integração de pensamentos e ações. Uma forte característica das cidades sustentáveis
é a sinergia entre as diversas dimensões de uma cidade, como educação, mobilidade e
habitação. A fim de que uma das áreas finalísticas funcione adequadamente, é
necessário que as demais operem em equilíbrio. Portanto, demanda-se que haja uma
visão holística sobre o planejamento e desenvolvimento de programas para a
sustentabilidade da cidade como um todo.

•

Os custos marginais na adoção de uma cidade sustentável são decrescentes, uma vez
que a adoção de tecnologias que preservem o meio ambiente, a qualidade do
crescimento econômico e a qualidade de vida se torna mais barata do que a
manutenção de estruturas e serviços que devem ser reimplantados constantemente.

Fonte: Hart & Milstein. Criando valor sustentável. RAE Executivo, 2004.
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COMO SE TORNAR UMA CIDADE SUSTENTÁVEL
O valor deve ser compartilhado entre sociedade, setor privado e setor público, a fim de
contemplar toda a rede de interesses e oportunidades que cada ator pode oferecer. As
políticas públicas devem englobar as demandas de cada segmento da sociedade, viando a
interação e os ganhos de escala nas transações.
Planejamento de longo prazo. A adoção de tecnologias que viabilizem a sustentabilidade dos
organismos de uma cidade requerem um planejamento de longo prazo. Além disso, as ações e
programas de governo devem contemplar esta temática em suas obras e desenhos urbanos.
Quando mais adensados os conglomerados urbanos, mais sustentável tende a ser a cidade.
isto ocorre por conta da otimização da estrutura instalada, com o aproveitamento dos
sistemas de transporte e comunicação. A tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais
próximas e convivam de modo mais eficiente com estas tecnologias.
Recursos naturais. Temas como a captação de água e tratamento de esgotos, coleta de lixo e
reciclagem, emissões atmosféricas já são temas vencidos em muitas cidades de vanguarda no
século passado. A nova agenda deste século nas cidades líderes concentra-se fortemente na
redução das emissões de gases de efeito estufa e na descarbonização da economia.
Fonte: Hart & Milstein. Criando valor sustentável. RAE Executivo, 2004.

34

VANCOUVER
CIDADE SUSTENTÁVEL

»

Almeja ser a cidade mais sustentável do mundo até 2020

O caminho escolhido por Vancouver é direcionar o desenvolvimento da cidade através da
sustentabilidade, pautado em políticas de curtos e longos prazos.
O Desafio
•

Desenvolver bairros não apenas com alta densidade populacional, mas com grande
dinâmica interna.

•

As diferentes áreas devem apresentar alta oferta de oportunidades, serviços públicos
e comerciais, mas, ao mesmo tempo, ser interligadas ao restante da cidade por meio
do transporte público.
o

Vancouver criou um plano de ações sustentáveis para 2020. O diferencial é a
abrangência do plano, que vai desde metas para diminuição da poluição e do
lixo a ações em mobilidade, construção e economia verde;

o

Os diferentes eixos relacionam-se e convergem para grandes resultados. A meta
para 2020 é a redução em 33% na emissão de gases efeito estufa;

o

Distância percorrida pelos residentes deve reduzir em 20% em relação a 2007 –
há metas como a de que todo cidadão viva a cinco minutos andando de parques
ou áreas verdes.

Fonte: City of Vancouver, Greenest City 2020 Action Plan
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Cidades resilientes

8

A CIDADE RESILIENTE
O QUE É UMA CIDADE RESILIENTE

Resiliência é a capacidade de uma comunidade em suportar a pressão, sobreviver, se adaptar,
se recuperar de uma crise ou desastre e seguir adiante. A resiliência é um produto coletivo,
portanto precisa ser compreendida como um benefício social ao construir a habilidade de
adaptabilidade e regeneração.
•

Conscientes que se encontram na linha de frente, as cidades são responsáveis pelas
primeiras ações em prol da solução de um contexto adverso. Neste sentido, as cidades
resilientes contam com um planejamento de médio prazo, com ações que englobam a
revisão e manutenção da infraestrutura da cidade, cobrindo os pontos de maior
probabilidade de risco à sobrevivência e qualidade de vida dos habitantes.

•

Mais preparada e menos vulnerável à desastres naturais ou imprevistos causados por
seus residentes. Isto ocorre por conta de uma sólida e complexa rede de pessoas e
sistemas integrados uns aos outros com disposição para auxiliar e contingenciar
situações de risco ao espaço urbano.

•

Comunicativa e integrada, as cidades que possuem um perfil resiliente possuem
tecnologia para monitorar e antever os principais acontecimentos dentro e fora do
perímetro urbano. Além disso, contam com uma rede de comunicação em mão dupla:
cidadãos e governo trabalham em parceria para compartilhar informações sobre as
movimentações da cidade.

Fonte: ICLEI Local Governments for Sustainability
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COMO SE TORNAR UMA CIDADE RESILIENTE
Diagnóstico e planejamento urbano. O entendimento das vulnerabilidades e pontos de
atenção de uma cidade são essenciais para a construção de um plano de contingência aos
riscos, bem como a concepção de uma estrutura urbana que esteja minimamente preparada
para antever e evitar acontecimentos que possam gerar algum dano à sua população.
Integração e participação dos stakeholders locais. Cada cidadão que mora ou frequenta
determinado espaço urbano possui responsabilidades e opiniões sobre o mesmo. Neste
sentido, é interessante que o governo local ouça as sugestões de melhoria e interaja com a
comunidade a fim de instruí-la sobre os riscos e os planos de contingência da cidade.
Tecnologias humanas e digitais. A estrutura tecnológica para monitoramento e antecipação
de desastres é tão importante quanto o tempo de reação das pessoas ao receberem os
primeiros avisos gerados sobre a identificação de um risco em potencial.
Cidades costeiras e Mudanças Climáticas. Cidades costeiras como Nova Iorque e Rios de
Janeiro já realizaram simulações dos impactos da elevação do nível médio do mar por conta
das mudanças climáticas. Embora seja uma evento de maturação lenta e gradual, seu impacto
é irreversível. Diversas cidades já se preparam estudos para se adaptar ao futuro nível do mar.
Fonte: Agenda 21 Urban Mobilit; Cities for Mobility

ANCONA - ITÁLIA
CIDADE RESILIENTE

»

A cidade possui um robusto plano de contingência para desastres naturais

O desenvolvimento da cidade de Ancona se deu através da costa litorânea, num terreno com
forte declive. As residências e o comércio ficam bastante próximos do nível do mar, sem recuo
significativo entre o principal monte da cidade e a água.
O Desafio
•

A cidade tem um histórico de deslizamentos de terra após fortes chuvas, como em
1982, quando 4000 pessoas foram evacuadas da área. As ligações de transportes são
bastante vulneráveis, contando com duas vias de acesso ao longo da costa e uma
ligação ferroviária norte-sul.
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o Após estudos geológicos, a comunidade concluiu que não poderiam “solucionar”
o problema do deslizamento, mas sim “aprender a conviver com ele” – não
removendo o risco, mas adaptando e melhorando a gestão de risco
o Estrutura para governança: 3 conselhos de adaptação local com no máximo 10
pessoas em cada, sendo cada um com um foco em determinado risco climático.
o "matriz de impacto-influência" para identificação dos principais grupos afetados
por cada impacto climático, auxiliando a identificação de grupos e agentes para
atuar conjuntamente com a cidade nesse sentido.
Fonte: Agenda 21 Urban Mobilit; Cities for Mobility The Copenhagenize Index 2013
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Parte II. Visão Geral dos Indicadores e Comparativos

Parte 2
Visão Geral dos Indicadores
e Comparativos
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Recorte de municípios
Grupos de análise

Considerou-se, para análise inicial, o grupo dos 100 maiores municípios brasileiros, os quais...
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AS CEM MAIORES CIDADES E O BRASIL
DIFERENCIAL DE DESEMPENHO

A performance das 100 maiores cidades em relação ao Brasil é melhor evidenciada nos
indicadores de economia em geral e analfabetismo. Os destaques negativos ficam à cargo da
mobilidade urbana e segurança – ambas características recorrentes nos municípios que
apresentam desenvolvimento mais avançado. Não há grandes diferenças nos indicadores de
saúde:
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RANKING MACROPLAN | DESEMPENHO DA GESTÃO PÚBLICA DAS 99 MAIORES CIDADES BRASILEIRAS(1), EXCLUSIVE
BRASÍLIA(2) – 2013

(1)

(2)

O ordenamento das cidades segundo o desempenho é baseado em uma cesta de 14 indicadores relacionados à gestão dos
municípios. O critério de desempate é o número de vezes que cada município apresentou resultados no "primeiro quartil",
e assim sucessivamente. Não há qualquer pretensão de indicar os melhores ou piores lugares para se viver. O Ranking final
é resultado do somatório das posições nos rankings individuais dos 14 indicadores; quanto menor a pontuação, melhor
colocado o município. Excluído do cálculo o IDEB anos Finais, por não existir o indicador para todos os municípios.
Brasília foi excluída do ranking porque (i) não apresenta o indicador IFGF; e (ii) é uma “cidade-estado”, portanto não
plenamente comparável às demais cidades.
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DESAFIOS DA GESTÃO DAS GRANDES CIDADES BRASILEIRAS: RESULTADOS & PRÁTICAS
83º SÃO LUÍS / MA | VISÃO DE CONJUNTO

Fonte: Macroplan Prospectiva, Estratégia & Gestão
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Recorte de municípios
Grupos de análise

Dentre os 100 maiores municípios, foram selecionados dois subgrupos de análise...
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Recorte de municípios
Grupos de análise

Dentre os 100 maiores municípios, foram selecionados dois subgrupos de análise...
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O grupo das capitais brasileiras apresenta resultados melhores do que o grupo das 32 cidades
em relação à educação e saúde – entretanto obteve notas piores no indicador de mobilidade
urbana.
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Estrutura do Benchmarking
Referências
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Análise por dimensão

1

EDUCAÇÃO
DESEMPENHO ENTRE AS 100 MAIORES

Em relação à taxa de analfabetismo, São Luís apresenta índice semelhante aos grupos de
referência, estando 3 pontos percentuais acima da média das cidades de porte similar, porém
2 pontos percentuais abaixo da média das capitais.
Ao analisarmos o IDEB, SL apresenta o índice de anos iniciais melhor do que os anos finais,
porém no IDEB anos iniciais perde posição em relação a ambos os grupos e somente no IDEB
anos finais ganha 1 posição no grupo das cidades.

¹ média das cidades, exceto São Luís, totalizando 31 municípios
² dentre o recorte das 100 maiores cidades brasileiras, média das capitais exceto Palmas – TO e São Luís – MA, e considera Brasília
– DF, totalizando 25 municípios
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EDUCAÇÃO

x

CORRELAÇÃO

SÃO LUÍS

São Luís não se destaca nos indicadores do IDEB (finais e iniciais), porém apresenta um
desempenho melhor nos anos iniciais do que nos anos finais.
•

Nos grupos analisados, São Luís apresentou resultados no IDEB – anos iniciais
inferiores ao desempenho dos demais municípios, e IDEB – anos finais ligeiramente
superiores.

EDUCAÇÃO - MUNICÍPIOS DE DESTAQUE
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RANKING - EDUCAÇÃO
CIDADES COM 500 MIL A 2 MILHÕES DE HABITANTES
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RANKING - EDUCAÇÃO
CAPITAIS
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2

SAÚDE
DESEMPENHO ENTRE AS 100 MAIORES

De modo geral, São Luís foi destaque no resultado do IDSUS, porém ainda apresenta alta taxa
de mortalidade infantil. Uma possível explicação é a própria metodologia do IDSUS, que
considera a estrutura municipal de saúde sem que, necessariamente, esta possua efetiva
qualidade no atendimento. Cabe destacar que em ambos os grupos de referência houve
redução da média de mortalidade infantil, tendência oposta ao observado em São Luís.

¹ média das cidades, exceto São Luís, totalizando 31 municípios
² dentre o recorte das 100 maiores cidades brasileiras, média das capitais exceto Palmas – TO e São Luís – MA, e
considera Brasília – DF, totalizando 25 municípios

SAÚDE

x

CORRELAÇÃO

SÃO LUÍS
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Interessante observar que os índices de mortalidade infantil estão concentrados no intervalo
de 10 a 14 crianças por 1000 nascidas vivas, com forte dispersão de desempenho na rede de
saneamento.
•

Nos dois grupos, São Luís está posicionado como o 2º pior município em mortalidade
infantil e em saneamento.

SAÚDE - MUNICÍPIOS DE DESTAQUE
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RANKING - SAÚDE
CIDADES COM 500 MIL A 2 MILHÕES DE HABITANTES
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RANKING – SAÚDE
CAPITAIS
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3

SANEAMENTO
DESEMPENHO ENTRE AS 100 MAIORES

De modo agregado, São Luís apresentou notas inferiores no índice Trata Brasil dentre ambos
os grupos de comparação – mantendo o baixo desempenho na adequação de domicílios.

SANEAMENTO

•

São Luís apresenta precariedade no acesso a saneamento, com alta parcela de
domicílios em aglomerados subnormais (22%), estando melhor posicionado apenas em
relação a Belém e Salvador
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•

No índice Trata Brasil, se comparado ao grupo das cidades entre 500mil e 2MM de
Habitantes, São Luís está pior posicionado do que no grupo das capitais

SANEAMENTO - MUNICÍPIOS DE DESTAQUE

58

RANKING - SANEAMENTO
CIDADES COM 500 MIL A 2 MILHÕES DE HABITANTES
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RANKING – SANEAMENTO
CAPITAIS
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4

SEGURANÇA
DESEMPENHO ENTRE AS 100 MAIORES

São Luís obteve taxas de homicídio mais elevadas em relação aos dois grupos de referência.
Em relação às capitais, em 2008 apresentava taxa de homicídios abaixo da média, mas em
2010 este indicador já apresentava-se bem mais alto do restante das capitais.

¹ média das cidades, exceto São Luís, totalizando 31 municípios
² dentre o recorte das 100 maiores cidades brasileiras, média das capitais exceto Palmas – TO e São Luís – MA, e considera Brasília
– DF, totalizando 25 municípios

SEGURANÇA

61

Os gráficos nos mostram que as capitais brasileiras são mais desiguais do que o grupo de
cidades. E São Luís apresenta um alto índice de GINI, mas não se destaca da maioria das
capitais. Já em relação ao grupo de cidades, São Luís está entre as mais desiguais
•

Quanto ao índice de homicídios, observa-se que, de forma geral ,as capitais são mais
violentas apresentando média de 44,4/100mil hab, enquanto que o grupo de cidades
apresenta um índice médio de homicídios de 36/100mi hab e São Luís está entre as
piores cidades em ambos os grupos

SEGURANÇA - MUNICÍPIOS DE DESTAQUE
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RANKING – SEGURANÇA

CAPITAIS

CIDADES COM 500 MIL A 2 MILHÕES
DE HABITANTES
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5

MOBILIDADE E TRANSPORTE
DESEMPENHO ENTRE AS 100 MAIORES

Os maiores destaques são relativos à variação inferior entre a frota de automóveis e ônibus,
bem como um alto tempo de deslocamento – São Luís apresenta resultados mais próximos ao
das capitais.

¹ média das cidades, exceto São Luís, totalizando 31 municípios
² dentre o recorte das 100 maiores cidades brasileiras, média das capitais exceto Palmas – TO e São Luís – MA, e considera Brasília
– DF, totalizando 25 municípios

MOBILIDADE E TRANSPORTE
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Comparativamente com o grupo das cidades e capitais, o crescimento da frota de automóveis
tem um menor impacto no tempo de deslocamento no grupo das cidades do que nas capitais,
onde a correlação é moderada.
•

No grupo das cidades, não há correlação direta entre o número de automóveis e o
tempo de deslocamento. Aparentemente, no grupo das cidades, além do tamanho da
frota de automóveis, outros fatores impactam o tempo de deslocamento.

•

Em ambos os grupos, observa-se que São Luís apresenta baixa frota de automóveis
para uma cidade com um alto tempo de deslocamento.

MOBILIDADE E TRANSPORTES - MUNICÍPIOS DE DESTAQUE
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RANKING – MOBILIDADE E TRANSPORTE
CIDADES COM 500 MIL A 2 MILHÕES DE HABITANTES
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RANKING – MOBILIDADE E TRANSPORTE
CAPITAIS
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6

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESEMPENHO ENTRE AS 100 MAIORES

O grupo das capitais e das cidades possuem comportamentos homogêneos, os quais destoam
do desempenho de São Luís. O destaque é a alta taxa de desocupação no comparativo.

¹ média das cidades, exceto São Luís, totalizando 31 municípios
² dentre o recorte das 100 maiores cidades brasileiras, média das capitais exceto Palmas – TO e São Luís – MA, e considera Brasília
– DF, totalizando 25 municípios

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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•

O PIB per capita das capitais apresenta maior amplitude, mais concentradas na
faixa entre R$10mil e R$30mil; Já no grupo Cidades o PIB per capita está mais
disperso.

•

Em ambos os grupos de referência, São Luís apresenta um dos maiores índices
de desocupação (12%) e está no grupo inferior em relação ao PIB per Capita.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- MUNICÍPIOS DE DESTAQUE
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RANKING – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CIDADES COM 500 MIL A 2 MILHÕES DE HABITANTES
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RANKING – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CAPITAIS
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7

GESTÃO FISCAL
DESEMPENHO ENTRE AS 100 MAIORES

Ambos os grupos comparativos apresentaram evolução positiva discreta neste indicador entre
2006 e 2010 – comportamento antagônico ao de São Luís, onde observa-se uma redução do
IFGF. Os subgrupos do Índice em que São Luís apresentou pior desempenho evolutivo foram
Liquidez (queda de 0,5459 para 0,0091) e Despesas com Pessoal (queda de 0,8426 para
0,4157).

¹ média das cidades, exceto São Luís, totalizando 31 municípios
² dentre o recorte das 100 maiores cidades brasileiras, média das capitais exceto Palmas – TO e São Luís – MA, e considera Brasília
– DF, totalizando 25 municípios

GESTÃO FISCAL

•

A maior correlação se deu entre o índice de liquidez e o IFGF agregado, que
demonstra a alta importância da liquidez do município (ativos financeiros
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disponíveis menos o contas a pagar incluindo gestões anteriores). Quanto mais
próximo de 1, maior a liquidez e capacidade de gestão do município
•

Em relação a ambos os grupos de referência, São Luís encontra-se entre as
últimas posições tanto em Liquidez quanto no IFGF Agregado.

GESTÃO FISCAL - MUNICÍPIOS DE DESTAQUE
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RANKING – GESTÃO FISCAL

CAPITAIS

CIDADES COM 500 MIL A 2 MILHÕES
DE HABITANTES
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8

CULTURA E LAZER
DESEMPENHO ENTRE AS 100 MAIORES

São Luís apresenta desempenho superior ao das capitais no índice de habitantes por cinema,
entretanto figura em posições inferiores nos demais quesitos.

Nota: estudo “Cultura em Números – 2010” disponibilizado pelo Ministério da Cultura
¹ dentre o recorte das 100 maiores cidades brasileiras, média das capitais exceto Palmas – TO e São Luís – MA, e considera Brasília
– DF, totalizando 25 municípios

CULTURA E LAZER

•

Se comparado às demais capitais, São Luís apresenta altos índices de
habitantes por teatro, porém baixo índice de habitante por cinema. Em âmbito
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geral, apresenta uma infraestrutura cultural abaixo no número médio das
capitais brasileiras.

CULTURA E LAZER – MUNICÍPIOS DE DESTAQUE
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RANKING – CULTURA E LAZER
CAPITAIS

77

ANÁLISE GLOBAL DO DESEMPENHO

•

São Luís possui um desempenho global abaixo da média das capitais nordestinas, que
em geral apresentam desempenho inferior a média do país.
o De modo geral, as cidades entre 500 mil e 2 milhões de habitantes obtiveram
um desempenho ligeiramente superior ao das capitais

•

São Luís apresenta relevantes déficits em saneamento, segurança e saúde,
especialmente mortalidade infantil.

•

A cidade apresenta, portanto, os mesmos problemas típicos das grandes cidades, a
exemplo de mobilidade (medida pelo tempo de deslocamento), segurança (medida
pela taxa de homicídios) e desemprego.

•

Por outro lado, não se destaca em campos onde as demais grandes cidades
usualmente se destacam, a exemplo da Gestão Fiscal, do Pib Per capita e da
remuneração do trabalho.

•

De modo geral, São Luís apresenta uma deficiência no acesso e performance dos
serviços públicos, que se concretiza em posições desfavoráveis nos rankings (último
quartil).

PONTOS DE ATENÇÃO POR DIMENSÕES
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Parte III. Boas práticas e casos de sucesso em outras cidades
do Brasil

Parte 3
Boas práticas e casos de
sucesso em outras
cidades do Brasil

81

Metodologia
Amostra de Boas Práticas

•

Foram pesquisadas as práticas municipais referentes às dimensões de análise. O
intuito foi o de levantar um conjunto de ações que guardem relação com os resultados
encontrados e que possam inspirar o Município de São Luís na superação dos seus
desafios. Buscou-se identificar ações que pudessem ter contribuído com os resultados
dos municípios selecionados, seguindo alguns critérios:
o Serem empreendidas pelo governo municipal;
o Terem sido implementadas no período equivalente ao dos dados coletados;
o Sugerirem correlação relevante com os indicadores.

•

As práticas foram levantadas e consolidadas com base nas informações
disponibilizadas via web, em fontes oficiais do município (site da prefeitura) e em
estudos/artigos publicados por instituições ou pesquisadores reconhecidos. A efetiva
implantação das ações descritas não foi verificada junto às respectivas Prefeituras via
consulta direta.

•

A pesquisa de práticas não foi exaustiva, mas sim exploratória, a partir de uma seleção
de municípios que se destacaram nas dimensões analisadas, mas que não foram os
únicos a apresentar bons resultados. Desta pesquisa foi possível organizar um portfolio
com boas práticas em cada um dos temas pesquisados, além de um conjunto de
proposições para o desenvolvimento municipal.

•

Ressalta-se, por fim, que as boas práticas aqui sugeridas não podem ser consideradas
inequivocamente como as melhores práticas implementadas no país, pelas restrições
apresentadas. Logo, o termo “boas práticas” foi intencionalmente preferido ao termo
“melhores práticas”. Recomenda-se que dentre as práticas apresentadas e
selecionadas a equipe da Prefeitura priorize algumas delas para visitação in loco,
visando buscar os aprofundamentos necessários à implementação das medidas.

•

Com o objetivo de apoiar na criação de um padrão que permita maior efetividade a
este "ciclo de vistas" a consultoria organizará e acompanhará as equipes da Prefeitura
na visitação a duas destas experiências, a serem definidas em comum acordo entre as
equipes.
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INTRODUÇÃO

O Plano de Longo Prazo São Luís 2033 foi desenvolvido para planejar e definir
prioridades estratégicas para a gestão municipal no horizonte de vinte anos. Até 2033,
São Luís almeja ser um “polo regional economicamente dinâmico, inclusivo e
culturalmente vibrante, com sociedade e poder público comprometidos com o
desenvolvimento”.
Foi um longo processo até aqui1 com o objetivo de responder três questões cruciais para
o desenvolvimento da cidade:

» Para onde vamos?
» Aonde queremos chegar?
» Como chegaremos lá?
Buscou-se, em primeiro lugar, analisar a situação atual ludovicense a partir de aspectos
quantitativos e qualitativos. O diagnóstico caracterizou o município em diversas
dimensões do desenvolvimento, como educação, saúde, renda, pobreza, desigualdade,
desenvolvimento econômico e urbano, embasado na evolução histórica de indicadores
e comparações com as demais capitais do Nordeste.2
Os resultados mostram um descompasso entre a geração de riqueza e os indicadores
sociais e urbanos de São Luís, que limitam a capacidade de desenvolvimento da cidade.
O desempenho econômico não resultou em ganhos proporcionais em termos de bemestar da população ludovicense. Os índices de pobreza e desigualdade ainda são muito
elevados e a renda domiciliar per capita baixa. Variáveis econômicas, como PIB e PIB per
capita tiveram notável crescimento na década, enquanto as dimensões relacionadas ao
desenvolvimento social, urbano, infraestrutura e mobilidade urbana se encontram em
níveis preocupantes quando comparadas às demais capitais nordestinas.
A partir desse diagnóstico, e com o objetivo de olhar para o futuro e antecipar os
desafios e oportunidades para cidade, foi realizado um abrangente estudo de
tendências e cenários prospectivos sobre as realidades mundial, nacional, regional e

1
2

Ver Anexo com a descrição das etapas de elaboração do plano e os participantes.
O diagnóstico pode ser encontrado no primeiro capítulo do documento de Cenários de São Luís (2013-2033).
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local, formando quatro imagens possíveis para São Luís em 2033, resumidas no Capítulo
1: Para onde vamos?.
A segunda questão, Aonde queremos chegar?, objeto do Capítulo 2, vislumbra um
futuro tangível e desafiador para a capital maranhense, referenciada na Visão de Futuro
para São Luís, que projeta a cidade como um polo regional economicamente dinâmico,
inclusivo e culturalmente vibrante, com sociedade e poder público comprometidos
com o desenvolvimento. Essa visão possui quatro atributos complementares que devem
estar presentes em todos os aspectos do desenvolvimento da cidade: i) oportunidades
para todos; ii) qualidade de vida; iii) ambiente favorável aos negócios e ao
empreendedorismo e gestão pública profissional e iv) inovadora e participativa.
Uma vez estabelecida a visão de futuro da cidade, é necessário definir os principais
desafios a serem superados no caminho e como superá-los. As áreas de resultado
representam as grandes ênfases e os rumos escolhidos para o desenvolvimento da
cidade e foram pensadas de forma a fomentar a interação entre diferentes áreas,
funções ou secretarias com o objetivo de otimizar esforços numa perspectiva integrada.
Cada área está dividida em temas estratégicos, com indicadores e metas associados, e
desafios prioritários. Para cada desafio identificado nos temas das respectivas áreas de
resultado há um conjunto de ações que devem ser implementadas para viabilizar a visão
de futuro. As estratégias de desenvolvimento representam essas iniciativas e norteiam
a atuação dos atores, sejam eles a Prefeitura e demais entes governamentais, as
empresas ou a sociedade ludovicense. Esse conjunto de ações exige um esforço
coordenado de planejamento e implementação para que todas as transformações
desejadas ocorram. A resposta à questão "como chegaremos lá?", i.e., a apresentação
das áreas de resultado, desafios e estratégias associadas, está no Capítulo 3.
Finalmente, o Capítulo 4 fornece as diretrizes para implementação do Plano, que não é
tarefa apenas da Prefeitura, mas de toda sociedade ludovicense.
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PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO - SÃO LUÍS 2033
VISÃO DE FUTURO. Polo regional economicamente dinâmico, inclusivo e culturalmente vibrante, com sociedade e poder público comprometidos com o desenvolvimento.
ÁREAS DE
RESULTADO

SÃO LUÍS ORGANIZADA E INTEGRADA

O QUE É
UMA SÃO
LUÍS...

Uma cidade organizada e integrada com os
outros municípios da área metropolitana, em
termos planejamento, soluções de problemas e
aproveitamento de oportunidades, possui um
sistema de transportes eficiente que permite que
toda população usufrua da cidade, contribuindo
para a igualdade de oportunidades.

Uma cidade com instituições confiáveis e
eficientes, com participação efetiva da
população e uma gestão pública transparente e
profissional, voltada para resultados concretos
no bem-estar da população.

Uma cidade com oportunidades para todos os
cidadãos desenvolverem suas capacidades
produtivas, sociais e culturais.

Um cidade com prosperidade difundida nas
suas diversas áreas, setores e grupos sociais,
com um ambiente propício aos negócios e à
inovação, onde o setor logístico de alto
desempenho resulta em agregação de valor
para a população.

Uma cidade que preza pela qualidade de vida da
população, preserva o meio ambiente, provê
habitação de qualidade e atua na prevenção e cura
de doenças para toda a população.

São Luís privilegia o transporte público de alto
rendimento e estimula o adensamento para
solucionar o problema de mobilidade urbana

São Luís estimulará a participação da
sociedade para aprimorar suas políticas
públicas.

Reduzir a desigualdade de renda para a melhora da
qualidade de vida e do bem-estar de uma cidade.

Prosperidade requer não apenas crescimento
econômico mas geração de oportunidades de
trabalho e de negócios para toda a população

Foco na prevenção e melhoria das condições de
habitação e saneamento.

A dimensão metropolitana e a centralidade de
São Luís são determinantes para a eficácia da
estratégia de desenvolvimento.

A transparência e uma gestão profissionalizada
serão valorizadas em todas as áreas do setor
público.

Assegurar as necessidades básicas da base da
pirâmide e atuar na superação do ciclo de
reprodução da pobreza.

Ênfase na logística como diferencial de São
Luís e indutor de outras atividades econômicas

Priorizar soluções consorciadas e em parceria com o
setor privado.

Para mudar a relação da população com a
cidade, é imprescindível ordem pública, uma
cidade limpa, organizada e bem sinalizada.

Não há desenvolvimento sem instituições
legitimas e confiáveis.

Foco nos jovens, capacidade produtiva futura de São
Luís.

Não há desenvolvimento sustentável sem
elevados investimentos em inovação.

Preservar áreas verdes para propiciar qualidade de
vida para a população.

Cidadania,
Transparência e
Participação

Educação e
Qualificação

Vulnerabilidade
Social

Universalizar e
qualificar o
Acesso à
Educação
Infantil

Acompanhar,
monitorar e
aperfeiçoar as
politicas de
distribuição de renda
e o processo de
transição do Bolsa
Família

D IRETRIZES
ESTRATÉGICAS

TEMAS
ESTRATÉGICOS

D ESAFIOS
PRIORITÁRIOS

Regulação e
Ordenamento Urbano

Mobilidade
Urbana e
Acessibilidade

Integração
Metropolitana

Ampliar a oferta
e melhorar a
conservação do
espaço público,

Melhorar e
integrar o
sistema viário
metropolitano

Promover a
governança
metropolitana

Regular e
fiscalizar a
ordem pública

Melhorar a
qualidade do
transporte
público

Atuar
preventivamente na segurança

pública

Ampliar opções
para mobilidade
do pedestre e
do ciclista

SÃO LUÍS EFICIENTE E
DEMOCRÁTICA

Tornar efetiva
a participação
das instâncias
de controle
social e político
Estabelecer um
novo padrão
de
atendimento
ao cidadão

Ampliar o
processo de
comunicação
das ações e
resultados do
setor público

SÃO LUÍS COM OPORTUNIDADES PARA TODOS

Gestão
Pública para
Resultados

Credibilidade
das
Instituições

Profissionalizar e qualificar
a gestão
pública

Combater a
apropriação
privada do
espaço e dos
recursos
públicos

Estabelecer e
manter o
processo de
planejamento
da cidade

Melhorar a
Qualidade da
Educação
Básica
Ampliar a
oferta e a
qualidade da
Educação
Profissional

Ampliar
oportunidades para
os Jovens
Criar politicas
articuladoras e
aumentar os
investimentos na
prevenção e combate
ao uso de drogas
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Cultura,
Esporte e
Lazer

Ambiente de
Negócios e
inovação

Ampliar prática
de esportes e
lazer de forma
integrada

Desonerar e
desburocratizar as
atividades
produtivas

Promover a
diversidade da
cultura em
todo o
município

Revitalizar e
humanizar o
centro
histórico

SÃO LUÍS SAUDÁVEL E
HABITÁVEL

SÃO LUÍS PRÓSPERA

Dinamização
e
Diversificação
da Economia

Atividade
Portuária e
Logística

Saúde

Adensar
cadeias
produtivas e
fortalecer os
serviços
avançados

Fomentar a
competitivida
de global do
complexo
portuário

Ampliar a
cobertura e a
qualidade da
atenção
primária

Estimular e
apoiar o
Fortalecer o
empreendedor turismo e a
ismo local
economia
criativa

Estimular o
desenvolvime
nto
sustentável da
região do

Melhorar a
eficiência dos
serviços de
média e alta
complexidade

Incentivar e
fomentar a
inovação

Itaqui-Bacanga

Saneamento e Meio
Habitação
Ambiente

Melhorar e ampliar a
coleta e a gestão dos
resíduos sólidos,
líquidos e gasosos
Ampliar o acesso e a
qualidade da rede de
água e esgoto e o
tratamento
Proteger e recuperar
praias, lagoa, rios,
mangues e aquiferos

Definir e preservar as
áreas de proteção
ambiental

Promover a
Regularização
fundiária

Coibir novas
ocupações
ilegais e
restringir a
expansão
horizontal
Reduzir o
déficit
habitacional

PARA ONDE VAMOS?
CENÁRIOS PARA SÃO LUÍS EM 2033

Para onde vamos?
Cenários para São Luís em 2033
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O propósito primário dos cenários não é o de predizer o futuro, e sim, organizar, sistematizar e
delimitar as incertezas, explorando os pontos de mudança ou manutenção dos rumos de uma
dada evolução de situações. Eles ajudam governantes, instituições, empresas e os atores sociais
a trabalhar com o futuro de um modo organizado e sistemático, reduzindo incertezas e
estimulando a formulação de políticas, estratégias e iniciativas antecipatórias e inovadoras.

Cenários são imagens coerentes e plausíveis de futuros alternativos.
Sua denominação vem do termo teatral scenario – o roteiro para filmes ou
peças teatrais. Seu uso em análise prospectiva e estratégia consiste em
antecipar visões de futuro para “iluminar” decisões e ações no presente.
» Para saber mais...

“CENÁRIOS DE SÃO LUÍS
(2013-2033)”,
127 p. janeiro 2014

Cenários são, portanto, histórias sobre as possíveis maneiras como o mundo, o Brasil, o
Maranhão e, especialmente, São Luís poderão estar configurados no futuro. Os cenários para
São Luís no horizonte dos próximos 20 anos são decorrentes de duas incertezas críticas:
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Tabela 1. Cenários Exploratórios para São Luís no Horizonte 2033
Como se dará o crescimento econômico brasileiro e do espaço geoeconômico de São Luís ?
MANTÉM TENDÊNCIA RECENTE

MUDANÇA DE PATAMAR (SALTO)

Evolução econômica a taxas próximas da média da

Crescimento mais elevado do que a média da última

última década, com elevada volatilidade e baixa

década, com aumento da competitividade e crescente

internalização de oportunidades e da renda

internalização de oportunidades e da renda.

Como evoluirão os padrões institucionais de São Luís, ou seja, as "Regras do jogo" estabelecidas
formalmente ou pelos costumes e que são amplamente praticadas na sociedade?
PREDOMINANTEMENTE EXTRATIVISTAS
Parcelas minoritárias da população capturam a maior
parte da riqueza gerada. A maioria tem oportunidades
restritas e acesso precário a serviços públicos.
Insegurança jurídica e poucos incentivos à inovação.

PROGRESSIVAMENTE INCLUSIVOS
Há oportunidades para parcelas crescentes da
população, valorização do mérito, acesso equitativo aos
serviços públicos, sistema jurídico imparcial e célere,
garantia dos direitos de propriedade, incentivos à
inovação.

As respostas a essas duas indagações formam dois grandes eixos ortogonais cujas combinações
das hipóteses extremas configuram os quadros futuros possíveis do município, como mostra a
figura a seguir3:
Figura 1. Quatro Cenários para São Luís 2013-2033

Fonte: “Cenários de São Luís (2013-2033)” elaborado pela Macroplan no âmbito do projeto “Plano de Longo Prazo São Luís 2033”.

3

Agradecemos a valiosa contribuição do Professor Felipe de Holanda na denominação dos cenários.
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CENÁRIO 1

CONTINUIDADE CARANGUEJO DO MANGUE
O potencial logístico e a vocação exportadora

geram desigualdades e não incentivam o

da cidade, especialmente de commodities

investimento

como alumínio, minério de ferro e soja, e o

internalização da renda pela população

dinamismo da construção civil permitem que a

ludovicense.

cidade registre crescimento

econômico

decorrentes principalmente de políticas de

superior à média brasileira, mas com elevada

caráter nacional, com baixa contribuição da

volatilidade e baixa disseminação interna de

gestão local. O planejamento, a gestão e a

oportunidades e de renda. O contexto

provisão dos serviços urbanos são insuficientes

econômico da região de influência de São Luís

para resolver os crescentes problemas de

é predominantemente adverso em função do

mobilidade urbana e infraestrutura e para

baixo crescimento no mundo e no Brasil. A

atender às demandas básicas da população.

cidade e suas instituições são pouco capazes

Até 2033, a capital maranhense tem

de

crescimento urbano desordenado e elevados

alavancar

novas

oportunidades

de

negócios.

na
Os

cidade,
avanços

dificulta
sociais

passivos socioeconômicos e ambientais.

O predomínio de instituições de caráter
“extrativista”, isto é, regras e normas que

13

a
são

CENÁRIO 2

INCLUSÃO PROGRESSIVA JURARÁ
O contexto econômico da região de influência de

o aumento da produtividade e da massa salarial,

São Luís é predominantemente adverso em

favorece a internalização da renda gerada.

função do baixo crescimento no mundo e no
O aumento da participação e da fiscalização

Brasil. A estrutura produtiva de São Luís mantém-

da sociedade ludovicense sobre os rumos da

se ancorada na atividade das grandes empresas

cidade forçam esta progressiva mudança no

exportadoras de bens industriais e commodities.

campo

Contudo, em virtude de uma gradual melhoria

profissionalização

das instituições da capital maranhense – com

ganhos progressivos em termos de qualidade

lado, a economia ludovicense se mantém
decorrentes

pública.

instrumentos de planejamento urbano. Há

adensamento das cadeias produtivas. Se, por um
oscilações

gestão

a

públicos de qualidade e a melhoria dos

negócios – observa-se um processo de

às

da

estimulando

Observa-se a ampliação da oferta de serviços

reflexo positivo sobre a qualidade do ambiente de

suscetível

institucional,

de vida, refletida nos indicadores de educação,

da

saúde, emprego e mobilidade. Em 2033, a

volatilidade dos mercados internacionais, por

cidade ainda não é rica, mas tem as bases para

outro, o maior grau de formalização dos

o desenvolvimento sustentável.

negócios e do mercado de trabalho, bem como
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CENÁRIO 3

CRESCIMENTO EXCLUDENTE O MILAGRE MARANHENSE
O contexto econômico se mostra favorável a
São Luís, influenciado pelo crescimento dos
mercados de commodities e pelas políticas de
incentivo à demanda interna. A economia de
São Luís cresce a taxas elevadas – similares à
época do chamado “milagre econômico
brasileiro”–, porém com volatilidade
acentuada e concentração da atividade em
poucas empresas intensivas em capital. A
riqueza é acumulada por uma elite social que
detém o poder político e concentra as
principais decisões de alocação de recursos
públicos Esse tipo de arranjo social torna o
ambiente institucional instável e pouco
propício ao desenvolvimento de negócios. O
orçamento de grande parte da população do
município
depende
dos
programas
governamentais de transferência de renda ou
de remunerações oriundas de empregos de
baixa qualidade. A pobreza atinge pelo
menos um terço da população e é

potencializada pela abrangência limitada dos
serviços públicos. São Luís experimenta
crescimento urbano desordenado, fruto da
baixa
efetividade
da
governança
metropolitana e da limitada articulação dos
atores sociais, econômicos e políticos com
influência sobre a sua realidade. Em 2033, a
capital maranhense é uma cidade dual: com
alto PIB per capita e “ilhas de prosperidade”,
mas inchada e com seu desenvolvimento e
qualidade de vida limitados pelos acentuados
passivos socioambientais.
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CENÁRIO 4

DESENVOLVIMENTO
INCLUSIVO E INTEGRADO -

O VOO DO GUARÁ
São Luís supera seus principais entraves

campo

internos e se insere em um ciclo duradouro de

participação e da fiscalização da sociedade

desenvolvimento sustentável, aproveitando-se

sobre os rumos da cidade resultam em uma

das principais oportunidades oferecidas pelo

gestão pública eficaz e inovadora, responsável

contexto externo favorável. A evolução positiva

pela ampliação da oferta de serviços públicos

dos mercados internacionais de commodities,

de qualidade em todas as regiões da cidade.

combinada à melhoria da qualidade do

Acresce-se a isso a melhoria dos instrumentos

ambiente de negócios local, atrai elevado fluxo

de planejamento e ordenamento urbano,

de investimentos produtivos para São Luís, que

garantindo a São Luís um crescimento

experimenta um processo de diversificação e

sustentável também no que se refere à

modernização de sua economia.

ocupação do solo.

Em virtude da multiplicação de oportunidades

Em resumo, neste cenário São Luís combina

de negócios, do maior grau de formalização da

acentuado

crescimento

economia e de qualificação do mercado de

fortalecimento

institucional,

trabalho, o crescimento econômico elevado

pobreza e da desigualdade social e o uso

traduz-se em aumento da renda e redução

sustentável do capital natural, vivenciando um

estrutural da pobreza e da desigualdade social.

processo de desenvolvimento urbano e de

Os benefícios do crescimento econômico são

melhoria substancial da qualidade de vida.

potencializados por melhorias substanciais no
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institucional.

O

aumento

da

econômico,
redução

da

Gráficos 1. Cenários em Números
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AONDE QUEREMOS
CHEGAR?
VISÃO DE FUTURO

Aonde queremos
chegar?
Visão de Futuro
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A visão de futuro é a descrição da situação desejada para São Luís no horizonte de 2033. Sintetiza
as aspirações e transformações almejadas pelos ludovicenses quanto ao futuro da cidade. Ela
é desafiadora e mobilizadora, canalizando "corações e mentes" de todos os cidadãos para esta
conquista. A visão, portanto, é um "sonho bom"; difícil, porém alcançável no futuro. Atingi-la
será uma conquista estratégica que repercutirá profundamente sobre a vida de todos os
cidadãos ludovicenses e maranhenses. Ela é o ponto de partida para a construção da agenda
que colocará a capital maranhense em uma trajetória de desenvolvimento sustentável.

VISÃO DE FUTURO | São Luís 2033
Polo regional economicamente dinâmico, inclusivo e
culturalmente vibrante, com sociedade e poder público
comprometidos com o desenvolvimento.
Capital de um dos estados mais pobres do país, São Luís tem em sua estrutura econômica ativos
importantes, como a posição logística privilegiada, que a caracterizam como um polo não
somente estadual, mas com relevância regional. O aproveitamento das vantagens comparativas
da cidade poderão conferir maior dinamismo econômico e a consagração de um polo de
relevância crescente para o Estado e para o país até 2033. Contudo, mudanças de patamar de
desenvolvimento somente serão alcançadas com a maior disseminação das oportunidades
geradas para a população local, levando a um crescimento mais inclusivo que o do passado. A
cultura, característica marcante da cidade, terá a devida atenção na agenda dos próximos 20
anos, contribuindo para o novo padrão de desenvolvimento que terá como um dos pilares a
cultura vibrante. Nada disso poderá ser alcançado até 2033 sem o comprometimento da
sociedade e do poder público, passando dos desejos às ações concretas, seja na
profissionalização da gestão, seja na relação público-privada.
Essa visão é complementada por quatro atributos de valor, que dão sustentação e devem
permear as ações estratégicas para colocar a cidade em um novo padrão de desenvolvimento:
i) oportunidades para todos; ii) qualidade de vida; iii) ambiente favorável aos negócios e ao
empreendedorismo e gestão pública profissional e iv) inovadora e participativa. Esses
atributos não devem ser tratados como desafios de uma ou outra área de governo, nem mesmo
como responsabilidade exclusiva do governo. Eles devem estar presentes em todos os aspectos
do desenvolvimento da cidade, inclusive no comportamento das pessoas.
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ATRIBUTOS DA VISÃO DE FUTURO
Oportunidades para Todos

» “Uma cidade que gera oportunidades para todos se desenvolverem e trabalharem.”
Para São Luís tornar-se um polo regional dinâmico e inclusivo é preciso gerar oportunidades para
todos se desenvolverem e trabalharem. Isso demanda um sistema educacional de qualidade,
que atenda toda a população, tanto no ensino infantil e básico quanto no profissionalizante.
O ensino técnico-profissionalizante potencializa as possibilidades de desenvolvimento e
inserção dos jovens no mercado de trabalho.
Além da educação, a cidade precisa garantir que toda a população ludovicense tenha acesso a
serviços de qualidade nas diferentes áreas como saúde, cultura e justiça, reduzindo a
desigualdade de oportunidades e ampliando de forma permanente as capacidades individuais e
coletivas, a autonomia e a emancipação social.
Qualidade de Vida

» “Uma cidade que ‘funciona’ e provê boa qualidade de vida para todos os moradores.”
Um desafio crescente para as cidades é prover elevados níveis de qualidade de vida aos seus
residentes. A capital maranhense precisa investir no seu desenvolvimento urbano, tornando-o
territorialmente integrado, ordenado e planejado. A qualidade de vida deve ser traduzida num
equilíbrio entre os bairros em relação à mobilidade urbana, ao saneamento, às condições
habitacionais e à oferta de serviços públicos e amenidades urbanas. A melhora das condições
de moradia, recuperação das áreas degradadas e regularização fundiária são ações que
contribuem para a redução do déficit e da inadequação habitacional e para a preservação
ambiental, sendo essenciais para a melhoria das condições vividas pela população.
Ter uma cidade limpa, organizada, segura, com grande diversidade cultural e possibilidades de
entretenimento e lazer, potencializadas no centro histórico, fará com que os ludovicenses
fiquem "orgulhosos de morar onde os turistas passam férias".
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Ambiente Favorável aos Negócios e ao Empreendedorismo

» “Uma cidade com regras claras e estáveis que incentivem o empreendedorismo, a inovação
e o comprometimento com a cidade.”
O dinamismo econômico exige um ambiente favorável aos negócios e ao empreendedorismo,
resultando num processo de diversificação e modernização da economia ludovicense. O maior
aproveitamento dos tradicionais setores de commodities e logística pode ser obtido a partir do
adensamento das cadeias produtivas e da atração de negócios com crescente conteúdo
tecnológico. A ampliação da oferta de qualificação profissional, redução da burocracia e da
informalidade, regras claras e estáveis e facilidade para abertura de negócios fortalecem o
empreendedorismo e a produtividade, de modo a fomentar novos investimentos para a cidade.
Para que São Luís tenha uma economia dinâmica e competitiva é necessário infraestrutura
adequada, novas formas de organização da produção e inovação permanente, fortalecendo a
inserção nos mercados globais e o desenvolvimento econômico sustentável.
Gestão Pública Profissional, Inovadora, Participativa

» “Uma cidade com instituições públicas competentes e confiáveis.”
Instituições competentes e confiáveis e elevado capital social são atributos essenciais do
processo de desenvolvimento. As conquistas mais sólidas ocorrem quando a sociedade participa
diretamente da melhoria e tal engajamento, somado a uma mentalidade mais empreendedora
das novas gerações, poderá assegurar novos patamares de desenvolvimento.
A administração pública profissionalizada, eficiente, transparente, orientada para resultados e
com novos valores éticos, produzem um novo padrão de relação público-privado. O
protagonismo de novas lideranças políticas mobiliza a sociedade civil em torno de projetos
estruturadores do desenvolvimento do município e promove a articulação entre as diferentes
esferas de governo. O salto de qualidade na gestão pública está associado à maior capacidade
de planejamento adequada às novas realidades e desafios futuros, bem como à políticas
públicas eficiente e eficazes, com menor influência política.
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COMO CHEGAREMOS LÁ?
ÁREAS DE RESULTADO,
DESAFIOS PRIORITÁRIOS E
ESTRATÉGIAS

Como chegaremos lá?
Áreas de resultados, Desafios
prioritários estratégicos
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Alcançar a Visão de Futuro, isto é, tornar São Luís polo regional com economia dinâmica, inclusiva
e com cultura pujante, com uma sociedade comprometida com o desenvolvimento é um grande
desafio para São Luís que requer um esforço conjunto em torno de uma estratégia de ação.
As demandas da sociedade tornaram-se mais complexas nos últimos anos, assim como os
desafios das cidades, levando as organizações públicas e privadas a se redesenharem e
pensarem em formas alternativas de organização e gestão. Não é mais suficiente ofertar um
serviço, é preciso fazê-lo com qualidade, de forma mais integrada, com mais eficiência e dentro
dos novos padrões de tempo impostos pela dinâmica do mundo moderno. Uma das soluções
que vêm sendo adotadas em escala crescente é a gestão para resultados, que visa superar a
fragmentação e as limitações das políticas públicas setoriais.
Neste campo, as áreas de resultado representam as grandes ênfases e os rumos escolhidos para
o desenvolvimento da cidade e para a construção do seu futuro no horizonte 2013-2033. Elas
interagem dentro do governo com diferentes áreas, funções ou secretarias, e fora com
empresas, organizações da sociedade civil e cidadãos com objetivo de otimizar esforços para
fins comuns, numa perspectiva integrada.
Para traduzir a estratégia em benefícios para a sociedade, foram definidas 5 áreas de resultado
que guiarão os esforços dos atores envolvidos com o futuro de São Luís. São elas: São Luís
Organizada e Integrada, São Luís Eficiente e Democrática, São Luís com Oportunidades para
Todos, São Luís Próspera, São Luís Saudável e Habitável.
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Figura 2. Interação entre Áreas de Resultado e Visão de Futuro
SÃO LUÍS ORGANIZADA
E INTEGRADA

VISÃO DE FUTURO

SÃO LUÍS SAUDÁVEL
E HABITÁVEL

Polo regional economicamente
dinâmico, inclusivo e
culturalmente vibrante, com
sociedade e poder público
comprometidos com o
desenvolvimento.

SÃO LUÍS EFICIENTE E
DEMOCRÁTICA

SÃO LUÍS COM
OPORTUNIDADES
PARA TODOS

SÃO LUÍS PRÓSPERA

As áreas de resultado são “pontos focais” de concentração dos melhores esforços e recursos
visando as transformações e melhorias desejadas da realidade de São Luís. Cada uma das 5 áreas
de resultado contém 3 temas estratégicos, que definem os campos de atuação em cada área.
Os temas estratégicos são monitorados por indicadores e metas associados. Dessa forma é
possível medir onde houve avanço e corrigir os rumos que não levaram ao alcance das metas.
Cada tema estratégico se desdobra em desafios prioritários respaldados em diagnósticos
quantitativos e qualitativos. Os desafios prioritários em cada tema representam os resultados
que têm maior relevância para alcançar a visão de futuro desejada. Portanto, respondem à
pergunta “o quê fazer?” de forma bastante específica. A questão “como fazer?” é respondida
pelas estratégias, que constituem o caminho para a alcance dos desafios. Elas sustentam-se nas
iniciativas do setor público, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada. Em alguns
casos, cabe à Prefeitura fazer diretamente; em outros, o papel da Prefeitura será fazer
acontecer, incentivando, facilitando ou articulando com outros atores.
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Figura 3. Organização esquemática das áreas de resultado

ÁREA DE RESULTADO

TEMA

INDICADORES

ESTRATÉGICO

1

TEMA
ESTRATÉGICO 2

DESAFIO

DESAFIO

DESAFIO

PRIORITÁRIO 1

PRIORITÁRIO 2

P RIORITÁRIO N

ESTRATÉGIAS
ASSOCIADAS

ESTRATÉGIAS
ASSOCIADAS

ESTRATÉGIAS
ASSOCIADAS

TEMA
ESTRATÉGICO 3

Fonte: Macroplan, 2013.

Em síntese:
ÁREAS DE
RESULTADO

SÃO “PONTOS

TEMAS
ESTRATÉGICOS

OS TEMAS

DESAFIOS
PRIORITÁRIOS

RESULTADOS PRIORITÁRIOS
PLANO ESTRATÉGICO.

ESTRATÉGIAS

I NICIATIVAS ESTRATÉGICAS ALTAMENTE RELEVANTES
O ALCANCE DO DESAFIO (COMO ALCANÇÁ-LOS).

TRANSFORMAÇÕES E MELHORIAS DESEJADAS NA REALIDADE.

OU SUBÁREAS SÃO DESDOBRAMENTOS DAS ÁREAS DE RESULTADO.

DEFINEM

OS

CAMPOS DE ATUAÇÃO EM CADA ÁREA DE RESULTADO. SÃO MONITORADOS POR MEIO DE
INDICADORES E METAS ASSOCIADOS.

PERMITEM

INDICADORES

FOCAIS” DE CONCENTRAÇÃO DOS MELHORES ESFORÇOS E RECURSOS VISANDO AS

QUE DEVEM SER ALCANÇADOS OU MANTIDOS NO HORIZONTE DO

QUE INDICAM O QUE SERÁ ESSENCIAL PARA

A ANÁLISE QUANTITATIVA DA EVOLUÇÃO DOS TEMAS ESTRATÉGICOS.

O BOM

INDICADOR TEM BASE DE DADOS ACESSÍVEL E CONFIÁVEL , ALÉM DE PODER SER MEDIDO COM
FACILIDADE E FREQUENTEMENTE.

29

ÁREA

DE RESULTADO

SÃO L UÍS ORGANIZADA E INTEGRADA

SÃO LUÍS ORGANIZADA E INTEGRADA
São Luís, assim como a maioria das cidades brasileiras, carece de planejamento urbano, levando
a crescentes problemas de mobilidade urbana, desperdício de recursos e dificuldade de acesso
a serviços públicos por parte da população residente na Grande São Luís. Diante disso, essa área
de resultado objetiva uma cidade organizada e integrada com os outros municípios da área
metropolitana em termos de planejamento, soluções de problemas e aproveitamento de
oportunidades. Contribuem para isso a efetiva regulação e ordenamento urbano e um sistema
de transportes eficiente que permite que toda população usufrua da cidade, reduzindo a
desigualdade de oportunidades.
Para obter tais resultados é essencial adotar as seguintes diretrizes estratégicas:
o

Privilegiar o transporte público de alto rendimento e estimula o adensamento para
solucionar o problema de mobilidade urbana.

o

Considerar que a dimensão metropolitana e a centralidade de São Luís são
determinantes para a eficácia da estratégia de desenvolvimento.

o

Mudar a relação da população com a cidade por meio da ordem pública, de uma
cidade limpa, organizada e bem sinalizada.

TEMA 1. INTEGRAÇÃO METROPOLITANA
O padrão de ocupação do solo de São Luís foi direcionado para o litoral entre as décadas de 1970
e 1980 e, a partir de então, a cidade cresceu para o leste e prolongou-se para fora de seu
perímetro, em direção a São José do Ribamar e demais cidades da Ilha de São Luís. Trata-se de
um exemplo típico de conurbação, entendido como a expansão da cidade para além de seu
perímetro, absorvendo outras cidades ou aglomerações. Esse processo está em estágio inicial
em São Luís e deve se intensificar nos próximos anos, o que aumenta a necessidade de promover
uma governança metropolitana para atender às crescentes demandas da população. Os
vultosos investimentos produtivos previstos para São Luís e cidades próximas devem gerar forte
fluxo migratório para a Ilha. Ressalta-se o expressivo crescimento populacional vivido pelas
cidades de São José do Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa entre os censos de 2000 e 2010,
conforme o gráfico a seguir.
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A conurbação dos municípios da Ilha de São Luís trará significativas implicações para a estrutura
urbana da capital, influenciando diretamente na redistribuição das atividades econômicas e
sociais do espaço metropolitano. Os impactos dessa reconfiguração para o município, por sua
vez, ainda são incertos, mas dependerão da forma como essa conurbação se desenvolverá nas
próximas duas décadas: com alinhamento das estratégias de desenvolvimento, planejamento e
infraestrutura que dê suporte ao crescimento; ou de forma desordenada, resultando na
favelização e degradação das condições sociais da população.
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Gráfico 2. Crescimento Populacional entre 2000 e 2010 - Grande São Luís

Fonte: Censo/IBGE.

TEMA 2. MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
A existência de uma matriz de transporte ancorada no transporte individual, aliada à baixa
capacidade e ao limitado grau de integração e intermodalidade do sistema de transporte público
resulta na saturação do sistema viário de São Luís e no crescimento dos tempos de
deslocamento: mais da metade dos ludovicenses levam mais de meia hora para chegar ao
trabalho. Na região metropolitana, o movimento dos trabalhadores dura, em média, 39 minutos,
acima da média das regiões metropolitanas brasileiras, conforme o gráfico a seguir.
Diante da deterioração da mobilidade urbana é essencial melhorar e integrar o sistema viário
metropolitano, especialmente com o aumento da frota de veículos – entre 2001 e 2012, o total
de veículos teve aumento de 206,8%, sendo que motos e automóveis cresceram 569% e 155%,
respectivamente. Contudo, mesmo com o expressivo crescimento da frota, a quantidade
relativa de carros por habitantes é baixa – 162 automóveis por 1000 habitantes, a segunda
menor entre as capitais do NE – o que tende a indicar o agravamento dos gargalos na estrutura
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viária e na engenharia de tráfego. Adicionalmente, a relação de ônibus por habitantes é a
segunda maior do NE. Qualitativamente, porém, a percepção entre os entrevistados no âmbito
deste plano é que “os ônibus são antigos, sem manutenção, e as vias não foram ampliadas para
absorver o grande número de novos veículos, assim como não houve integração adequada da
hierarquia viária”. Portanto, além de adequar o sistema viário, é fundamental atuar na melhora
da qualidade do transporte público.
Por fim, mas não menos importante, a crescente necessidade de preservação do meio ambiente
urbano, impõe o desafio de ampliar as opções de circulação e acessibilidade de pedestres e
ciclistas.
Gráfico 3. Tempo médio do deslocamento casa – trabalho – regiões metropolitanas selecionadas no
Brasil e no Mundo* (em minutos)
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Fonte: Pereira, R.H.M.; Schwanem, T.; “Tempo de deslocamento casa-trabalho no Brasil (1992-2009): diferenças entre regiões
metropolitanas, níveis de renda e sexo”. IPEA, Texto para Discussão nº 1813, Brasília, Fevereiro 2013. *Tóquio (2005), Santiago e
Europa (2006); Brasil (2009); Austrália, Canadá, Xangai e EUA (2010). Os critérios para delimitação das fronteiras das regiões
metropolitanas europeias podem variar entre os países. Os dados para os EUA se baseiam nas regiões metropolitanas americanas
(metropolitan statistical areas)
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ZOOM TERRITORIAL
A análise por área da cidade mostra que os desafios relacionados à infraestrutura de transporte
são maiores em algumas áreas da cidade, sobretudo as mais afastadas do Centro. O tempo de
deslocamento entre casa e trabalho varia de 26,8 minutos no Litoral a 55 minutos entre os
moradores da Cidade Olímpica. As áreas rurais, mais distantes do Centro de São Luís, têm as
piores médias de deslocamento.
Mapa 1. Tempo médio de deslocamento entre a casa e o trabalho (em minutos)
MÉDIA SÃO LUÍS
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Fonte: Estimativas produzidas com base nos microdados da Amostra do Censo Demográfico (IBGE) de 2010.
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TEMA 3. REGULAÇÃO E ORDENAMENTO URBANO
O cenário urbano de São Luís necessita de um choque de ordem para reduzir o caos vigente e
permitir uma convivência harmoniosa na cidade, com predominância do respeito ao espaço
público e às regras. Existe alto nível de ocupações e construções irregulares, ocasionado pela
falta de planejamento urbano e de fiscalização e obsolescência da lei de uso e ocupação do solo
e do Plano Diretor. O trânsito caótico e desorganizado, além do estacionamento desregrado em
áreas públicas comprometem a mobilidade dos cidadãos, que dependem do transporte
rodoviário para chegar ao trabalho.
A segurança é um dos grandes desafios das metrópoles e está diretamente relacionada ao grau
de anarquia urbana. São Luís, com uma taxa de homicídios de 56,1 homicídios por 100 mil
habitantes, é a quarta capital mais violenta do Nordeste, atrás de Maceió, João Pessoa e Recife.
Vale ressaltar que este patamar encontra-se muito acima do referencial da OMS (10 óbitos/1000
habitantes). Já quando analisada a variação da taxa de homicídios no período 2008-2010,
observa-se que São Luís experimentou o segundo maior crescimento dentre as capitais do
Nordeste, atrás apenas da capital paraibana (gráfico 4).
Para reverter esse quadro, é preciso atuar preventivamente na segurança pública, papel
fundamental da Guarda Municipal. Ela é também um dos responsáveis por regular e fiscalizar a
ordem pública, fazendo valer a legislação municipal sobre uso do espaço e do solo urbano,
atributos apontados nas pesquisas qualitativas como deficientes na capital maranhense.
Melhorar a conservação e ampliar a oferta dos espaços públicos também podem atuar nesse
sentido, incentivando a interação e convivência entre os cidadãos ludovicenses.
Gráfico 4. Taxa de Homicídios
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Fonte: Mapa da Violência.
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SÃO LUÍS ORGANIZADA E INTEGRADA

TEMA ESTRATÉGICO

1. REGULAÇÃO E ORDENAMENTO
URBANO

»

INDICADORES

»

QUANTITATIVO DE MORADIAS SUBNORMAIS (IBGE)
QUANTITATIVO DO CADASTRO MUNICIPAL DE HABITAÇÕES SEM REGISTRO
(EM ELABORAÇÃO)

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. REGULAR E FISCALIZAR A ORDEM PÚBLICA
• Ampliar as ações de ordenamento do
espaço público e da ordem urbana
(choque de ordem) através da integração
dos diversos órgãos municipais e de
parcerias com o poder judiciário e outras
esferas de governo.
• Reformar, reequipar e aumentar o efetivo
dos órgãos de licenciamento, fiscalização
e controle urbano.
• Monitorar e otimizar o funcionamento
cotidiano da cidade por meio da
ampliação da utilização de recursos
tecnológicos e de gestão e integração de
órgãos e instrumentos (central de
monitoramento) para otimizar a
capacidade de ordenamento e
conservação da cidade.

• Realizar operações em locais específicos
para: formalizar vendedores ambulantes;
punir e fiscalizar casos de estacionamento
irregular e ocupação irregular de espaço
público; demolir construções irregulares;
fiscalizar e punir atos de publicidade
irregular.
• Criar condições para que o trabalhador
informal alocado em ruas e praças do
centro desenvolva o seu trabalho em local
adequado e projetado para tal (feiras
livres e mercados populares municipais).
• Promover a modernização tecnológica dos
equipamentos de monitoramento e
controle do tráfego e de orientação aos
usuários. Capacitar os guardas de trânsito
para atuação efetiva na fiscalização e
orientação do trânsito.

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. AMPLIAR A OFERTA E MELHORAR A CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
• Construir e revitalizar parques e praças e
disponibilizar equipamentos para
transformá-los em áreas de convivência,
esporte e lazer para crianças, jovens e
idosos

arborização das vias públicas, visando
garantir opções de lazer e a qualidade do
meio ambiente.
• Ampliar os serviços de limpeza pública,
inclusive nas áreas carentes

• Ampliar a oferta de áreas verdes e a

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. ATUAR PREVENTIVAMENTE NA SEGURANÇA PÚBLICA
• Aumentar a articulação junto às
Polícias Militar e Civil para o aumento
do contingente policial atuando na
rua, com uma estratégia integrada e o
compartilhamento de dados de
inteligência na segurança.
• Implantar sistema de vídeo-proteção
na cidade e melhorar a iluminação
pública das vias e praças municipais
como forma de inibir a atividade de
criminosos e facilitar sua identificação e
punição.

• Elaborar um Plano Metropolitano de
Segurança alinhado com os municípios
da Grande São Luís, com o Governo do
Estado e com as políticas Federais.
• Implantar a polícia comunitária,
através da participação de organismos
sociais locais e a criação de banco de
dados digitais e desenvolvimento de
canais de comunicação que permitam à
comunidade auxiliar na segurança
(identificação de criminosos, atitudes
suspeitas, áreas perigosas e denúncias).
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TEMA ESTRATÉGICO

2. MOBILIDADE URBANA E
ACESSIBILIDADE

INDICADORES

»
»
»
»

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO CASA-TRABALHO NA GRANDE SÃO LUÍS
EXTENSÃO DA MALHA DE CICLOVIAS
TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA EMBARQUE (EM ELABORAÇÃO)
Nº USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO NA G. SÃO LUÍS POR MÊS (EM ELABORAÇÃO)

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. MELHORAR E INTEGRAR O SISTEMA VIÁRIO METROPOLITANO
•

•

Estruturar uma rede de corredores de

no sistema viário de São Luís com técnicas de

transporte urbano de São Luís.

engenharia que garantam o suporte à carga
rodante.

Otimizar o sistema viário a partir de conexões
•

perimetrais e entre bairros e cidades.
•

corredores viários.

Aprimorar a regulação e a sinalização de
•

trânsito para aumentar a fluidez e reduzir
acidentes.
•

Promover e melhorar a iluminação dos

Ampliar o número de faixas e obras de arte no
sistema viário (viadutos, pontes, passarelas...)
com foco na integração e fluidez das vias.

Reestruturar e realizar manutenção contínua

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. MELHORAR A QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO
• Renovar a frota de ônibus e outros modais
adotando veículos modernos, privilegiando
requisitos de acessibilidade, conforto e
sustentabilidade.
• Melhorar a fiscalização e a gestão dos
sistemas de transporte público e ampliar o
uso da tecnologia.
• Redefinir e otimizar as linhas e rotas de
ônibus de forma a aumentar a eficiência, a
acessibilidade e a integração aos modais de
alta e baixa capacidade (a serem
implantados).

• Ampliar, modernizar e reorganizar os
terminais de integração e as paradas de
ônibus.
• Regulamentar, padronizar e fiscalizar os
serviços de Táxi, Mototaxi, Transporte
Escolar e Transporte Complementar
Alternativo.
• Realizar estudos para implantação de
diferentes modais de transportes (VLT,
monotrilhos, trens urbanos, etc).
• Implantar o bilhete único.

• Expandir e modernizar o sistema estrutural
de transportes de alta capacidade por meio
da implantação de corredores expressos no
modal rodoviário (corredores de ônibus, Bus
Rapid Transit - BRT).

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. AMPLIAR OPÇÕES PARA MOBILIDADE DO PEDESTRE E DO CICLISTA
• Criar um Plano Diretor de Mobilidade e
Acessibilidade de São Luís

visando garantir mobilidade do pedestre e do
ciclista.

• Estabelecer modelos diferenciados de calçadas
para o Centro Histórico de São Luís e demais
áreas da cidade, notificar proprietários e
manter fiscalização.

• Construir ciclovias integrando as áreas e
bairros da cidade.
• Implantar faixas e passarelas para pedestres,
bem como executar campanhas educativas de
trânsito.

• Atualizar legislação e regulamentar os
parâmetros mínimos a serem aplicados
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INDICADORES

3. INTEGRAÇÃO METROPOLITANA

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO . PROMOVER A

•

•

•

SÃO L UÍS ORGANIZADA E INTEGRADA

E INTEGRADA

»

TEMA ESTRATÉGICO

DE RESULTADO

»

QUANTITATIVO DE CONSÓRCIOS P ÚBLICOS FIRMADOS ( EM ELABORAÇÃO )
QUANTITATIVO DE P ROJETOS EXECUTADOS COM BASE EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO
M ETROPOLITANO ( EM ELABORAÇÃO )

GOVERNANÇA METROPOLITANA

•

Promover a governança metropolitana

Articular junto ao governo do estado e demais

inovadora e ancorada em instrumentos jurídicos

municípios da região metropolitana para

de parcerias (pacto intermunicipal, convênios e

garantir o efetivo e adequado funcionamento

consórcios) que privilegiem a integração e a

do órgão de execução das ações integradoras

associação entre São Luís e as cidades do entorno.

da região.

Criar um Plano de Mobilidade para São Luís que •

Criar um Plano de Metropolização de longo

seja integrado à região metropolitana com a

prazo, com a elaboração de soluções

implantação de diferentes modais que

integradas para promover melhoria dos

interliguem toda a região.

serviços da região metropolitana.

Criar um Plano de Saneamentopara a região

metropolitana, compartilhando recursos técnicos,
políticos e financeiros
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Tabela 2. Indicadores e Metas
INDICADOR

SITUAÇÃO ATUAL

2016

2020

2030

2033

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

14,19%

14,02%

13,91%

13,63%

13,55%

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

25

34

53

152

209

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

22,3%

18,0%

15,6%

10,9%

9,8%

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

QUANTITATIVO DE
CONSÓRCIOS
PÚBLICOS FIRMADOS

% DE PROJETOS
EXECUTADOS COM
BASE EM RESOLUÇÕES
DO CONSELHO

METROPOLITANO
POPULAÇÃO COM
TEMPO MÉDIO DE
DESLOCAMENTO
CASA-TRABALHO NA

GRANDE SLS
SUPERIOR A 1H4
TEMPO MÉDIO DE
ESPERA PARA
EMBARQUE

EXTENSÃO DA MALHA
DE CICLOVIAS (KM)5
Nº USUÁRIOS DE
TRANSPORTE
COLETIVO NA

GRANDE SLS POR
MÊS

% MORADIAS
SUBNORMAIS6

% DE HABITAÇÕES
SEM REGISTRO NO
CADASTRO MUNICIPAL

4
5
6

Censo Demográfico - IBGE
Informações fornecidas pelas Prefeituras e compiladas em www.mobilize.org.br
O IBGE classifica como aglomerado subnormal cada conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em
sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia
(pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A identificação atende aos seguintes
critérios:
a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou
em período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e
b) Possuírem urbanização fora dos padrões vigentes (refletido por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de
tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos) ou precariedade na oferta de serviços públicos
essenciais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica).
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São Luís apresenta um histórico de instituições extrativistas, isto é, parcelas minoritárias da
população capturam quase toda a riqueza gerada, assim como as oportunidades e os serviços
públicos. A gestão pública, por sua vez, carece de profissionalismo e eficiência. Mudar esse
quadro significa tornar São Luís uma cidade com instituições confiáveis e eficientes, com
participação efetiva da população e uma gestão pública transparente e profissional, voltada
para resultados concretos no bem-estar da população.
Para obter tais resultados é essencial adotar as seguintes diretrizes estratégicas:
o

Desenvolver com instituições legítimas e confiáveis.

o

Estimular a participação da sociedade para aprimorar suas políticas públicas.

o

Valorizar a transparência e uma gestão profissionalizada em todas as áreas do setor
público.

TEMA 1. CIDADANIA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
Os ludovicenses indicam que há um abandono bilateral da cidade por parte dos governantes e
da população. Há a sensação de permanência da cultura de apropriação privada do bem público
e de ineficiência na gestão, além da falta de comprometimento, cuidado e conservação do
patrimônio da cidade. Como há forte dependência do setor público, as relações sociais são
dominadas pelo “jeitinho” e pelo “toma lá–dá cá”, com pouco espaço para a meritocracia e
“obscurecendo” as decisões políticas. Os instrumentos existentes deveriam tornar efetiva a
participação das instâncias de controle social e político da sociedade nas políticas públicas
implementadas.
Para aproximar sociedade e setor público é necessário ampliar a comunicação e a divulgação
de informações sobre ações e resultados do setor público. Com a falta de participação da
população, há grande desequilíbrio na quantidade e na qualidade das políticas em cada região
da capital. Com a multiplicação de redes sociais, cabe à esfera municipal estabelecer um novo
padrão de atendimento ao cidadão, rápido, eficaz e resolutivo, e que possibilite maior
transparência nas ações, dados e registros do poder público.
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TEMA 2. GESTÃO PÚBLICA PARA RESULTADOS
As instituições públicas de São Luís serão pressionadas a adotar um novo padrão de gestão que
garanta a conversão efetiva dos recursos arrecadados junto à sociedade em melhoria dos
serviços e da qualidade de vida da população. Esse processo de modernização pressupõe a
profissionalização e qualificação dos processos e dos recursos humanos.
A gestão fiscal, medida pelo Índice Firjan (IFGF), pode ser utilizada como Proxy da capacidade
administrativa e da qualidade do ambiente institucional. Houve queda de 16,3% no IFGF no
período 2006-2011. Na comparação com as demais capitais do Nordeste, no último ano
disponível, a cidade ficou à frente apenas de Natal (gráfico 5).
Com base na pesquisa qualitativa realizada no âmbito do Plano de Longo Prazo de São Luís, a
gestão municipal é vista como “ineficiente e sem capacidade de atender às demandas da
população, com ausência de planejamento de longo prazo e desarticulada com as demais
esferas de governo”. Criar mecanismos para reduzir o risco de descontinuidades dos projetos
estratégicos por interesses puramente políticos é um dos desafios nesse tema, bem como
estabelecer um processo permanente de planejamento da cidade.
Gráfico 5. Índice Firjan de Gestão Fiscal
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40

IFGF 2011

ÁREA

DE RESULTADO

SÃO L UÍS EFICIENTE E DEMOCRÁTICA

TEMA 3. CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES
A relação da população com o poder público em São Luís é predominantemente pautada pelo
binômio extrativismo para os segmentos mais poderosos e assistencialismo para os demais, não
sendo claramente visíveis os limites que separam o público do privado. Essa cultura institucional
predatória afeta todas as esferas de governo e poder, criando grande insegurança jurídica,
desigualdades e poucos incentivos à inovação. São Luís carece de um efeito mobilizador entre
lideranças políticas, sociedade civil, empresários e formadores de opinião em torno de projetos
e iniciativas estruturadoras do desenvolvimento na cidade e no estado.
A mudança do padrão institucional ludovicense, isto é, das regras e normas que sustentam e
dão forma às relações políticas, sociais e econômicas passa pelo combate à apropriação privada
do espaço e dos recursos públicos. O caminho para instituições progressivamente inclusivas
abrirá oportunidades para parcelas crescentes da população, valorização do mérito, acesso
equitativo aos serviços públicos, sistema jurídico imparcial e célere, garantia dos direitos de
propriedade e incentivos à inovação.
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TEMA ESTRATÉGICO

DESAFIOS PRIORITÁRIOS . TORNAR

»

NÚMERO DE ELEITORES NA ÚLTIMA ELEIÇÃO/POPULAÇÃO APTA A VOTAR
TOTAL DE ACESSOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (EM ELABORAÇÃO)

»

M ÉDIA PARTICIPANTES EM REUNIÕES DE DIRETRIZES DA PREFEITURA (EM ELABORAÇÃO)

»

1. CIDADANIA , TRANSPARÊNCIA E
PARTICIPAÇÃO

E STRATÉGIAS

DE RESULTADO

INDICADORES

EFETIVA A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E POLÍTICO

• Apoiar a participação efetiva da sociedade,

• Criar uma plataforma digital para os

através de conselhos, associações, reuniões
diretivas e demais interações que canalizem
a opinião e demandas da sociedade.

cidadãos que desejam construir uma cidade
melhor. Através de um mapa, os usuários
criam pontos para indicar o que há de bom e
o que pode ser melhorado em suas regiões
(problemas de trânsito, segurança pública,

• Implantar e manter o governo aberto,
incluir e aperfeiçoar processos para garantir

ambientais, iluminação ineficiente, entre
outros).

a transparência, a eficácia e a eficiência na
gestão pública, bem como no acesso à
informação.

E STRATÉGIAS

DESAFIOS PRIORITÁRIOS. AMPLIAR O ACESSO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS
• Estabelecer um novo padrão de

públicos municipais e padronize os

atendimento ao cidadão

processos de atendimento (tempos
máximos de resposta).

• Implantar central de atendimento
unificada que facilite o acesso aos serviços

E STRATÉGIAS

DESAFIOS PRIORITÁRIOS. AMPLIAR O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO SETOR PÚBLICO
• Divulgar e garantir o acesso a metas,

• Integrar bases de dados, com foco na

ações e resultados da Prefeitura em
linguagem e canais adequados aos
segmentos da população.

disponibilização de informações e
diagnósticos precisos sobre o município, as
ações e o desempenho da Prefeitura.
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TEMA ESTRATÉGICO

2. GESTÃO PÚBLICA PARA RESULTADOS

INDICADORES

»
»

ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL (IFGF)
Nº DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA INTERNET (EM ELABORAÇÃO)

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. PROFISSIONALIZAR E QUALIFICAR A GESTÃO PÚBLICA

• Adequar, qualificar e profissionalizar os
quadros técnicos essenciais para o
funcionamento da Prefeitura.
• Instituir a carreira de gestor público
assegurando uma capacitação ao nível das
melhores experiências nacionais de
desenvolvimento desses profissionais,
preparando-os para antecipar a evolução
da gestão pública e para liderar os
processos de mudança.
• Profissionalizar a gestão financeira
municipal, com foco na modernização dos
sistemas de controle e gestão
antecipatória de fluxo de caixa,
garantindo o equilíbrio fiscal e a
capacidade de investimento.
• Estruturar processos, ferramentas e
estruturas de acompanhamento da

consecução das metas, que devem estar
atreladas a mecanismos meritocráticos de
incentivos através de indicadores de
desempenho, avaliando-se a possibilidade
de implantação da remuneração variável.
• Aumentar a qualidade e a produtividade
do gasto setorial, com ênfase na melhoria
da composição estratégica do gasto e no
aumento da aderência do orçamento à
estratégia de desenvolvimento da cidade.
• Aprimorar a metodologia de
gerenciamento de projetos de
investimentos públicos para incorporar a
participação e comunicação com partes
interessadas (órgãos ambientais, de
controle, etc) nas fases de formulação e
aprovação dos projetos, com vistas a
ampliar a taxa de execução.

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. ESTABELECER E MANTER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA CIDADE
• Mobilizar e comprometer as principais
forças políticas, econômicas e sociais do
município com um processo de
desenvolvimento de longo prazo,
fortalecendo o Conselho de
Desenvolvimento Municipal, tornando-o
gestor do Pacto por São Luís.

• Estabelecer convênios entre a Prefeitura,
Estado, União, iniciativa privada e órgãos
internacionais, com foco na exploração de
oportunidades de infraestrutura e
melhoria da qualidade de serviços públicos
em educação, saúde e mobilidade.

• Estabelecer mecanismos e modelos de
governança que envolvam atores internos e
externos à Prefeitura para garantir a
autonomia, continuidade e blindagem dos
projetos estratégicos para a cidade.
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TEMA ESTRATÉGICO

3. CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES

INDICADORES

DESAFIO PRIORITÁRIO . COMBATER A APROPRIAÇÃO

E STRATÉGIAS

DE RESULTADO

» A DESENVOLVER INDICADOR PRÓPRIO

(PESQUISA DE CONFIANÇA)

INDEVIDA DO ESPAÇO E DOS RECURSOS PÚBLICOS

• Fortalecer e intensificar a atuação dos

• Fomentar parceria entre sociedade civil e

órgãos de fiscalização e controle internos.

iniciativa privada para monitorar as ações e
resultados da Prefeitura.

• Dar maior clareza ao papel e
responsabilidade das instituições e divulgar
os resultados de suas ações.

• Fortalecer parcerias com Tribunal de Contas
do Estado, Ministério Público.
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Tabela 3. Indicadores e Metas
INDICADOR

TOTAL DE ACESSOS
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

SITUAÇÃO ATUAL

2016

2020

2030

2033

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

89,7%

91,1%

92,5%

96,2%

97,4%

0,496

0,555

0,608

0,762

0,815

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

MÉDIA DE
PARTICIPANTES EM
REUNIÕES DE DIRETRIZES
DA PREFEITURA

Nº DE ELEITORES NA
ÚLTIMA
ELEIÇÃO/POPULAÇÃO
APTA VOTAR7

ÍNDICE FIRJAN DE
GESTÃO FISCAL8

Nº DE SERVIÇOS
REALIZADOS PELA

INTERNET

ÍNDICE DE CONFIANÇA

7
8

Tribunal Regional Eleitoral e IBGE
FIRJAN
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SÃO LUÍS COM OPORTUNIDADES PARA TODOS
O arranjo social vigente em São Luís é caracterizado por elevadas desigualdades sociais. A
riqueza gerada em São Luís, medida pelo PIB, não é refletida na renda auferida pela população:
a distância entre as duas é de quase duas vezes. Assim, apesar de São Luís ter o segundo maior
PIB per capita dentre as capitais do Nordeste, tem a segunda menor renda domiciliar per capita
nesta mesma base de comparação. A pobreza atinge mais de um terço da população e é
potencializada pela abrangência limitada dos serviços públicos, especialmente educação e
saúde. Essa área de resultado visa reduzir essas desigualdades e tornar São Luís uma cidade
com oportunidades para todos os cidadãos desenvolverem suas capacidades produtivas,
sociais e culturais.
Para obter tais resultados é essencial adotar as seguintes diretrizes estratégicas:
o

Reduzir a desigualdade social para a melhora da qualidade de vida e do bem-estar na
cidade.

o

Assegurar as necessidade básicas da base da pirâmide e atuar na superação do ciclo
de reprodução da pobreza

o

Focar nos jovens, capacidade produtiva futura de São Luís.

TEMA 1. EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Embora a cobertura da educação fundamental e média seja superior à maior parte das capitais
do Nordeste, há necessidade de melhorar a qualidade da educação básica. Questões
estruturais têm relevo: modelo pedagógico ultrapassado, professores desmotivados, alguns
com baixa qualificação; escolas da educação fundamental sem ambientes propícios para o
aprendizado, com gestão fraca e arcaica. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) do município para os anos iniciais do Ensino Fundamental ficou abaixo da média nacional
e da meta de 2011. Esse quadro compromete as chances de sucesso dos alunos no decorrer do
ensino e, por consequência, a permanência destes na escola.

46

PARA TODOS

ÁREA

DE RESULTADO

SÃO L UÍS COM OPORTUNIDADES

Os benefícios da educação infantil no desenvolvimento cognitivo das crianças são conhecidos
na literatura nacional e estrangeira. Em São Luís, há escassez de creches e pré-escolas. O desafio
de universalizar o acesso à educação infantil de qualidade é ainda maior em determinadas
áreas da cidade, como veremos a seguir.
No tocante à educação profissional, é preciso ampliar a oferta e a qualidade, vista como
insuficiente. Destaca-se a crescente demanda do mercado por profissionais de conhecimento
mais específico e a urgente necessidade de capacitar a abundante oferta de mão de obra
proporcionada no bônus demográfico.
Gráfico 6. IDEB Anos Iniciais - Escolas Municipais
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Gráfico 7. IDEB Anos Finais - Escolas Municipais
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Assim como ocorre na maior parte das cidades brasileiras, o desafio do acesso ao Ensino Infantil
também se faz presente em São Luís, sobretudo em determinadas áreas da cidade. Segundo os
dados do Censo de 2010, 27,7% das crianças entre 0 e 3 anos frequentam creches em São Luís.
Porém em algumas áreas vermelhas do mapa, como Maracanã e Cohab, menos de 20% das
crianças frequentam creche.
Mapa 2. Porcentagem que frequenta escola (0 a 3 anos)
MÉDIA SÃO LUÍS
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14,8

> 30

+

< 25

12

10

8

9

13

2

1

7
15

5

3

> 25 a 28

-

11

21

> 28 a 30

14

4
6

22
18

17

16
27
26

19

20

25

28

29

23

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

CENTRO
MONTE CASTELO
BAIRRO DE FÁTIMA
JOÃO PAULO
VILA PALMEIRA
ANIL
ANGELIM
COHAMA
VINHAIS
SÃO FRANCISCO
LITORAL
TURU
ITAPIRACÓ
COHATRAC
COHAB
SÃO CRISTÓVÃO
SANTO ANTÔNIO
SACAVÉM
COROADINHO
VILA EMBRATEL
MAURO FECURY
ANJO DA GUARDA
MARACANÃ
TIBIRI
SÃO RAIMUNDO
TIRIRICAL
CIDADE OPERÁRIA
JARDIM AMÉRICA
CIDADE OLÍMPICA

Fonte: Estimativas produzidas com base nos microdados da Amostra do Censo Demográfico (IBGE) de 2010.
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TEMA 2. VULNERABILIDADE SOCIAL
Os elevados níveis de pobreza9 – 38% da população vive com renda mensal inferior a R$ 255 –
destacam a importância dos programas assistenciais de transferência de renda. Segundo
estimativas do Censo 2010 cerca de ¼ das famílias de São Luís recebem Bolsa Família e 5,5%
recebem aposentadoria ou pensão. A participação dessa renda não proveniente do trabalho na
renda total dessas famílias é de 29,9% e 48,5%, respectivamente. Acompanhar, monitorar e
aperfeiçoar as políticas de distribuição de renda, com o estabelecimento de um processo de
transição do Bolsa Família, é fundamental para melhorar a focalização e a sustentabilidade do
programa.
São Luís é a capital mais jovem do Nordeste. Com o processo de transição demográfica, São Luís
tem plenas condições de beneficiar-se do bônus demográfico nas próximas décadas. O
aproveitamento desta oportunidade, por sua vez, requer investimento maciço para ampliar
oportunidades para a juventude, em particular os jovens estudantes e profissionais.
O desenvolvimento dos jovens envolve a superação de importantes desafios. São Luís apresenta
a maior proporção de pessoas entre 15 e 24 anos que não estudam nem estão trabalhando
(27%). Ademais, os jovens que buscam uma ocupação enfrentam barreiras ao tentar ingressar
no mercado de trabalho. A taxa de desemprego dos jovens é de 25,5% em São Luís. Entre os
males aos quais os jovens encontram-se vulneráveis, estão a violência e a dependência de
entorpecentes, sendo importante criar políticas articuladoras e melhorar a prevenção e
combate ao uso de drogas.
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Gráfico 8. Desigualdade de Renda
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9

A linha de pobreza utilizada para este Plano de Longo Prazo foi de metade do salário mínimo de 2010 (R$255,00). O Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, do PNUD, considera essa faixa de renda como vulnerável à pobreza; a linha de pobreza
utilizada na publicação é de R$ 140 (em reais de agosto de 2010).
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A desigualdade fica bastante visível quando se observa os indicadores das áreas da cidade. O
Litoral concentra a maior renda da cidade, R$ 4.000 per capita, mais do dobro dos vizinhos,
Cohama e Vinhais, que completam a trinca de bairros com maior renda em São Luís. Metade das
áreas de São Luís registraram renda domiciliar per capita inferior ao salário mínimo da época. A
maior desigualdade, medida pelo índice de Gini, está nas áreas mais ricas, Litoral e São Francisco
e no Centro.
O mapa a seguir mostra onde se concentram os piores índices de pobreza e que portanto
demandam políticas focalizadas. Nas áreas em rosa e em vermelho, mais de 40% da população
tem renda abaixo da linha de pobreza10, sendo que na área rural e do Itaqui-Bacanga, mais da
metade da população é considerada pobre.
Mapa 3. Porcentagem de pobres
MÉDIA SÃO LUÍS
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Fonte: Estimativas produzidas com base nos microdados da Amostra do Censo Demográfico (IBGE) de 2010.

10A

linha de pobreza utilizada neste Plano de Longo Prazo foi de metade do salário mínimo de 2010 (R$255,00).
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TEMA 3. CULTURA, ESPORTE E LAZER
O Centro Histórico de São Luís, considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO,
é o maior centro urbano com construções históricas na América Latina, sendo um dos melhores
exemplos de povoamento colonial ibérico e com traçado original de ruas e praças inteiramente
preservadas11. Para a maioria da população ludovicense, revitalizar e humanizar o centro
histórico deve ser uma prioridade, pois é o principal diferencial de São Luís, com alto potencial
de geração de emprego e renda, e grande relevância turística.
A atratividade da região seria garantida por boa infraestrutura de comunicações e variedade de
serviços voltados ao turismo, cultura e educação, como hotéis, restaurantes, centros culturais e
ateliês de arte popular. Adicionalmente, seria uma excelente solução de lazer e fomento da
cultura maranhense, contribuindo para a redução do déficit de equipamentos e espaços de
cultura e lazer.
São Luís precisa ampliar a prática de esportes e lazer de forma integrada com outras áreas,
como educação e saúde, principalmente para crianças, jovens de baixa renda e idosos. Também
é necessário promover a diversidade cultural em toda a cidade, incentivando as diversas
manifestações culturais, como o carnaval de rua, o Tambor-de-Crioula, a Festa do Bumba-MeuBoi, que misturam música, dança, teatro e folclore. Artesanato, gastronomia e, especialmente,
literatura – São Luís ficou conhecida como “Atenas Brasileira” por causa do grande número de
escritores nativos ou migrantes que exerceram papel importante nos movimentos literários
brasileiros a partir do romantismo12 – também figuram entre os ativos culturais históricos da
cidade e que devem ser potencializados.

11

Plano de Desenvolvimento Econômico Local, 2011.

12

http://www.portosma.com.br/saoluis/index.php
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1. EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

INDICADORES

DE RESULTADO

SÃO L UÍS COM OPORTUNIDADES

PARA TODOS

» IDEB DOS ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA DO EF
» COBERTURA DA CRECHE (0 A 3 ANOS )

E STRATÉGIAS

DESAFIOS PRIORITÁRIOS . UNIVERSALIZAR E QUALIFICAR O ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL
• Melhorar a infraestrutura e ampliar vagas de
creches e pré-escolas, priorizando classes
econômicas mais desfavorecidas, sempre que
possível em parcerias com instituições privadas.
• Garantir o acesso, a permanência e qualidade
do atendimento das crianças de educação

infantil nas escolas da rede pública municipal,
em tempo integral e parcial, observando os
aspectos pedagógicos, estruturais e de
atendimento ao público da educação especial,
conforme estabelecido nas leis que norteiam a
educação.

E STRATÉGIAS

DESAFIOS PRIORITÁRIOS . MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
• Adequar a infraestrutura física de todas as
escolas municipais de acordo com os padrões
mínimos de qualidade na perspectiva da
educação integral.
• Garantir a alimentação e o transporte
necessários e adequados para as crianças das
escolas em tempo parcial e integral.

• Ampliar o número de vagas nas escolas nas
áreas onde existe maior demanda que oferta
de matrículas na rede pública municipal.
• Implementar o sistema de avaliação
institucional e de aprendizagem visando
torná-lo um instrumento efetivo de,
planejamento, intervenção, acompanhamento
e gestão da política educacional. Investir na
comunicação e discussão resultados
alcançados e valorizar as experiências bemsucedidas.
• Garantir a melhoria do processo pedagógico,
tendo como base a proposta pedagógica da
rede , materiais didático-pedagógicos e
orientações curriculares padronizadas,
equipamentos acessíveis, tecnologia
educacional adequada e recursos humanos
qualificados.

E STRATÉGIAS

DESAFIOS PRIORITÁRIOS . AMPLIAR

• Garantir a formação continuada dos
professores da rede pública municipal,
utilizando novas tecnologias educacionais,
para uma prática mais efetiva no processo de
aprendizagem.
• Ampliar canais de diálogo com a comunidade
escolar e outros contextos com vistas a
aprimorar a gestão escolar e o processo de
aprendizagem, fortalecendo os conselhos
escolares e o intercambio de práticas.
• Fortalecer a rede de professores
alfabetizadores, tanto para o EF quanto para
a EJA, assegurando as condições para a oferta
do acompanhamento e apoio didático aos
alunos com dificuldades de aprendizagem.

• Garantir a seleção e permanência de gestores
escolares, vinculadas aos critérios técnicos de
mérito e desempenho, prover formação
continuada com foco nas dimensões
pedagógicas administrativas, financeiras e
relacionais.

A OFERTA E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

• Mapear profissões mais demandadas e com
escassez de mão de obra qualificada para
direcionar e estimular a oferta de cursos de
qualificação e educação profissional.
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programas de incentivos aos alunos em
parcerias com empresas e instituições de
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INDICADORES » PROPORÇÃO DE POBRES E DE EXTREMAMENTE POBRES

E STRATÉGIAS

DESAFIOPRIORITÁRIO.ACOMPANHAR,MONITORAREAPERFEIÇOARASPOLÍTICASDEDISTRIBUIÇÃODERENDAEOPROCESSODETRANSIÇÃODO BOLSA FAMÍLIA

• Assegurar o cadastramento de famílias
elegíveis ao Bolsa Família através do
mecanismo de busca ativa. Otimizar o processo
de monitoramento do cumprimento das
condicionalidades.

direcionamento para oportunidades
profissionais e estímulo ao empreendedorismo.
• Articular o Bolsa Família com os programas
municipais de inclusão social e de inserção
produtiva.

• Prover aos beneficiários do Bolsa Família
capacitação, apoio à identificação e

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. AMPLIAR OPORTUNIDADES PARA OS JOVENS
• Estabelecer parceria com o governo estadual e
a sociedade para promover ações integradas
voltadas para a juventude: formação e
capacitação profissional, atividades culturais,
esportivas, sociais, de conectividade eletrônica
e outros temas de interesse dos jovens.
Implantar uma rede de espaços da juventude.

transmissíveis, uso indevido de substâncias
psicoativas.
• Atuar para garantir que os jovens mais
carentes consigam acessar o ensino técnico e
superior, articulando, quando for o caso,
incentivos complementares aos existentes.

• Universalizar o acesso e ampliar a atratividade
do Ensino Médio. Revitalizar o Ensino Médio a
partir de uma perspectiva empreendedora e
inovadora, expandindo sua relação com a
formação técnica e com o mundo do trabalho,
aumentando a diversidade e a flexibilidade dos
currículos e adotando medidas para assegurar a
permanência dos jovens na escola.
• Promover ações de conscientização e prevenção
da gravidez precoce, doenças sexualmente

• Fomentar de forma transversal o
empreendedorismo nas escolas e nos jovens
líderes comunitários, com apoio do SEBRAE e
outras entidades do Sistema S presentes em São
Luís.
• Intensificar a qualificação profissional,
orientação, acompanhamento e inserção no
mercado de trabalho do público atendido pelo
Projovem.

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. CRIARPOLÍTICASARTICULADORASEAUMENTAROSINVESTIMENTOSNAPREVENÇÃOECOMBATEAOUSODEDROGAS
• Intensificar o combate ao uso das drogas, por
meio da fiscalização e erradicação de espaços
propícios ao tráfico e consumo.

ao uso de drogas – integrar áreas de educação,
saúde, assistência social e segurança pública.
• Criar espaços adequados para prevenção,
tratamento adequado aos dependentes e
orientação às famílias.

• Desenvolver um plano de ações intersetoriais e
coordenadas para conscientização e prevenção
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SÃO LUÍS COM OPORTUNIDADES PARA TODOS

TEMA ESTRATÉGICO

3. CULTURA, ESPORTE E LAZER

Nº DE PESSOAS QUE FREQUENTARAM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER (EM ELABORAÇÃO)
Nº PRODUTORES, ARTISTAS, CONSUMIDORES DA CADEIA PRODUTIVA DE CULTURA (EM ELABORAÇÃO)
» INCREMENTO NO VALOR DO M² CONSTRUÍDO EM R$ (EM ELABORAÇÃO)
»

INDICADORES

»

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. AMPLIARPRÁTICADEESPORTESELAZERDEFORMAINTEGRADACOMAÇÕESCULTURAIS, EDUCACIONAISEDESAÚDE
• Instalar equipamentos esportivos nas
praças e espaços públicos, com academias
funcionais para idosos e pessoas com
deficiência.

• Estimular a prática de esportes nas escolas.
• Incentivar a apropriação dos equipamentos
esportivos/espaços públicos pela
comunidade.

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. PROMOVER A DIVERSIDADE DA CULTURA EM TODO O MUNICÍPIO
• Montar e divulgar uma agenda cultural
consistente e sustentável que englobe
atividades privadas, municipais, estaduais e
federais.
• Fomentar festivais e concursos integrados
de cultura e gastronomia, com foco nas
tradições locais.

• Desenvolver mecanismos de financiamento
e credenciamento para a área do patrimônio
imaterial.
• Fomentar a produção artística e cultural
com enfoque na formação de crianças e
jovens.

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. REVITALIZAR E HUMANIZAR O CENTRO HISTÓRICO
• Implantar projeto de requalificação urbana
do centro histórico com base em
masterplan que integre as dimensões
econômica, urbana e de lazer e articule e
mobilize recursos de financiamento públicos
e privados.
• Promover a proteção e revitalização
permanente do patrimônio cultural do
Centro Histórico considerando a qualidade
do seu ambiente urbano.
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• Atuar na melhoria da qualidade da oferta
de equipamentos e atrações culturais, dos
serviços ofertados e do acesso ao centro
histórico.
• Incentivar a participação do setor privado
na ocupação, manutenção e revitalização
dos imóveis do Centro Histórico.
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Tabela 4. Indicadores e Metas
INDICADOR

SITUAÇÃO ATUAL

2016

2020

2030

2033

4,3

5,4

6,0

7,9

8,6

COBERTURA DA
CRECHE (0 A 3
ANOS)14

27,7%

37,9%

50%

78,5%

91,8%

PROPORÇÃO DE
POBRES (%)15

38%

26,7%

21,1%

11,7%

9,9%

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

IDEB ANOS
INICIAIS DO EF DA
REDE PÚBLICA 13

Nº PESSOAS QUE
FREQUENTARAM
EQUIPAMENTOS DE
ESPORTE E LAZER

EM
ELABORAÇÃO

NO MUNICÍPIO*

Nº DE
PRODUTORES,
ARTISTAS,
BRINCANTES,
CONSUMIDORES

EM
ELABORAÇÃO

DA CADEIA DE
CULTURA

INCREMENTO NO
VALOR DO M²
CONSTRUÍDO (R$)

*Frequência no último ano.

13
14
15

Inep
Censo Escolar - Inep
Censo Demográfico – IBGE. A linha de pobreza utilizada foi de metade do salário mínimo de 2010 (R$255,00).
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SÃO LUÍS PRÓSPERA
São Luís registrou crescimento econômico superior à média brasileira e às capitais do Nordeste
na década de 2000. Tal desempenho foi puxado pelas atividades de exportação de commodities,
especialmente alumínio, minério de ferro e soja, e pelo dinamismo da construção civil. Nota-se,
porém, baixa disseminação interna de oportunidades e de renda. A disparidade entre o PIB per
capita e a renda média das famílias é a maior das capitais do Nordeste. A previsão de instalação
de grandes investimentos num ambiente de insegurança institucional e baixo planejamento
dificulta as possibilidades de diversificação de negócios na economia ludovicense. Esta área de
resultado busca tornar São Luís uma cidade com prosperidade difundida nas suas diversas
áreas, setores e grupos sociais, com um ambiente propício aos negócios e à inovação, onde o
setor logístico de alto desempenho resulta em agregação de valor para a população.
Para obter tais resultados é essencial adotar as seguintes diretrizes estratégicas:
o

Gerar oportunidades de trabalho e de negócios para toda a população e não apenas
crescer economicamente.

o

Investir na logística como diferencial de São Luís e indutor de outras atividades
econômicas.

o

Ampliar investimentos em inovação, sem os quais não há desenvolvimento que seja
sustentável.
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TEMA 1. AMBIENTE DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO
No Brasil e, especificamente, em São Luís, a burocracia excessiva permeia praticamente todas
as etapas da atividade empresarial: na abertura de uma empresa, na obtenção de
financiamento, no pagamento de tributos, nas relações das empresas com seus funcionários, na
inovação, no desenvolvimento de mercados e nos investimentos de infraestrutura. Além da
burocracia, o sistema tributário complexo e oneroso é outro empecilho à geração de negócios e
causa importante da informalidade na atividade econômica, da sonegação, do desperdício de
recursos, da corrupção e da insegurança jurídica.
São Luís destaca-se entre as capitais do Nordeste por um elevado grau de informalidade do
emprego, conforme o gráfico 9, e maior percentual de trabalhadores por conta própria no total
de ocupados. O empreendedorismo na cidade é de baixa performance, tendo em vista o baixo
lucro médio e a taxa de sucesso dos empreendedores inferior às demais capitais do Nordeste16.
Além disso, o desempenho das micro e pequenas empresas17 (MPE) ludovicenses é o mais fraco
do Nordeste: as MPE respondem por 32% dos empregos e apenas 20% da massa salarial,
enquanto, no Nordeste como um todo, essas taxas são de 38,9% e 27,2%, respectivamente. Esse
quadro sugere a necessidade de estimular e apoiar o empreendedorismo local, com linhas de
financiamento, apoio à gestão de negócios, entre outras ações, bem como desonerar e
desburocratizar as atividades produtivas.
Incentivar e fomentar a inovação – entendida como a introdução de um novo bem, serviço,
processo, método ou modelo de negócio – depende de um ambiente institucional propício,
formado por um conjunto de leis e regulamentos, centros de pesquisa, universidades,
laboratórios e fontes de financiamento. No âmbito da propriedade intelectual, é necessário
estimular a interação entre pesquisadores e empresas. Há ainda a necessidade do apoio de
empresas e organizações prestadoras de serviços técnicos e tecnológicos para garantir a
continuidade do processo de inovação e a qualidade dos produtos. São Luís pode avançar na
agenda de inovação e serviços avançados porque concentra a educação superior do Maranhão.
O aumento da oferta de pesquisadores e centros de pesquisa na cidade deve considerar a
multidisciplinaridade dos desafios tecnológicos e a sinergia com outras instituições de P&D&I.

16

A taxa de sucesso dos empreendedores é representada pelo número de empregadores sobre o número de trabalhadores por
conta própria e de empregadores.

17

Micro e pequenas empresas são as que têm até 100 empregados.
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Gráfico 9. Trabalhadores por Posição na Ocupação
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Teresina

São Luís João Pessoa Maceió

Fortaleza

Recife

Aracaju

Natal

Empregados - com carteira de trabalho assinada

Empregados - militares e funcionários públicos estatutários

Empregados - sem carteira de trabalho assinada

Conta própria

Empregadores

Não remunerados

Salvador

Trabalhadores na produção para o próprio consumo

Fonte: Censo 2010/IBGE

TEMA 2. DINAMIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA
A relevância da capital na geração do PIB estadual é particularmente grande no caso do
Maranhão. O peso da capital no PIB do estado está entre os 10 maiores do Brasil. Setorialmente,
os serviços respondem por 77,7% do PIB ludovicense, seguido pela indústria (22,2%) e pela
agropecuária (0,1%). Cabe ressaltar a importância da exportação de commodities e da atividade
industrial, pouco geradoras de trabalho e renda para a população local.
No que tange aos empregos formais, destaca-se a importância da administração pública, seguida
pelo comércio varejista e pela construção civil. Os maiores rendimentos18, por sua vez, são
encontrados nas instituições financeiras (R$ 3.571), na indústria metalúrgica (R$ 2.899) e na
administração pública (R$ 2.502). Os salários médios de São Luís – enquanto indicador que serve
como um referencial de produtividade da economia – sinalizam que as atividades econômicas
ludovicenses são menos produtivas que as suas correlatas em outras capitais do Nordeste, pois
a maioria dos setores apresenta rendimentos inferiores em São Luís.
Dada sua posição estratégia e relevância para o Estado do Maranhão, São Luís tem potencial
para o desenvolvimento dos serviços avançados, que é a parcela do setor terciário da economia
que engloba aquelas atividades de mais alto valor agregado, caracterizadas pelo uso intensivo

18

Os valores correntes dos rendimentos apresentados referem-se ao ano de 2011.
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de conhecimento. Os desafios da cidade para dinamizar e desconcentrar a economia englobam
estratégias para diversificar e adensar as cadeias produtivas, fortalecer os serviços avançados
e os segmentos que são vocações da cidade, como o turismo e a economia criativa.
Gráfico 10. Participação de São Luís nas Atividades Avançadas do Maranhão

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Proporção de Estabelecimentos

Proporção de Empregos

Fonte: RAIS/MTE, 2011.
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ZOOM TERRITORIAL

A análise intramunicipal indica que áreas distantes do centro, como Maracanã e Tirirical
registram os maiores índices de desemprego (cerca de 17%), enquanto as áreas mais ricas Litoral
e Cohama possuem taxas de desemprego inferiores à 7%. Nessas áreas, indicadas em vermelho
no mapa, os desafios de elevar a qualificação a mão de obra e promover estratégias de geração
de trabalho e renda são maiores e mais urgentes.
Mapa 4. Taxa de desemprego (%)
MÉDIA SÃO LUÍS
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Fonte: Estimativas produzidas com base nos microdados da Amostra do Censo Demográfico (IBGE) de 2010.
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TEMA 3. ATIVIDADE PORTUÁRIA E LOGÍSTICA
O complexo portuário tem sido a infraestrutura estratégica indutora do desenvolvimento regional.
Sua localização estratégica, com rotas mais curtas para a Europa e os EUA, representa uma
economia de até sete dias em relação aos portos do Sudeste do Brasil19. Tendo em vista a expansão
do Canal do Panamá e a crescente relevância comercial de China e Índia, o Porto do Itaqui receberá
grandes investimentos para a expansão de sua capacidade logística. As projeções para o
movimento de cargas no porto sugerem que o fluxo de mercadorias deve quadruplicar até 2031,
saindo de 16,9 milhões de toneladas, em 2013, para 65,67 milhões, em 2031.
O atual crescimento do Nordeste e do Centro-Oeste tendem a impactar São Luís, sobretudo pelo
dinamismo do eixo Araguaia-Tocantins, especialmente com a expansão da Ferrovia Norte-Sul, que
tem o trecho Açailândia (MA)-Palmas (TO) integrado com a Estrada de Ferro Carajás, da Vale. Para
que São Luís possua uma infraestrutura competitiva, será preciso investir na melhoria da eficiência
dos diferentes modais, especialmente a ferrovia e o Porto do Itaqui. Ao mesmo tempo, a eficiência
logística depende da adequada integração entre eles ao longo dos principais eixos logísticos que
transportam bens manufaturados no estado.
É preciso desenvolver a infraestrutura de integração (construção de centros de distribuição,
terminais de integração multimodal e terminais de transbordo e armazenagem). Assim,
mobilidade de mercadorias e de pessoas com tempos mínimos e competitivos ganham particular
relevância nas agendas pública e privada, de forma que a Prefeitura deve desempenhar papel ativo
no fomento à competitividade global do complexo portuário, mudando a percepção atual de que
“a cidade está de costas para o porto”. Nesse sentido, é importante estimular o desenvolvimento
sustentável da região do Itaqui-Bacanga, que carece de infraestrutura urbana e apresenta baixo
nível de desenvolvimento socioeconômicos.
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64.013
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Gráfico 11. Projeções de movimentação de mercadorias no Porto do Itaqui
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Carga Movimentada (mil t)
Fonte: EMAP – PDZ 2012

19

Planejamento Estratégico, EMAP, 2013.
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TEMA ESTRATÉGICO

1. AMBIENTE DE N EGÓCIOS E
INOVAÇÃO

INDICADORES

»
»

TEMPO MÉDIO DE ABERTURA DE NEGÓCIOS ( EM ELABORAÇÃO)
TAXA DE CRIAÇÃO DE EMPRESAS ( EM ELABORAÇÃO )

E STRATÉGIAS

» DESAFIO PRIORITÁRIO. DESONERAR E DESBUROCRATIZAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS

• Simplificar e unificar os serviços para

abertura e legalização de empresas e
desenvolvimento de negócios,
incluindo todas as licenças (“Guichê
Único”).

• Criar uma agência de promoção de

investimentos que atue na
interlocução com órgãos públicos,
promoção comercial, facilitação,
inteligência de negócios e melhoria do
ambiente de negócios.

E STRATÉGIAS

» DESAFIO PRIORITÁRIO. ESTIMULAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL

• Simplificar o processo de registro e

realizar ações ativas nos bairros e
feiras com o objetivo de estimular a
formalização de pequenos negócios
estabelecidos na cidade.
• Divulgar os programas de
financiamentos para MPE.
• Ofertar, em integração com Sistema S,

cursos de gestão de negócios e

oportunidades de investimento para
empresários da cidade e região, bem
como promover projeto de capacitação
e comunicação para as MPE locais
acessarem as licitações municipais.
• Garantir a efetiva implementação da
Lei Geral da MPE.

E STRATÉGIAS

» DESAFIO PRIORITÁRIO. INCENTIVAR E FOMENTAR A INOVAÇÃO

• Criar leis, zonas especiais de negócios
e incubadoras tecnológicas, com foco
nas pequenas e médias empresas
inovadoras e intensivas em tecnologia
e conhecimento.
• Criar e aprovar a Lei Municipal da
Inovação para fomento a atividades
geradoras de maior valor agregado via
concessão de incentivos para empresas
que se instalem no município.

• Impulsionar a capacidade de absorção
e geração de inovações por parte das
empresas por meio do
desenvolvimento e da atração de
institutos e laboratórios de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D).
• Propiciar a infraestrutura necessária à
implantação de empresas de
tecnologia e inovação, em especial
redes de alta velocidade.
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TEMA ESTRATÉGICO

2. DINAMIZAÇÃO E
DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA

» % ARRECADAÇÃO DO ISS
INDICADORES » % TRANSFERÊNCIA ICMS
» Nº ESTABELECIMENTOS FORMAIS POR SETORES DE ATIVIDADE

E STRATÉGIAS

» DESAFIO PRIORITÁRIO. ADENSAR CADEIAS PRODUTIVAS E FORTALECER OS SERVIÇOS AVANÇADOS

• Estabelecer sistemas de monitoramento e

tenha vantagens competitivas (metalurgia,

avaliação da atividade econômica com o
objetivo de melhorar a qualidade da
informação necessária para subsidiar a
elaboração e gestão de políticas, incluindo
levantamentos quantitativos e qualitativos

logística e transporte, turismo, petroquímica,
educação superior, serviços para empresas e
TIC, manufatura leve e indústria de
construção naval).
• Constituição de um centro de serviços de
tecnologia da informação e comunicação,
administração e finanças para atender às

primários de dados sobre as empresas
instaladas na cidade e as áreas nas quais
estão instaladas.

demandas da região de influência (interior do
Estado e eixo Araguaia-Tocantins)

• Promover o adensamento de atividades
produtivas e serviços nos quais São Luís

E STRATÉGIAS

» DESAFIO PRIORITÁRIO. FORTALECER O TURISMO E A ECONOMIA CRIATIVA

• Aperfeiçoar instalações turísticos, com

museus, igrejas, pontos turísticos), serviços

esforço focado na melhora dos hotéis e
restaurantes, mediante um programa de
certificação.

(agências e operadoras), transporte e
cultura.
• Desenvolver a oferta de produtos turísticos
ludovicenses, integrando cultura,
gastronomia, patrimônio histórico.

• Preparação da mão de obra local do
segmento de turismo em áreas como
gastronomia, hotelaria, entretenimento
(passeios ecológicos, urbanos, náuticos,

• Mapear atividades criativas e apoiá-las
através de exposições, festivais e afins.
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TEMA ESTRATÉGICO

3. ATIVIDADE PORTUÁRIA E L OGÍSTICA

INDICADORES

»

M OVIMENTAÇÃO

»

INDICADORES DE ATIVIDADE LOGÍSTICA DOS ESTADOS VIZINHOS (EM ELABORAÇÃO )
K M VIAS PAVIMENTADAS, TRILHOS DE TREM, Nº DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO ( EM
ELABORAÇÃO )

»

DE CARGA NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO

LUÍS

E STRATÉGIAS

» DESAFIO PRIORITÁRIO. FOMENTAR A COMPETITIVIDADE GLOBAL DO COMPLEXO PORTUÁRIO

• Desenvolver a logística voltada à

de atracação, expansão/pavimentação de

integração da cidade aos eixos de
desenvolvimento da região de influência.

novos pátios de armazenagem, construção
de novos acessos logísticos.

• Incorporação de serviços de transporte
turístico (cruzeiros e demais serviços de
passageiros) na área portuária.

• Monitorar e ampliar o acesso aquaviário
da Baía de São Marcos.
• Aprofundar o conhecimento da temática
portuária e logística, em suas diferentes
dimensões (econômica, urbanística etc),
para sua incorporação na agenda de

• Desenvolver parque industrial, ofertando
serviços e atraindo empresas relacionadas
ao complexo portuário.
• Ampliar o complexo portuário de São Luís,
por meio da construção da linha cais/berços

planejamento do poder municipal.

E STRATÉGIAS

» DESAFIO PRIORITÁRIO. ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO ITAQUI-BACANGA

• Promover obras de urbanização, expandir

pequenos negócios com foco nas

a infraestrutura e os serviços públicos para
a região.

atividades relacionadas ao complexo
portuário.

• Desenvolver ações de assistência social e
mitigação da pobreza.

• Elaborar plano relacionado à
sustentabilidade do saneamento e meio
ambiente da região.

• Desenvolver programas de formação de
mão de obra e desenvolvimento de
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Tabela 5. Indicadores e Metas
INDICADOR

SITUAÇÃO ATUAL

2016

2020

2030

2033

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

17%

19%

20%

24%

25%

17%

18%

19%

20%

21%

4,4%

5,1%

5,7%

7,5%

8,0%

15.754

29.098

54.373

69.475

72.220

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO
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TEMPO MÉDIO DE
ABERTURA DE
EMPRESAS

TAXA DE CRIAÇÃO DE
EMPRESAS

% ARRECADAÇÃO DO
ISS/RECEITA
CORRENTE20

% TRANSFERÊNCIAS
ICMS/RECEITA
CORRENTE21

ESTABELECIMENTOS
ASSOCIADOS À
INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO (%
DO TOTAL)22

MOVIMENTAÇÃO DE
CARGA NO COMPLEXO
PORTUÁRIO (EM MIL
TONELADAS)23
RELATIVO A ATIVIDADE
LOGÍSTICA

(INDICADORES DE
ATIVIDADES
ECONÔMICAS DOS
ESTADOS VIZINHOS)

KM VIAS
PAVIMENTADAS,
TRILHOS DE TREM,
TERMINAIS DE
INTEGRAÇÃO

20

Secretaria do Tesouro Nacional
Secretaria do Tesouro Nacional
22 RAIS - MTE
23 Planejamento Estratégico, EMAP, 2013
21
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Até 2033, a população da Grande São Luís deve se elevar expressivamente, tendo em vista os
investimentos previstos. Outro fator demográfico com grande impacto na cidade é o
envelhecimento populacional, que traz alterações no perfil da demanda por serviços públicos.
Considerando a histórica falta de planejamento urbano e a gestão ineficiente, esses fatores
causam preocupações quanto à capacidade estrutural de São Luís para atender às expectativas
da população em relação à saúde, saneamento, meio ambiente e habitação. Assim, uma "São
Luís Saudável e Habitável" é uma cidade que preza pela qualidade de vida da população,
preserva o meio ambiente, provê habitação de qualidade e atua na prevenção e cura de
doenças para toda a população.
Para obter tais resultados é essencial adotar as seguintes diretrizes estratégicas:
o

Focar na prevenção e melhoria das condições de habitação e saneamento.

o

Priorizar soluções consorciadas e em parceria com o setor privado.

o

Preservar áreas verdes para propiciar qualidade de vida para a população.

TEMA 1. SAÚDE
O sistema de saúde de São Luís apresenta inúmeros desafios: os índices de mortalidade infantil,
o número de médicos e a cobertura de Equipes Básicas de Saúde estão entre os piores do
Nordeste. O componente do IDHM que considera a esperança de vida ao nascer é o segundo
pior do Nordeste, com 73,76 anos. Nesse contexto, a percepção da população é de que a cidade
cresceu, mas os equipamentos de saúde não acompanharam a demanda.
No que se refere à mortalidade infantil, nenhuma capital do Nordeste alcança o indicador
recomendado pela OMS (10 por 1000 nascidos vivos). São Luís foi a única capital que teve
aumento da taxa entre 2007 e 2011, além de possuir a maior mortalidade infantil da região
(gráfico 12). Outro fator que não deve ser desconsiderado é o baixo número de médicos por
habitantes. São Luís tem 2,33 médicos por 1000 habitantes, o segundo menor dentre as capitais
da região Nordeste. Este indicador é inferior à metade do registrado em Recife (5,46). A carência
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de médicos influencia negativamente o desempenho da atenção primária. Menos de um terço
da população de São Luís está coberta pelas equipes básicas de saúde, sendo urgente ampliar a
cobertura e a qualidade da atenção primária.
Outro elemento importante para o horizonte de 20 anos é a modificação do perfil
epidemiológico da população, com maior incidência de doenças crônicas e demanda
decrescente de serviços de saúde relacionados à população infantil. É essencial que haja
articulação entre esferas governamentais e entre municípios para formação de uma rede de
atenção à saúde, principalmente no intuito de melhorar a eficiência da estrutura de média e
alta complexidade, concentrada na capital maranhense.
Gráfico 12. Taxa de Mortalidade Infantil
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Fonte: Ministério da Saúde – Portal da Saúde. Nota: Número de óbitos de crianças residentes com menos de um ano de idade sobre
o número de nascidos vivos de mães residentes na cidade em questão. Apresentado número de óbitos sobre 1.000.

TEMA 2. SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
No que tange ao saneamento, no índice Trata Brasil – que analisa o atendimento com água
tratada, coleta de esgoto, perdas na distribuição, investimentos e avanços na cobertura e o que
é feito com o esgoto – São Luís destaca-se negativamente, com nota média pouco superior a 3
e a maior proporção de perdas totais na distribuição (gráfico 13). A rede geral de esgoto
contempla menos da metade dos domicílios, e o abastecimento de água não é universalizado –
76,4% dos domicílios estão ligados à rede geral24 - não sendo raro casos de racionamento e falta d'água.

24

Fonte: Censo 2010/IBGE. Quanto ao abastecimento de água, há diferença entre o dado disponível no Censo Demográfico e o
captado pelo Instituto Trata Brasil causada pela forma de obtenção da informação: no primeiro, o cidadão informa qual o tipo de
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O forte crescimento urbano vivenciado por São Luís nas últimas décadas ampliou gargalos
estruturais, de modo que a gestão, o planejamento e a provisão de serviços urbanos foram
insuficientes para atender às demandas básicas da população, com reflexos sobre os recursos
naturais da Ilha de São Luís. Em termos ambientais, é crescente a necessidade de melhorar e
ampliar a coleta e a gestão dos resíduos, ampliar o acesso e a qualidade das redes de água e
esgoto e o tratamento, além de proteger e recuperar dos rios, praias e demais ecossistemas
de São Luís.
Outro desafio é universalizar a coleta de lixo, tornando-a seletiva. Nos próximos 20 anos, a
intensificação da urbanização e os investimentos produtivos previstos para o distrito industrial
de São Luís e cidades vizinhas terão como resultado o aumento do consumo de energia e a
ocupação do solo tanto para uso residencial como para uso comercial e, consequentemente,
maior pressão sobre os recursos naturais. Assim, será necessário definir espaços ambientais de
uso sustentável para evitar que o crescimento da cidade não piore seus passivos ambientais.
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Percentual de domicílios

Gráfico 13. Saneamento Básico - Índice Trata Brasil

São Luís Teresina Maceió - Natal - Recife - João Aracaju - Fortaleza Salvador
- MA
- PI
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RN
PE
Pessoa SE
- CE
- BA
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Atendimento de água (%)
Esgoto tratado por água consumida (%)
Nota Trata Brasil

Atendimento de esgoto (%)
Perdas totais (%)

Fonte: Trata Brasil com base no SNIS 2010

abastecimento de água em seu domicílio; no último, a informação é captada no Sistema Nacional de Informações de Saneamento
(SNIS), onde a companhia prestadora do serviço informa sua abrangência de abastecimento. Calculamos as metas deste tema a
partir dos dados do Censo Demográfico.
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Em termos de acesso à infraestrutura de saneamento as áreas mais antigas da cidade, Cidade
Operária, Cohatrac e Centro concentram os melhores indicadores, com mais de 90% da
população residindo em domicílios com banheiro e esgoto ligado à rede geral de esgoto. No
outro extremo, áreas como São Raimundo, Cidade Olímpica e Maracanã possuem acesso
extremamente precário ao saneamento, abaixo de 1%. Vale ressaltar que no Litoral, área com
maior renda da cidade, 35% dos domicílios não estão conectados à rede geral de esgoto.
Mapa 5. Porcentagem de pessoas em domicílios com banheiro e esgoto ligado à rede geral
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Fonte: Estimativas produzidas com base nos microdados da Amostra do Censo Demográfico (IBGE) de 2010.
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TEMA 3. HABITAÇÃO
O crescimento populacional não foi acompanhado das necessárias medidas no campo do
planejamento urbano e política habitacional. A cidade apresenta sinais de saturação e desordem
em espaços específicos: entraves burocráticos dificultam a atuação municipal para promover a
regularização fundiária, assim como a execução dos projetos de habitação elaborados por
órgãos estaduais para reduzir o déficit habitacional, e a participação do setor privado.
A população de baixa renda ocupa os aglomerados subnormais, as áreas de risco de inundação
e desabamento. Além disso, são deslocadas para lugares cada vez mais distantes e desprovidos
de serviços públicos, agravando os problemas de mobilidade urbana. A proporção de domicílios
em aglomerados subnormais é a segunda maior entre as capitais nordestinas; mais de 1/5 da
população vive em aglomerados subnormais (gráfico 14). Segundo o Censo 2010, a Grande São
Luís possui um déficit habitacional de 59.852 domicílios (16,6% do total), configurando o
segundo maior entre as capitais nordestinas.
Outro fator importante para o desenvolvimento urbano futuro de São Luís é a constatação de
que a densidade populacional do município ainda é baixa, representada pela predominância de
casas. Assim, não há pleno aproveitamento das economias de escala características do
adensamento urbano e essenciais na provisão de água, esgoto e energia e a tendência é que
seja necessário um arranjo inovador para a universalização desses serviços, inclusive com
restrições à expansão horizontal.
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Gráfico 14. Aglomerados Subnormais25
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Fonte: Censo 2010/IBGE

25

O IBGE classifica como aglomerado subnormal cada conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em

sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia
(pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A identificação atende aos seguintes
critérios:
a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou
em período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e
b) Possuírem urbanização fora dos padrões vigentes (refletido por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes
de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos) ou precariedade na oferta de serviços
públicos essenciais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica).
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As áreas com maior deficiência em termos habitacionais são Cidade Olímpica, São Raimundo e
Tibiri, onde mais da metade dos domicílios possuem mais de duas pessoas por domicílio, uma
Proxy para condições habitacionais precárias. No Litoral esse número cai para 10,3%.
Mapa 6. Porcentagem de pessoas em domicílios com mais de 2 pessoas por dormitório
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Fonte: Estimativas produzidas com base nos microdados da Amostra do Censo Demográfico (IBGE) de 2010.
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»

MORTALIDADE INFANTIL

INDICADORES » FILA DE PACIENTES AGUARDANDO CIRURGIA ELETIVA (EM ELABORAÇÃO)
»

Nº DE PACIENTES ATENDIDOS FORA DE LEITO SUS (EM ELABORAÇÃO)

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. AMPLIAR A COBERTURA E A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
• Ampliar qualitativa e quantitativamente a
cobertura da atenção primária através da
“Estratégia Saúde da Família” (ESF) e
implantar o NASF.

forma integrada com as ações em
educação e observando a cultura local.
• Ampliar as Equipes de Saúde Bucal, de
forma integrada com o Programa Saúde
da Família e todos os níveis de atenção em
saúde.

• Implementar acompanhamento de saúde
materno infantil, acolhendo mulheres,
crianças de 0 a 10 anos e adolescentes de
10 a 19 anos, oferecendo atenção integral
com monitoramento e acompanhamento
do processo de crescimento e
desenvolvimento.

• Ampliar a abrangência e melhorar a
gestão da farmácia básica e farmácia
popular, de forma integrada com as ações
de vigilância em saúde.
• Aprimorar o financiamento da saúde,
priorizando a implantação das redes de
saúde, a sustentação financeira da atenção
primária e o aperfeiçoamento dos critérios
para alocação equitativa dos recursos em
função dos riscos à saúde em cada.

• Ampliar o acesso e melhorar qualidade do
pré-natal, de forma regionalizada e
integrada, para garantir o acesso ao
parto, a consulta puerperal precoce, com
vistas à detecção e manejo das possíveis
complicações, e o reforço do estímulo ao
aleitamento materno.

• Fortalecer as ações de inteligência da
vigilância epidemiológica, para orientar as
ações da atenção primária e atendimento de
média e alta complexidade.

• Implementar ações para divulgação da
prática da alimentação saudável, de

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
• Ampliar, construir e reformar os hospitais
e unidades mistas, visando reduzir o
tempo médio de espera por consulta e
cirurgia, bem como garantir os insumos e
equipamentos padrões exigidos.

• Informatizar todas as informações e
contatos com os usuários do sistema de
saúde do Município de São Luís:
prontuário eletrônico, indicadores da
saúde, agendamento de consultas,
controle de vacinas, etc.

• Oferecer formação continuada e
permanente para servidores da saúde,
mensurar os serviços prestados através de
indicadores que sirvam de base para
valorização do profissional.

• Implementar um sistema baseado na
permanente avaliação do desempenho
dos serviços prestados, incluindo:
definição de metas por unidade,
monitoramento e análise do volume de
atendimentos realizados versus o
planejado; pesquisa de opinião e análise
georreferenciada.

• Integrar a regulação de leitos das redes
municipal, estadual e federal, melhorar a
efetividade dos serviços ambulatoriais, de
urgência e emergência com foco na promoção
de atendimento rápido e de qualidade.
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TEMA ESTRATÉGICO

2. SANEAMENTO E
MEIO AMBIENTE

» P ERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO A REDE DE ESGOTO E DE ÁGUA
INDICADORES » P ERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO A TRATAMENTO DE ESGOTO
» P ERCENTUAL DE ÁREAS VERDES (EM ELABORAÇÃO)

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. MELHORAR E AMPLIAR A COLETA E A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GASOSOS
• Implantar uma política de gestão dos

• Atuar para que a cidade cumpra a legislação

resíduos sólidos municipais.

Nacional, Estadual e Municipal sobre o tema
Saneamento e Meio Ambiente.

• Estabelecer parcerias para implantação de
unidades de recebimento, triagem,
tratamento e reciclagem de resíduos sólidos.

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. AMPLIAR ACESSO E A QUALIDADE DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO E O TRATAMENTO
• Implantar uma política municipal de

saneamento na capital, incluindo a

saneamento básico integrado.

cobertura, frequência e o volume de esgoto
tratado. Rever o contrato de concessão para
criar as condições ao cumprimento das
metas e garantir sua adequação à política
municipal de saneamento básico.

• Melhorar o abastecimento de água por
meio da ampliação da rede de captação e
distribuição e redução das perdas na
distribuição.
• Ampliar a rede de coleta e os sistemas de
tratamento do esgotamento sanitário,
contribuindo para a despoluição das Bacias.
• Estabelecer metas globais e regionalizadas
de desempenho para os serviços de

• Estabelecer convênio com o governo do
Estado para possibilitar o investimento na
ampliação do Sistema Italuís – ampliação da
captação do Rio Itapecuru e da estação de
tratamento de água, bem como a duplicação

da adutora.

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. PROTEGER E RECUPERAR AS PRAIAS, LAGOA , RIOS, MANGUES E AQUÍFEROS
• Garantir a preservação dos mananciais

foco nas áreas de maior adensamento ou

superficiais e subterrâneos.

risco ambiental.

• Drenar, limpar e recuperar os rios de São
Luís.

• Monitorar a qualidade das praias da cidade.
Prover a população informações atualizadas.

• Fiscalizar e revisar ligações de esgoto, com

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. DEFINIR ESPAÇOS AMBIENTAIS DE USO SUSTENTÁVEL
• Criar unidades de conservação municipal e

• Estruturar o Sistema de Gestão Ambiental

recuperar as áreas de preservação
ambiental.

do Município, firmando parcerias e
desenvolvendo ações e programas visando
ampliar a fiscalização e controle e garantir a
preservação de áreas ecológicas.
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INDICADORES

»
»

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS
DÉFICIT HABITACIONAL (IBGE E CEF)

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

• Realizar inventário de terras. Promover
estudos e as adequações necessárias para a
concessão de títulos de propriedade em áreas
e imóveis já estabelecidos.

• Atualizar periodicamente o Plano Diretor do
Município usando técnicas de
geoprocessamento através de gestões do
Conselho da Cidade.

• Acompanhar e desenvolver o uso e ocupação
do solo urbano através de geoprocessamento.

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. COIBIR NOVAS OCUPAÇÕES ILEGAIS E RESTRINGIR A EXPANSÃO HORIZONTAL

• Desincentivar a expansão para a zona rural e
áreas isoladas. Coibir novas ocupações
ilegais e a expansão horizontal ou vertical das
áreas irregulares, aumentando a atuação da
fiscalização urbana.

• Promover a intensificação de usos no entorno
da rede de alta e média capacidade, com
adensamento de uso misto (residencial e não
residencial). Aproximar empregos e
habitações, reduzindo o tempo de
deslocamento casa-trabalho.

E STRATÉGIAS

DESAFIO PRIORITÁRIO. REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL
• Atuar proativamente na viabilização e
definição de áreas de interesse para
programas de expansão imobiliária (como
“Minha Casa, Minha Vida”)

• Priorizar política habitacional para a
população de baixa renda, incluindo
reassentamentos dos moradores das palafitas.

• Estabelecer parcerias com o governo federal e
instituições privadas, com vistas a viabilizar a
expansão do crédito habitacional, a produção
de novas moradias e a legalização de
assentamentos informais e conjuntos
habitacionais.
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• Elaborar Plano de Habitação Municipal,
integrando regiões da cidade através do
acesso ao transporte e serviços públicos
essenciais.
• Promover a urbanização de áreas degradadas
(palafitas e ocupações irregulares)
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Tabela 6. Indicadores e Metas
INDICADOR

SITUAÇÃO ATUAL

2016

2020

2030

2033

18,0

15,2

13,3

9,5

8,6

FILA DE PACIENTES
AGUARDANDO
CIRURGIA ELETIVA

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

Nº DE PACIENTES
ATENDIDOS FORA DE
LEITO SUS

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

46,7

58,2%

65,9%

85,0%

90,8

76,4%

82,5%

86,6%

96,9%

100,0%

8,0%

22,2%

33,7%

62,2%

70,8%

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

EM ELABORAÇÃO

17,68%

14,28%

12,38%

8,67%

7,79%

MORTALIDADE
INFANTIL (ÓBITOS
POR MIL NASCIDOS
VIVOS)26

% DOMICÍLIOS COM
ACESSO À REDE DE
ESGOTO27

% DOMICÍLIOS COM
ACESSO À REDE DE
ÁGUA28

ESGOTO TRATADO
(% POR ÁGUA
CONSUMIDA)29

% ÁREAS VERDES NO
MUNICÍPIO

DÉFICIT
HABITACIONAL30

26

DATASUS
Sistema Nacional de Informações de Saneamento - SNIS
28 Sistema Nacional de Informações de Saneamento - SNIS
29 Sistema Nacional de Informações de Saneamento - SNIS
27

30

Fundação João Pinheiro, 2010
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MODELO DE GESTÃO
E MONITORAMENTO
DO PLANO

Modelo de Gestão
e Monitoramento
do Plano
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A materialização das estratégias de desenvolvimento e a evolução positiva e esperada dos
indicadores propostos nesse Plano Estratégico de Longo Prazo envolvem 6 desafios
importantes.
O primeiro desafio é refinar o Plano. O documento define as prioridades, apresentando desafios
incontestáveis e estratégias coerentes para enfrenta-los, bem como um primeiro desenho dos
indicadores e de suas respectivas metas. No entanto, alguns indicadores escolhidos pelas
secretarias e órgãos municipais não existem e demandarão tempo e esforço para sua criação e
devida implantação. As metas relacionadas a esses e aos demais indicadores precisarão ser
revisadas e escalonadas ano a ano, quando for o caso. Indicadores complementares,
relacionados às metas estabelecidas no Plano, também deverão ser levantados e acompanhados
em conjunto pela SEPLAN e pelos órgãos setoriais. Isso facilitará o monitoramento da
implantação da estratégia.
Tão importante quanto refinar o Plano será detalhar as estratégias de desenvolvimento em
projetos e ações concretas. Esse é o segundo grande desafio. Os projetos e as ações precisam
ter prazos, recursos, responsáveis e entregas claramente estabelecidas, como pressupõe a
metodologia de gestão para resultados implantada pela Prefeitura de São Luís com o apoio da
Macroplan. Além disto, permite a concentração da atenção gerencial nas iniciativas que farão a
diferença, evitando dispersão de esforços e perda de foco. A implantação dos projetos também
precisa ser devidamente sequenciada para equilibrar recursos, impactos e interdependências
ao longo do tempo. Uma parte desses projetos deverá compor a carteira do Programa Avança
São Luís, para a gestão e o monitoramento intensivos de sua execução. O Manual da Gestão
Estratégica Orientada para Resultados e o Núcleo de Apoio e Monitoramento da Prefeitura
serão essenciais na orientação e apoio ao longo desse processo.
O terceiro desafio é viabilizar recursos financeiros para a implantação do Plano. A
transformação desejada para a cidade de São Luís certamente vai requerer mais recursos do que
o município dispõe ou vai dispor ao longo desse período. Isso se torna ainda mais importante
quando se analisa a atual situação financeira da Prefeitura, que acumula um volume muito alto
de restos a pagar e de despesas de exercícios anteriores, sem a devida provisão de recursos para
o seu equacionamento, fruto de sucessivos déficits fiscais nos últimos anos. Além disso, transita
no limite prudencial de despesas de pessoal sobre a receita em relação ao que estabelece a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Tal situação requer a implantação de novas e efetivas medidas para
controlar e reduzir as despesas de pessoal e de custeio, preservando, na medida do possível, o
volume de investimentos e o pagamento das contrapartidas de contratos e convênios já
firmados. Tão importante quanto organizar as finanças será captar novos recursos junto ao
Governo Federal e aos órgãos financiadores e de fomento nacionais e internacionais, bem como
mobilizando parcerias e a iniciativa privada. O volume de recursos captados a fundo perdido e
de financiamentos ainda está muito abaixo do que São Luís apresenta tem de potencial. Mas
para mudar essa realidade, além de arrumar a casa, caberá a Prefeitura investir fortemente na
elaboração de bons projetos básicos e executivos de engenharia.
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O fortalecimento da capacidade gerencial da Prefeitura é o quarto grande desafio. A grande
limitação de quadros qualificados e experientes para gerenciar projetos e iniciativas dessa
magnitude configura um importante limitador para a consecução da estratégia de longo prazo.
Ampliar rapidamente a equipe de gestores e implantar um programa de desenvolvimento
gerencial são medidas testadas com eficácia em outros governos que trariam impacto imediato
para a execução das iniciativas municipais.
O quinto desafio é a governança. Ela é o elemento que deve assegurar o alinhamento entre os
instrumentos de planejamento, os órgãos e entidades da administração pública, as equipes
envolvidas na execução da estratégica, bem como os seus beneficiários e intervenientes. Sem
uma liderança forte e presente que oriente e patrocine o processo ou sem o devido
comprometimento de todos os envolvidos a transformação desejada certamente demandará
mais tempo ou até não será atingida.
Por último, mas não menos importante, o monitoramento e a avaliação da implantação das
estratégias configuram o sexto grande desafio. Dada a sua magnitude e complexidade, o Plano
Estratégico de Longo Prazo exigirá uma postura gerencial intensiva da organização e uma maior
agilidade da tomada de decisão. A gestão dos prazos e recursos envolvidos será determinante
para imprimir a velocidade desejada para a implantação das estratégias. Além disso, é
fundamental avaliar periodicamente a eficácia e efetividade das estratégias e de seus projetos,
suas razões e consequências, aprimorando e atualizando continuamente o Plano.
Deve-se ter em mente que a efetiva concretização de muitas das transformações indicadas pelas
áreas de resultado têm elevado prazo de maturação, transcendendo aos mandatos
governamentais em todas as esferas do poder público. Assim, transformar as estratégias em
resultados tangíveis para a população exigirá forte consenso e coesão social em torno do projeto
de futuro desejado e da boa qualidade das instituições e políticas públicas ao longo de todo o
período 2014-2033.
Nesse sentido, é fundamental integrar diferentes níveis de governo, o setor privado, a sociedade
civil organizada. Envolver os principais atores da sociedade ludovicense e contagiar a
administração pública do sentimento de confiança para que a Estratégia se concretize em
benefícios efetivos para a sociedade. A sua efetiva concretização, que é também da Prefeitura,
não dependerá apenas dos esforços do poder público. A Prefeitura é um ator fundamental na
construção dessa estratégia, mas não é o único. Ela tem o papel de executar alguns projetos mas
também de articulação para que outros projetos aconteçam. A gestão compartilhada significa
estabelecer um processo de planejamento estratégico que não se limite nem ao poder
municipal, nem às questões ligadas à governança local, mas que reúna níveis distintos de
governo, outras municipalidades e entidades da sociedade civil. A transparência e o controle
social das iniciativas empreendidas são pilares desse novo modelo de relacionamento.
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Desse modo, é possível atingir três efeitos: constituir um ambiente de contínua participação nas
decisões mais importantes da cidade; estabelecer maior articulação entre os instrumentos de
planejamento amplamente influenciados pelas estratégias de longo prazo; fortalecer a
articulação com outras esferas de governo, instâncias metropolitanas e agências com funções
de planejamento.
Considerando os desafios aqui descritos, propõe-se a criação imediata de um Comitê de
Monitoramento Estratégico do Plano de Longo Prazo, liderado pelo Prefeito e coordenado
pelas Secretarias de Planejamento e de Governo. O Comitê deve ser composto não apenas por
líderes da administração municipal, visando se tornar o principal fórum para o efetivo
acompanhamento da execução da estratégia de longo prazo. Iniciativas como a criação do Pacto
por São Luís e o Conselho de Desenvolvimento Econômico podem ser aproveitadas para a
composição desse Comitê.
Do ponto de vista gerencial, vencida a etapa de refinamento e detalhamento do Plano,
recomenda-se a realização de um evento público de lançamento, seguido de uma reunião
executiva interna que defina claramente as responsabilidades pelas entregas, bem como os
respectivos prazos. Deve ser incorporado ao núcleo de monitoramento do Avança São Luís a
incumbência por acompanhar a evolução dos indicadores e metas definidos no Plano, bem como
preparar os relatórios gerenciais para a análise do Comitê.
A captação de recursos terá um papel ainda mais importante e decisivo nesse novo contexto,
tendo em vista, de um lado, as necessidades do município e, do outro, as oportunidades de
captação que surgirão ao longo do processo. Nesse sentido, precisa ser assumida como
prioridade máxima de governo, sob supervisão direta e intrasferível do Prefeito.
O Lançamento de um Programa de Fortalecimento e Desenvolvimento Gerencial será
imperativo para o município, uma vez que os projetos e iniciativas trazidos pelo Plano se
somarão a outros muitos já existentes, aumentando a demanda e a complexidade e exigindo
cada vez mais das equipes setoriais.
O destino e o caminho foram traçados. As estratégias para se chegar lá também foram definidas.
Cabe agora ao município liderar essa jornada, direcionando e mobilizando todos os esforços na
direção correta. Isso será o grande diferencial para tornar o sonho uma realidade.
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