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No Brasil de hoje, mais de um
terço da população vive em áreas
metropolitanas. Somente as doze
maiores regiões metropolitanas -
Belém, Fortaleza. Recife, Salva-
dor, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, São Paulo. Campinas,
Brasília, Goiânia, Curitiba e Porto
Alegre - somam mais de 200
municípios e possuem urna po-
pulação de mais de 55 milhões de
habitantes. Este processo de
formação de aglomerados urba-
nos, Somado à falta de um
crescimento econômico susten-
tável, por mais de duas décadas,
e à inexistência de um plano de
desenvolvimento econômico que
inclua um planejamento da rede
de cidades no Brasil, tem agra-
vado os problemas (como por
exemplo nas áreas de habitação.
lniiisporle, saúde, saneamento,
segurança e outras) eu frentados
pela população nas áreas metro-
politanas.

Estas dificuldades sobre-
carregam o município pólo da
região metropolitana e não são
passíveis de soluções no âmbito
de um só município. Além disto,
tais dificuldades possuem uni
caráter geral, não sendo especí-
ficas de urna ou outra região
metropolitana.

A Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH) é a ter-
ceira maior do país, conta com
mais de 4.3 milhões de lia-
l)itantes, o que representa 24% da
população de Minas Gerais,
enquanto apenas a cidade de Belo
Horizonte possui 13% da popu-
lação mineira e 52% da população
da região metropolitana. Em
termos econômicos, a RMBH

representa 35% do produto
interno bruto de Minas Gerais, ao
passo que a cidade de Belo
Horizonte chega a 23% de tudo
aquilo que é produzido no Estado.

As atividades proci u ti 'as na
RMBH são marcadas por uma
dualidade, fruto da combinação
de sua própria história e
características locais e do pro-
cesso recente de abertura in-
discriminada e de globalização
vivido pela economia brasileira.
De uru lado, temos atividades
com elevado dinamismo onde
predominam grandes empresas e
mesmo empresas menores com
parte expressiva de sua produção
voltada para as exportações, além
de atividades modernas como
hiotecnologia, tecnologia da
informação, atividades na área de
moda e confecção, e mesmo,
empreendimentos nas áreas de
artes e cultura. Estas atividades
vêm passando por um processo de
modernização e ganhando van-
tagens competitivas e, com isto,
conquistando espaços que vão
além das fronteiras brasileiras.

No outro extremo, temos
aquelas atividades geralmente
informais, marcadas pelo trabalho
com pouca qualificação e onde a
baixa remuneração é a caracte-
rística principal. São atividades
com uni ou mais empregados, que
geralmente não são registrados, e
atividades com trabalhadores
autônomos. Entre estes dois
extremos existe uma série de
atividades caracterizadas em sua
maioria pelas dificuldades para a
expansão tendo à frente obstácu-
los de ordem administrativa,
cc nológi ca financeira e de

comercialização de seus pro-
dutos.

Este conjunto de atividades.
(1UC se situa fora da rede glo-
balizada, vive situação que acaba
resultando em processo de
exclusão de parcela expressiva da
população metropolitana, das
possibilidades de participação
nos ganhos e melhorias no
padrão cio vida permitido pelas
atividades mais modernas.

Deste modo, a RMI3I1. assim
corno outras regiões metro-
politanas, se de um lado propicia
atividades modernas (ltC geram
renda e estão inseridas no mundo
globalizado, de outro lado vai se
constituindo um conjun tu grande
de atividades à margem do
processo de desenvolvimento
puxado pela modernidade
globalizada, condenando à
exclusão boa parte de seus
habitantes.

Não acreditamos que tal
situação se resolva apenas no
âmbito local. Uma solução mais
completa passa ao mesmo tempo
por uma inserção internacional
competitiva e Pelo fortalecimento
do mercado interno do país no seu
conjunto. No entanto, apesar
disto há espaço para que a RMI3I l
busque um caminho próprio.
Neste sentido, três são os maiores
desafios a serem enfrentados:

1- a retomada do cresci-
mento da RMBH, e isto
deve ser Feito em novas
bases;
2- a constituição de um
arranjo institucional e
político que permita uma
gestão coordenada e demo-
crática para a RIBl-l: e
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Três momentos do
processo de
metropolização de
Belo Horizonte,
registrados em vistas
aéreas da região da
Praça Raul Soares

Fotos: Arquivo Publico de Belo Horizonte
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3- a constituição de formas
de financiamento estáveis
para a realização dos
investimentos necessários
para que a RMBH volte a
crescer.
A retomada do crescimento,

em bases distintas da ocorrida nas
décadas de 196() e70, é  primeiro
desafio. Para tanto, a R?'vIBH
precisa superar os obstáculos que
impedem a possibilidade de um
novo ciclo de crescimento. Estes
obstáculos se referem de um lado.
à elevação dos custos urbanos que
dificultam a instalação de novas
atividades, e de outro, a uina
necessária reorientação da
natureza das atividades pro-
dutivas existentes (conforme
relatório síntese de pesquisa
realizada pelo Cedeplar/IJFMG).

A elevação dos custos
urbanos é resultado do forte
crescimento experimentado pela
região, que pode ser resolvido
com novos investimentos em
melhorias na infra-estrutura ur-
bana e no atendimento das

carências sociais. A reorientação
da natureza das atividades
produtivas em direção às
tendências tecnológicas atuais,
embora de maior complexidade,
pode ser pensada a partir da
elaboração do Plano Estratégico
de Desenvolvimento Integrado.

Neste sentido, o desafio é
construir uma região metropo-
litana que se diferencie e ganhe
vantagens competitivas frente a
oulras regiões metropolitanas,
tornando-se cada vez mais um
pólo de atração de novas
atividades econômicas, mas que
ao mesmo tempo possibilite a
inclusão de sua população nos
ganhos resultantes do desen-
volvimento econômico e social da
região.

Não se pode esquecer, no
entanto, que a estruturação da
R113H é elemento central no
processo de articulação do
crescimento e desenvolvimento
de nosso Estado. A RMBH, que
polariza parcela expressiva da
economia mineira integrando

várias regiões de nosso estado,
embora regiões importantes e
mais modernas sejam polarizadas
por outros Estados, possibilita a
inserção do estado às atividades
nacionais e internacionais. Desta
maneira, não é possível pensar
um planejamento e desenvol-
vimento do Estado de Minas
Gerais sem ao mesmo tempo
buscar uma solução planejada
para o crescimento (Ia região
metropolitana do Belo Horizonte.

Fazer a RMI3I-1 crescer de
forma auto-sustentada e diferen-
ciada, incluindo seus cidadãos
nos benefícios deste crescimento.
Este é o desafio maior. E para
tanto é necessário enfrentar um
segundo desafio, o de construir
um arranjo institucional e político
com uma estrutura de gestão
metropolitana que incorpore as
instâncias de poder estadual e
municipal, de tal forma que se
estabeleça um processo decisório
condizente com as dimensões
política, econômica e demo-
gráfica dos envolvidos. E que ao
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"Fazer a RMBH crescer de forma auto-
sustentada e diferenciada, incluindo seus
cidadãos nos benefícios deste crescimento.
Este é o desafio maior."

mesmo tempo envolva a popu-
lação da região metropolitana na
busca da solução de seus pro-
blemas.

Tal modelo é previsto pelo
inciso II do artigo 2 do Estatuto
das Cidades, criado pela Lei Fed-
eral n 10.257. de. 10 de julho de
2001, que regulamenta OS artigos
182 e 183 da Constituição Federal,
definindo diretrizes gerais da
política urbana. O Estatuto
estabelece a necessidade de urna
"gestão democrática por meio (Ia
participação da população e de
associações representativas dos
vários segmentos da comunidade
na formulação, execução e
acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvol-
vimento urbano".

E através da construção desta
estrutura democrática de gestão
da RMBFI (Assembléia Metropo-
litana. Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano
e Agência de Desenvolvimento
Metropolitano, conforme emenda
constitucional já aprovada pela
Assembléia Legislativa) que será
possível a implementação e
coordenação do Plano Estratégico
de Desenvolvimento Integrado,
que deve ser entendido como um
contrato social entre os agentes da
região metropolitana.

Esse formato de gestão
metropolitana vai permitir a
execução de políticas públicas
que, além de dar uma solução

compartilhada, se adiante aos
problemas do saneamento básico,
do transporte intermunicipal, do
sistema viário metropolita no, da
segurança pública, do cuidado e
preservação dos recursos
hídricos, do uso do solo metro-
politano, da habitação, da
preservação do meio ambiente,
enfim que permita tinia vida
digna a todos os habitantes da
região metropolitana.

O terceiro desafio, que
viabiliza os anteriores, é a
constituição de formas de
financiamento de médio e longo
prazos para realização dos
investimentos estruturantes e a
execução das políticas públicas
de que a região necessita. A
obtenção dos recursos, que
possibilite a realização tios
investimentos necessários para
que a RMl31-1 volte a crescer, passa
pela formação de um arranjo
financeiro que envolva uma
parceria público-privada, com a
constituição de um fundo
lastreaclo em ativos públicos, que
permita empréstimos de longo
prazo junto a instituições e
agências financeiras nacionais e
internacionais de desenvol-
vimento.

Além disto, duas outras
questões precisam ser equa-
cionadas em relação às formas de
financiamento: a primeira diz
respeito a uma participação maior
da União e do Estado neste fundo.

Nos últimos dez anos, foram
subtraídos recursos dos mti nicí-
pios com uma maior cen-
tralização (lo recursos arreca-
dados em favor da União. O re-
torno destes recursos para as
regiões metropolitanas poderia
ser uma forma de compensar
estas perdas. O Estado, por sua
vez, tendo participação política
direta por determinação cons-
titucional, na gestão da RMBH,
(leve se responsabilizar por parte
condizente com tal influência nos
destinos desta região.

A segunda questão a ser
enfrentada é acabar com a "guerra
fiscal" existente entre os
municípios, que resulta em
prejuízo para todos, embora
alguns ganhem momentanea-
mente. Isto é possível e pode ser
feito de maneira coordenada e
negociada de tal modo que todos
os municípios se beneficiem no
Médio e longo prazos.

Estes são os desafios. E são
imensos, pois não existem
experiências semelhantes no
Brasil. As soluções terão que ser
construídas.

Otávio Silva Camargo é
economista, doutorando em

Economia Regional e Urbana rio
Cedeplar/UFMG
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