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RESUMO 

Esta dissertação discute a questão do enfoque da chamada paradiplomacia com base no estudo 

de caso da cidade de São Paulo ao longo dos anos 1990 e 2000. Busca-se argumentar que as 

políticas adotadas na cidade de São Paulo neste período refletiram a vitória do neoliberalismo 

em escala local, tendo tais políticas sobrepujado eventuais iniciativas de internacionalização 

progressistas adotadas pelo poder público no mesmo período. Com base no estudo de caso e 

em nossa abordagem teórica, buscamos ponderar o alcance analítico da perspectiva da 

paradiplomacia para a realidade brasileira, ainda que sem refutá-lo de todo. Expõem-se também 

sua vinculação com a Teoria Neoliberal das Relações Internacionais, de Keohane e Nye. Por 

outro lado, apresenta-se uma perspectiva progressista acerca da internacionalização de cidades, 

concebida por militantes do “municipalismo internacionalista” do Partido dos Trabalhadores. 

A partir disso, é problematizado criticamente o conceito de paradiplomacia, através das 

reflexões trazidas pela Teoria do Sistema-Mundo, argumentando no plano teórico que a 

correlação de forças em âmbito internacional foi um elemento determinante das políticas no 

nível local no período e não o contrário. O quarto capítulo traz uma análise geral das políticas 

recentes da cidade de São Paulo de modo a argumentar a tese deste estudo, ou seja, que as 

políticas adotadas pela cidade no período foram de caráter neoliberal, refletindo o predomínio 

do neoliberalismo em escala global e nacional e sobrepujando os eventuais potenciais 

emancipatórios de uma política progressista de internacionalização da cidade. 

 

Palavras-chave: liberalização econômica; internacionalização de cidades; Sistema-Mundo; 

metrópole da semiperiferia; São Paulo. 
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ABSTRACT 

This work aims to discuss the paradiplomacy approach based on the case study of the city of 

São Paulo, along the 1990’s and 2000’s. We argue that the policies adopted in São Paulo along 

this period reflected the adoption of neoliberal policies, overcoming the progressive 

internationalization policies adopted. Based on this case study and in our own theoretical 

approach, we aim to consider the analytical limits of the paradiplomacy approach to explain 

brazilian reality, even that we do not reject it completely. We show how this perspective 

originally was developed within the Neoliberal Theory of International Relations of Keohane 

and Nye. We also introduced the progressive perspective on the so called paradiplomacy given 

by militants of the “municipalismo internacionalista” from (Brazilian) Worker’s Party (PT, 

Partido dos Trabalhadores). Through an analysis of the case of São Paulo we then sought to 

criticize the concept of paradiplomacy, from the perspective of World-Systems Theory, to argue 

that the balance of forces at the international level was a key element that determined the kind 

of policies adopted in the period. Chapter four provides a general analysis of the recent policies 

of the city of São Paulo in order to demonstrate the thesis of the study, namely that the policies 

adopted by the city in the period was neoliberal in its essence, reflecting the predominance of 

neoliberalism on a national and global scale and overwhelming the emancipatory potentials of 

the internationalization policies. 

 

Keywords: economic liberalization;  internationalization of cities; World-System; Metropolis 

in the semiperiphery; Sao Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema geral desta dissertação é sobre as relações internacionais das cidades. O objeto 

de estudo específico é a discussão do enfoque da paradiplomacia, com base no estudo de caso 

das políticas adotadas na cidade de São Paulo (domésticas e de internacionalização), a partir de 

uma perspectiva alternativa – a teoria do sistema mundo. O período de estudo envolve os anos 

1990 e 2000. Nossa opção metodológica envolveu (1) uma discussão da perspectiva a criticar-

se; (2) uma exposição do arcabouço teórico adotado; (3) uma análise das políticas adotadas na 

cidade no período, abordando as variáveis consideradas na discussão teórica. Tais dados 

analisados foram os oficiais (IBGE, SEADE, Prefeitura Municipal e Câmara de São Paulo e 

outros) e os secundários, produzidos pela literatura científica consultada, bem como por meios 

de comunicação. Realizaram-se também entrevistas. A tese do trabalho e suas hipóteses 

discutimos abaixo.  

As relações internacionais mais documentadas pela História são as interestatais, por 

serem consideradas políticas exclusivas do Estado-nação. Em termos de influência, recursos e 

capacidade de gerar impactos é evidente que nenhuma outra instituição se compara ao Estado 

nas relações internacionais.  

Entretanto, é possível observar a presença de diferentes atores neste cenário, que não foi 

documentada pela História das Relações Internacionais, por esta ser fortemente permeada por 

uma concepção clássica, a Realista. Contudo, como as Relações Internacionais se 

popularizaram enquanto disciplina, e ganharam novas interpretações teóricas, outros atores têm 

sido objeto de inúmeros estudos. 

Nesta dissertação tratar-se-á do movimento “municipalismo internacionalista”, 

denominação apresentada em entrevista pelo ex-assessor da Secretaria de Relações 

Internacionais do Partido dos Trabalhadores, Jean Tible. O “municipalismo internacionalista” 

será aqui entendido como o engajamento político internacional das cidades brasileiras em 

oposição ao avanço do neoliberalismo econômico1. O objetivo deste trabalho é estabelecer um 

olhar complexo e crítico para essa atuação. 

                                                           
1É de extrema importância diferenciar tal expressão, que possui dois significados e que será muito utilizada neste 

trabalho. O neoliberalismo econômico corresponde a um conjunto de medidas econômicas recomendadas pelo 

Consenso de Washington que trazem consigo a crença no Estado mínimo na área social. O Neoliberalismo das 

Relações Internacionais, aqui escrito em letra maiúscula para diferenciá-lo do anterior, corresponde a uma 

perspectiva teórica das Relações Internacionais que se baseia, em linhas gerais, na interdependência complexa e 

no transgovernamentalismo. 
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Antes de tudo é importante enfatizar que a área de relações internacionais tem se 

constituído um dos campos de atuação dos governos municipais, podendo ser considerada uma 

política pública, isto é, o estado local em ação. E como toda política pública, é possível analisar 

seus programas governamentais, sua emergência, formulação, implementação, os atores e 

instituições envolvidos, os impactos sociais e econômicos.  

Vale ressaltar também que a área de relações internacionais trabalha com políticas-meio, 

isto é: não é uma área “fim” como a educação e a saúde, que estruturam serviços públicos direto 

ao cidadão; é “meio” porque intermedia o trabalho de outras áreas, oferecendo subsídios para 

que alcancem seus objetivos. 

Muito foi debatido acerca da legalidade do movimento “municipalista 

internacionalista”, sobre quais mudanças tem promovido nas relações internacionais e se tem 

sido capaz de sobrepor-se ao papel do Estado-Nação. Com exceção daquelas cidades ou regiões 

que atuam internacionalmente visando reivindicar soberania política sobre o seu território, 

contestando a autoridade do Estado ao qual pertencem, e que não é o caso de nenhum governo 

subnacional brasileiro, acredita-se que o “municipalismo internacionalista” ocorre em outros 

espaços das relações internacionais, que não são os dos Estados. 

As cidades atuam em foros interestatais, onde tentam incidir nas agendas globais 

articulando-se politicamente, mas também criaram espaços próprios de atuação e projetos 

particulares vinculados às suas realidades. Por consequência, a ação internacional de cidades, 

na maior parte das vezes, está longe de questionar a ordem colocada nas relações internacionais 

organizadas por Estados.  

O que se pôde observar nos relatos concedidos para esta pesquisa foi um movimento de 

questionamento às políticas adotadas pelos governos dos Estados, como, por exemplo, o 

neoliberalismo, procurando construir pautas que incorporassem os interesses da cidade ou 

projetos políticos de governo local alternativos aos estabelecidos, articulados 

internacionalmente na defesa da adoção de políticas locais, nacionais e internacionais 

progressistas.   

Posto isso, é importante destacar que quando o projeto de pesquisa desta dissertação 

estava sendo estruturado, atentou-se para a coincidência entre a chegada do neoliberalismo 

econômico no Brasil e a intensificação da internacionalização de cidades brasileiras, ambas 

datando da década de (19)90.  

A cidade de São Paulo é um exemplo de cidade brasileira que se insere nesta nova área 

de atuação política e que já possui um histórico na área que pode ser objeto de estudo. Foi 

proposta, então, a tese de que o neoliberalismo se instaurou nas políticas públicas da cidade de 
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São Paulo nos anos 1990 e 2000, tendo sobrepujado eventuais políticas de internacionalização 

progressistas da cidade. O recorte temporal de estudo partirá do ano 1989, que corresponde ao 

início da adoção das políticas neoliberais no Brasil, bem como da gestão da Prefeita Luiza 

Erundina, e se finda em 2009, quando acaba a gestão do Prefeito Gilberto Kassab, completando 

duas décadas de estudo, um período considerado satisfatório para análise a que se pretende 

alcançar. 

E, partiu-se para a verificação das seguintes hipóteses: no período estudado São Paulo 

(1) adotou uma legislação de privatizações; (2) flexibilizou sua legislação local em vários 

aspectos; (3) endividou-se externamente, ao invés de se financiar com políticas progressistas, 

como, por exemplo, com o aumento de impostos sobre os setores mais privilegiados (empresas 

e famílias); (4) mesmo as gestões consideradas progressistas, que resistiram em algumas áreas 

de políticas, adotaram medidas neoliberais, até porque o legislativo eleito e a grande mídia 

local, na maior parte dos casos, as defendiam; (5) assim, ainda que houvesse programas ou 

políticas pontuais de internacionalização progressistas, o neoliberalismo predominou como 

política pública do governo local. 

Ao longo da dissertação construiu-se este debate. Mais especificamente, no segundo 

capítulo abordou-se a atuação internacional de cidades na forma como ela é convencionalmente 

estudada na disciplina de Relações Internacionais, sob a denominação de paradiplomacia, 

partindo da perspectiva teórica Neoliberal. O conceito da paradiplomacia foi concebido por 

teóricos canadenses, estadunidenses e europeus, ou seja, de países do “Norte” e de acordo com 

sua realidade.  

Inúmeros estudiosos brasileiros incorporaram este arcabouço teórico para entender a 

atuação internacional de cidades, com o respaldo da teoria Neoliberal das Relações 

Internacionais. Procurou-se problematizar criticamente a hipótese da paradiplomacia não para 

refutá-la de todo, mas para argumentar em nível teórico, no capítulo 3, que a correlação de 

forças no âmbito internacional foi um elemento determinante das políticas em escala local no 

período estudado, e não o contrário.  

Foi apresentada também a visão dos atores do movimento “municipalista 

internacionalista”, entendida a partir de entrevistas, documentos e textos por eles produzidos, a 

qual coincide com a perspectiva teórica adotada neste trabalho, constituindo-se elemento 

sugestivo adicional para confirmação da tese proposta. 

A teoria Neoliberal em conjunto com a teoria Realista das Relações Internacionais 

formam um quadro hegemônico no campo teórico. Saindo deste quadro existem inúmeras 

teorias que podem ser utilizadas para entender fenômenos internacionais. Neste trabalho optou-
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se por uma teoria que não ficasse restrita ao campo das Relações Internacionais, pois sua 

proposta encaixa-se no projeto político-pedagógico do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do ABC, do qual este trabalho é fruto. Na essência deste programa está a 

interdisciplinaridade entre as áreas que compõe os estudos das Ciências Humanas e Sociais. 

A teoria do Sistema-Mundo será trabalhada no terceiro capítulo e foi escolhida para 

respaldar esta discussão, por ser utilizada nos campos das Relações Internacionais, da Economia 

Política e Sociologia, sendo que um dos seus idealizadores, Immanuel Wallesrtein, a considera 

transdisciplinar. 

Immanuel Wallerstein, sociólogo estadunidense, e Giovani Arrighi, economista italiano, 

apesar de serem pesquisadores de países do “Norte”, conceberam a teoria do Sistema-Mundo 

inspirados em parte nos conceitos de centro e periferia desenvolvidos pela Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL - ONU).  

As reflexões do Sistema-Mundo emergem como uma forma crítica de analisar o status 

quo. A teoria busca explicar, em termos gerais, que o mundo capitalista gera uma divisão 

internacional do trabalho hierarquizada, fazendo com que países ocupem posições de centro, 

periferia e semiperiferia, de acordo com seus diferentes modos de inserção.  

 É neste cenário que esta pesquisa acredita que as cidades atuam internacionalmente. E 

para entender a posição de São Paulo econômica e politicamente no globo, foram utilizadas 

como respaldo algumas obras de Milton Santos que situam a cidade como uma metrópole de 

semiperiferia no mundo “globalizado”, dado que esta postura teórica adotada pelo autor é 

compatível com a própria teoria do Sistema-Mundo, como também encontrou-se respaldo nas 

obras Ermínia Maricato e outros autores urbanistas. 

No quarto capítulo foi feita uma análise geral das políticas recentes da cidade de São 

Paulo de modo a argumentar a tese do estudo, confirmando as hipóteses estabelecidas acima 

através da realização de um breve histórico de gestões e políticas adotadas no município, no 

período estudado, nas áreas de empréstimos internacionais, relações internacionais, 

flexibilização da legislação local, privatizações e dados econômicos e sociais. 

A seleção de proposituras se pautou na análise daquelas que poderiam ser consideradas 

neoliberais ou que poderiam ter alguma relação com as categorias mencionadas acima.  As 

fontes aqui utilizadas, tais como jornais, proposições legislativas, dados da prefeitura, do IBGE, 

SEADE puderam sugerir algumas reflexões. 

Portanto, o capítulo quatro constitui-se peça fundamental para esta dissertação, 

fornecendo subsídios à reflexão, nas considerações finais. A investigação possibilitou 

compreender que a correlação de forças no âmbito internacional foi um elemento determinante 
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das políticas a nível local no período estudado. Concluiu-se que os eventuais potenciais 

emancipatórios de uma política de internacionalização da cidade foram sobrepujados pelas 

políticas de cunho liberal adotadas ao longo do período. 

 A respeito da metodologia, mais especificamente, foram levantadas referências 

bibliográficas sobre os temas da paradiplomacia; cidades-globais; Neoliberalismo das Relações 

Internacionais; teoria do Sistema-Mundo; obras de Milton Santos; neoliberalismo econômico; 

urbanismo; operações urbanas; operações interligadas; privatização; empréstimos 

internacionais; entre outros temas. Essa bibliografia foi objeto de muito estudo para a 

sistematização das informações e elaboração dos capítulos.  

Iniciadas as investigações acerca das hipóteses pré-estabelecidas, partiu-se para o 

levantamento e leitura dos Planos Diretores da cidade de São Paulo existentes desde 1989. Mas 

ao concluir esta etapa percebeu-se de que não trariam nenhuma contribuição para argumentar a 

tese proposta. Em um segundo momento, conseguiu-se acesso aos arquivos da prefeitura para 

consultar os Balanços Anuais, com respaldo na lei de acesso à informação.  

A pesquisadora fotografou arquivos de um longo período de anos, pois só dessa maneira 

conseguiria ter contato por mais tempo com as informações. Feito isso, houve a tentativa de 

analisar as informações, as quais acabaram se mostrando muito limitadas. Ao fim e ao cabo, 

formavam um conjunto de tabelas infindável que pouco ou quase nada expressavam, 

transparecendo ser um resquício da forma de se guardar informações da época da Ditadura 

Civil-Militar. 

Depois dessa etapa, partiu-se para análise das proposituras legislativas da Câmara de 

São Paulo disponíveis no banco de dados de seu endereço eletrônico. Foram procurados 

arquivos ano a ano, desde 1989, que tivessem relação com o tema estudado. Nesta etapa, foi 

um entrave a impossibilidade, em alguns casos, de confirmação no que tange a promulgação 

dos projetos legislativos no corpus jurídico municipal. Mas após ler as proposituras e suas 

justificativas, entendeu-se ser importante mencioná-las, pois independente de sua aprovação, 

são carregadas pelos distintos contextos ideológicos dos legisladores da época. 

Também foram acessados os acervos digitais dos jornais O Estado de São Paulo e Folha 

de São Paulo no intento de estruturar um panorama histórico de políticas das gestões 

municipais. As informações levantadas junto às bases de dados do IBGE e do SEADE 

contribuíram com o objetivo de elucidar as características socioeconômicas de São Paulo dentro 

do recorte temporal estudado. 

As entrevistas assim como o acesso aos documentos do Partido dos Trabalhadores (PT) 

foram viabilizados pela enorme contribuição de Fernando Santomauro, atual Coordenador de 
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Relações Internacionais de Guarulhos, o qual localizou os atores do processo de 

internacionalização de cidades, articulou as entrevistas, bem como encaminhou arquivos de 

fundamental interesse à presente pesquisa. Deste modo, as informações foram selecionadas, 

compiladas e inseridas no trabalho. Concluídas as etapas acima descritas, em busca de dados 

que fornecessem subsídios para desenvolver a tese proposta, são apresentadas na conclusão as 

reflexões suscitadas com este trabalho. 
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CAPÍTULO 2 O CONCEITO DE “PARADIPLOMACIA” E SUA ORIGEM 

 

2.1 Neoliberalismo das Relações Internacionais 

 

Não há um enquadramento teórico nas Relações Internacionais que tenha incorporado 

os governos subnacionais como um elemento ativo no cenário internacional atual. Diante disso 

os autores que abordaram inicialmente a questão da paradiplomacia optaram por utilizar o viés 

neoliberal da disciplina, adaptando a abordagem da interdependência complexa e do 

transgovernamentalismo para entender o fenômeno em pauta. Assim, os autores da 

paradiplomacia trataram de ampliar o escopo de atores transgovernamentais de Keohane e Nye, 

incluindo as autoridades locais. 

De tal modo, para entender como esta perspectiva foi escolhida como apoio para abordar 

a paradiplomacia, é preciso compreender o seu enquadramento em um debate mais amplo da 

disciplina. 

Pode-se afirmar que há dois paradigmas dominantes das Relações Internacionais. São 

eles: (1) o Realismo, (2) o Liberalismo e suas posteriores vertentes. De um lado tem-se o 

tradicional posicionamento do Realismo na disciplina, o qual evoca o Estado como ator racional 

e único relevante dentro do Sistema Internacional (SI) Anárquico. Para Edward Hallett Carr, 

diplomata britânico responsável por batizar esta escola, o nome foi escolhido, porque havia um 

grupo de estudiosos que pretendiam estudar as relações internacionais como elas “realmente 

são”, de maneira a buscar compreender o poder e os interesses envolvidos na política 

internacional (NOGUEIRA; MESSARI, 2005). 

O Liberalismo vem de uma tradição clássica “[...] do pensamento ocidental que deu 

origem às teorias sobre o lugar do indivíduo na sociedade, sobre a natureza dos Estados e sobre 

a legitimidade das instituições de governo” (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 58). Por isso, 

esta perspectiva teórica é permeada pela crença no progresso e na possibilidade de uma ordem 

internacional mais cooperativa e harmoniosa. 

Os liberais concordam com os realistas que o Sistema Internacional seja anárquico. O 

que os difere é que acreditam que essa condição não seja imutável. Para tanto, o livre-comércio, 

a democracia e as instituições internacionais desempenhariam papel fundamental. O fato é que 

a corrente liberal não conseguiu perceber a aproximação da Segunda Guerra Mundial (1939-

45) e, diante das catástrofes ocorridas, sofreu duras críticas por se basear em uma análise das 

relações internacionais normativa. Ficou desacreditada por estar calcada no otimismo e por 
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aplicar valores morais ao entendimento da organização da sociedade internacional 

(NOGUEIRA; MESSARI, 2005). 

A emergência de tal situação fez com que a teoria liberal passasse por algumas 

importantes reformulações. Com o tempo, surgiram os liberais funcionalistas, que se 

preocupavam em estudar as organizações internacionais voltadas para áreas e funções 

específicas, sob a ótica da eficiência, e procurando entender como elas poderiam conduzir a 

maiores graus de cooperação em questões técnicas. Embora abandonassem o projeto de uma 

organização global, com esta postura apostavam que a eficiência das cooperações em áreas 

específicas poderia fazer transbordá-las para outras áreas de política pública (NOGUEIRA; 

MESSARI, 2005).   

Contudo, os estudos funcionalistas ganharam pouco espaço no pós-guerra (1945), já que 

as preocupações giravam em torno da segurança dos Estados, encontrando seu respaldo, 

portanto, na teoria realista. Todavia, a partir da década de (19)70 este quadro se alterou, quando 

o contexto internacional passou pela (breve) distensão do conflito entre as duas potências, 

Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Além disso, as crises do petróleo, a internacionalização do sistema financeiro, o rompimento 

da paridade dólar/ouro por parte dos EUA em (19)71, segundo os neoliberais, comporiam um 

cenário em que os aspectos econômicos ganhariam mais relevância que os de natureza militar. 

Diante desta suposta nova conjuntura entendida pelos neoliberais, o tema da 

interdependência ganhou importância e voz nas obras Transnational Relations and World 

Politics de 1971 e Power and Interdependence de 1977 de Robert Keohane e Joseph Nye. 

Robert Keohane atualmente é professor da Woodrow Wilson School na Universidade de 

Princeton e foi listado entre os acadêmicos mais influentes das relações internacionais pela 

revista Foreign Policy em 2005. Joseph Nye é um cientista político estadunidense, ex-reitor da 

John F. Kennedy School of Government da Universidade de Harvard e esteve na lista dos 

pensadores mais influentes em Relações Internacionais da Revista Foreign Policy em 2011. É 

bastante conhecido por sua influência na política externa estadunidense, tendo em vista a sua 

carreira no governo, servindo em diferentes momentos como: Secretário-assistente de Defesa 

para Assuntos de Segurança Internacional; Presidente do Conselho Nacional de Inteligência; e 

Assessor da Secretaria de Estado de Assistência à Segurança, da Ciência e Tecnologia.2 Essa 

informação é imprescindível para que se observe com olhar crítico as teorias de Nye, o qual 

                                                           
2 Informações retiradas do site: <http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/joseph-nye>. Acesso: 

15 de junho de 2014. Joseph Nye também é o co-presidente do Centro para um Projeto Cyber Security New 

American Security e do Grupo de Estratégia de Aspen. 
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trabalhou ativamente na política externa dos Estados Unidos da América (EUA) e que, portanto, 

pode apresentar teorizações muito convenientes aos interesses governo estadunidense. 

Keohane e Nye são fundadores do Neoliberalismo nas Relações Internacionais, o qual 

é caracterizado por uma tentativa de reformular o Liberalismo através da conciliação com 

algumas críticas colocadas pelos realistas. 

De acordo com os autores, as tentativas dos governos de regularem cada vez mais as 

suas sociedades teriam feito com que se tornassem mais sensíveis às mudanças na economia 

internacional, como por exemplo, à integração dos mercados monetários e às mudanças na taxa 

de juros; à intensificação dos contatos internacionais facilitados pela tecnologia dos meios de 

comunicação; e ao crescente papel desempenhado por empresas multinacionais na economia 

mundial. Para Keohane e Nye (2001) o aumento de canais entre os ambientes internos e 

externos dos países teria feito com que temas de políticas públicas que antes pertenciam ao 

âmbito doméstico ganhassem dimensão internacional, forçando, consequentemente, diferentes 

departamentos dos governos nacionais a se envolverem com esferas internacionais. 

No livro Power and Interdependence (2001), Keohane e Nye propõem o conceito de 

“interdependência complexa” como o tipo ideal de relações internacionais que mais se 

aproximaria da realidade. Esta nova configuração da ordem mundial definida nos termos da 

“interdependência complexa” admitia resumidamente: 1) a existência de múltiplos canais de 

comunicação e negociação; 2) a diversidade de atores; 3) a existência de canais informais; 4) a 

importância das Organizações Internacionais (OIS) como espaço de negociações; 5) a 

existência de uma agenda múltipla, caracterizada pela ausência de hierarquia entre os temas; 6) 

fronteiras entre o doméstico e o internacional difusas, de maneira a tornar difícil identificar 

separadamente as relações pertencentes ao ambiente interno e ao externo a um país. Por fim, é 

importante notar que, segundo esta perspectiva, o poder militar não seria mais capaz de 

influenciar ou determinar o resultado de negociações que não dizem diretamente respeito às 

questões de segurança e defesa. 

Diante desse breve resumo, é importante que seja esclarecido com mais detalhes cada 

uma daquelas premissas levantadas anteriormente. A teoria da interdependência complexa 

advoga, em primeiro lugar, que no mundo atual existiriam múltiplos canais, formais e informais, 

conectando as sociedades, as elites, atores governamentais, não governamentais, organizações 

transnacionais, firmas multinacionais, bancos etc.. O aumento desses canais transfronteiriços 

teria tornado os Estados mais sensíveis uns em relação às decisões dos outros, tendo em vista 

que as políticas domésticas ganhariam dimensões e repercussão para além das fronteiras 

nacionais. 



23 

 

É então que se inserem dois conceitos de destaque desenvolvidos pelos autores para 

indicar os efeitos produzidos pela interdependência: a) o de sensibilidade, o qual diz respeito 

ao impacto causado em um país pela ocorrência de um fenômeno em outro, 2) o de 

vulnerabilidade, que diz respeito ao custo das iniciativas para fazer frente aos impactos vindos 

do ambiente externo. Tendo isso em vista, os autores afirmam que a interdependência poderia 

se tornar uma fonte de conflito ou um recurso de poder. 

A segunda característica da interdependência complexa colocada pelos autores seria a 

existência de uma agenda na política internacional com muitos assuntos e sem uma clara 

hierarquia entre eles. Os temas que antes eram da alçada doméstica ganhariam dimensão 

internacional e, portanto, a clássica distinção entre temas internos e externos adotada pelo 

Realismo se tornaria turva, já que um mesmo assunto poderia ter ambas dimensões. Nesta 

conjuntura, a coordenação entre as nações para resolver questões que perpassam pelo ambiente 

interno e externo se tornaria necessária para que a falta de cooperação não pudesse acarretar em 

altos custos às partes envolvidas. 

Dentre esses novos temas que antes diziam respeito à agenda doméstica, mas que agora 

ocupam um lugar na agenda internacional, os autores citam a questão energética, do meio 

ambiente, uso do espaço terrestre e dos oceanos etc.. Para os autores, a presença de novos 

assuntos na agenda internacional também traria consigo a participação de atores domésticos, 

portanto, novos atores, em busca de defender seus interesses nos fóruns mundiais. 

A terceira característica apresentada por Keohane e Nye (2001) diz respeito ao menor 

papel que assumiria a força militar em um mundo suposto interdependente. Ela poderia ser um 

recurso importante, em momentos de negociação e barganha, principalmente entre países rivais 

e quando se estivesse em questão a garantia da sobrevivência, mas entre países vizinhos e/ou 

interdependentes não seria um instrumento adequado, já que poderia comprometer a relação 

entre as partes em áreas frutíferas do relacionamento. 

Ademais, os autores afirmam que a percepção de segurança entre países industrializados 

e pluralistas teria aumentado e por isso não seria mais necessário recorrer à força. Por outro 

lado, a disposição para aceitar o uso da força, por parte da população das democracias 

ocidentais, ainda mais com o advento das armas nucleares, teria diminuído drasticamente, 

porque seus efeitos são incertos e na maioria das vezes gerariam altos custos para a sociedade 

(KEOHANE; NYE, 2001). 

É por isso que, para tais teóricos, o papel da força mudaria em diferentes situações, 

dependendo do assunto e das partes envolvidas, fazendo com que o entendimento da realidade 

se tornasse ainda mais complexo. Na definição dos autores, quando um assunto desperta pouco 
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interesse, o uso da força seria impensável e assim a noção de interdependência complexa 

poderia ser aplicada. Entretanto, quando o assunto envolve sobrevivência, o recurso da força 

poderia se tornar um fator decisivo, e então, as suposições realistas seriam mais importantes. 

Assim sendo, no mundo interdependente não haveria necessariamente a dominação da 

força, como recurso de poder mais valioso. Em cada área ou tema de política existiria uma 

distribuição de poder diferente, de acordo com os recursos de cada país. A barganha seria 

definida e teria resultados diferentes para cada assunto de acordo com a distribuição dos 

recursos de poder do que estivesse em jogo, o que reduziria, em consequência, a hierarquia de 

temas na agenda internacional (KEOHANE; NYE, 2001). 

A noção de interdependência complexa caracterizada pela existência de múltiplos canais 

de comunicação, por uma agenda internacional de múltiplos assuntos, sem hierarquia entre eles 

e pelo papel decadente do uso da força militar com o aumento de uma suposta interdependência 

poderia levar a crer que tenha ocorrido uma democratização nas relações internacionais, em que 

países com menos recursos de poder conseguiriam pautar debates e decisões nos foros 

internacionais ou em que o recurso do poderio militar não pudesse determinar o equilíbrio de 

poder.  

Entretanto, a configuração do poder nas relações internacionais pouco se alterou desde 

o final da Guerra Fria e muitas ações unilaterais continuam se sobrepondo às decisões dos foros 

multilaterais. Não há duvida que existe maior quantidade de atores participando dos debates 

internacionais, mas crer que isso implica numa distribuição mais equitativa de poder seria um 

engano talvez muito conveniente às intenções do governo estadunidense, o qual é conhecido 

por colocar mecanismos culturais e acadêmicos a serviço da legitimação de seus propósitos 

políticos, exercendo o Soft Power.   

Ainda assim, é importante destacar que Keohane e Nye tentam colocar um grau de 

sofisticação à sua teria ao problematizar o conceito de interdependência, os autores propõem 

um olhar que enxergue a distinção entre dimensões e áreas na política mundial, inserindo a 

noção de assimetria. Isso implicaria na priorização da análise do poder de maneira fragmentada, 

ou seja, de cada Estado em áreas específicas e em contextos específicos em detrimento de 

análises globais, já que acreditavam que o uso da interdependência assimétrica poderia ser 

inibido pela conscientização de ganhos e perdas mútuos. 

Estando, portanto, galvanizada na ideia central dos efeitos recíprocos, representada 

como uma “via de duas mãos”, Keohane e Nye (2001) argumentavam que a interdependência 

complexa poderia ser entendida a partir de três variáveis: as políticas internas de um país, as 

políticas de fronteiras e as políticas transnacionais. Essas três variáveis poderiam se 
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complementar, contrabalançar e contrariar. No caso de existência de interdependência entre dois 

países, se essas políticas fossem formuladas em conjunto e/ou com a ajuda de um foro 

transgovernamental, poderiam levar à administração dos efeitos negativos e positivos para as 

partes. Caso contrário, poderiam ter um efeito perverso para uma ou para todas as partes. A 

partir desse pensamento, concluíram a importância da cooperação e das Organizações 

Internacionais (OIS) como pontos intermediários e de negociação. 

Essas questões nos permitem entrar em outra arena explorada por Keohane e Nye: os 

conceitos de “transgovernamental” e “transnacional” adicionados à ideia de interdependência. 

Esses conceitos foram trabalhados pelos autores no artigo “Transgovernmental Relations and 

International Organizations” de 1974. A noção transgovernamental designaria interações diretas 

entre subunidades de governos de diferentes países - tais como departamentos, agências, etc., 

que possuam funções técnico-burocráticas voltadas para uma área específica de política - de 

maneira autônoma à autoridade central responsável pelas relações internacionais. O segundo 

conceito, o de transnacional, se refere às ações de atores não-governamentais na política 

internacional. Nos dois casos a unidade do Estado-Nação em termos de discurso e ação em 

âmbito internacional pregada pelos realistas é minada. 

O texto é focado na cooperação transgovernamental e os autores a distinguem em dois 

tipos. O primeiro tipo consiste na “coordenação política transgovernamental”, a qual ocorreria 

em casos de políticas em que ainda não existe uma diretriz superior interna. A forma mais básica 

aconteceria por meio de comunicações informais entre diferentes burocracias; mas também as 

organizações internacionais se colocariam como um bom foro para isto. Neste último caso, se 

houvesse frequência nos encontros, as burocracias poderiam desenvolver proximidade, 

podendo chegar a repensar o seu papel interno a partir de uma referência externa. O contato 

também geraria comprometimento com as metas conjuntas e flexibilidade na negociação, 

podendo influenciar as políticas internas. 

O segundo tipo de cooperação é denominado “coalizão transgovernamental em 

construção”, a qual ocorreria quando subunidade(s) de um governo constrói(oem) uma coalizão 

com uma parte externa contra a posição de seu governo central, quebrando a unidade do Estado 

em sua política exterior. Muitas vezes a(s) subunidade(s) procuraria(m) aliados exteriores para 

tentar fortalecer a sua posição em processos decisórios internos. Este tipo de coalizão ocorreria 

quando, por exemplo, Estados poderosos tentassem penetrar Estados considerados mais 

“fracos” com o propósito de dividir internamente seus governos. 

Tendo visto esses tipos de coalizão expostos, é importante entender as supostas 

condições para que ocorra uma coalizão transgovernamental. Primeiramente, a existência de 



26 

 

contato prévio entre os atores seria uma condição imprescindível. Além disso, o conflito de 

interesses interno (entre uma burocracia e a posição da autoridade central) poderia fazer com 

que existisse um maior interesse comum com um governo estrangeiro do que com o nacional. 

Por fim, o baixo controle por parte do executivo ou sua ausência poderiam permitir contato 

direto de uma burocracia com algum governo estrangeiro.  

Entretanto, essas condições sozinhas não seriam suficientes; seria preciso que as partes 

com interesses comuns conseguissem combinar seus recursos efetivamente, como, por 

exemplo, fundos, informações etc., e que não existisse xenofobia, para que as burocracias 

pudessem se engajar com atores externos. 

De acordo com Keohane e Nye (1974, p. 50) as Organizações Internacionais (OIS) 

seriam ambientes propícios para o desenvolvimento das coalizões transgovernamentais. Os 

autores revelam que o número de OIS mais que triplicou entre 1945 e 1965, levando-os a 

acreditar que estas poderiam ter cada vez mais influência na maneira como alguns temas seriam 

tratados internacionalmente. Como exemplo os autores citam a influência do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e do Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas (GATT) na definição das 

políticas macroeconômicas nacionais. 

Assim, para os autores, seria possível concluir que as OIS têm desempenhado um papel 

cada vez mais relevante na definição da agenda na política mundial, que pudesse chegar, 

inclusive, a influenciar a definição da agenda interna dos países devido à crescente participação 

das burocracias especializadas nas conferências internacionais sem a supervisão de um controle 

centralizado. Em verdade, o que se observa é o contrário: políticas internas de Estados com 

poder militar e financeiro são pautadas nas OIS e encontram aderência por parte dos outros 

líderes ou são impostas aos outros países nos acordos internacionais sob a penalidade de receber 

sanções caso não as sigam. 

Por outro lado, para Keohane e Nye os funcionários públicos internacionais também 

teriam interesses próprios e poderiam organizar e compor coalizões com as burocracias e 

oposições de governos visando garantir seus próprios objetivos, e vice-versa. Um exemplo 

citado pelos autores lembra quando os “[...] chilean conservatives have used IMF missions to 

bolster their political position”3(KEOHANE; NYE, 1974, p. 53). 

Mesmo assim esses tipos de atuação das Organizações Internacionais são considerados 

muito circunscritos e, ao final, elas se tornariam lugares para resolver assuntos que precisassem 

de uma coordenação conjunta, como é o caso do clima e outros assuntos complexos e 

                                                           
3 “[...] conservadores chilenos usaram missões do FMI para reforçar suas posições políticas” (Tradução nossa). 
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multilaterais, em que se tivesse a necessidade de comunicação com outros atores. Keohane e 

Nye (1974) acreditam que quanto mais forem utilizados esses fóruns transgovernamentais mais 

ganhará espaço esta maneira de procurar soluções coordenadas e com grande número de atores 

envolvidos, tornando-se uma forma recorrente de se fazer política. E novamente a problemática 

volta à questão já apontada anteriormente quando mencionou-se as OIS como um mecanismo 

para legitimar arbitrariedades unilaterais.   

Os autores acreditam que esse cenário seja bem visto por alguns. Entretanto, existiriam 

grupos nacionais que o perceberiam como algo ameaçador aos seus interesses e acabariam 

usando como arma de defesa o argumento da soberania nacional. É neste sentido que Keohane 

e Nye (1974) enxergam grandes problemas em soluções nacionais como, por exemplo, a criação 

de barreiras tarifárias no comércio internacional. Acreditam que elas poderiam não ser efetivas, 

levando a conflitos políticos com outros Estados. Além disso, 

 
National actions to reduce the adverse effects of societal interdependence may have 

the paradoxical effect of increasing policy interdependence: that is, such measures 

may increase the extent to which governments depend on the actions of other 

governments for the achievement of their own goals (KEOHANE; NYE, 1974, p. 58)4. 

 

 Argumento que se mostra parece muito conveniente ao governo dos Estados Unidos da 

América quando defende e tenta impor através do FMI e Banco Mundial a adoção de políticas 

financeiras que lhe favorecem. 

Assim, a partir das observações destacadas sobre o Neoliberalismo pode-se destacar 

duas conclusões e dois desafios, colocados pelos autores: 

1) É possível concluir que a cooperação e o estabelecimento de regimes 

internacionais seriam mecanismos fundamentais para os Estados administrarem os conflitos e 

as assimetrias de poder, sendo que ações unilaterais iriam perdendo cada vez mais espaço no 

Sistema Internacional; 

2) Outra implicação das premissas assumidas pelos autores com os conceitos de 

interdependência e transgovernamentalismo é a crença na existência de um Sistema 

Internacional com poderes subdivididos nas diversas áreas políticas; 

3) Por fim, os autores acreditam que o processo de expansão da interdependência 

para outras dimensões do Estado-Nação faria com que cada vez mais se ampliassem as relações 

transgovernamentais na tentativa de lidar com esta interdependência, colocando o desafio de 

como controlar a burocracia nacional que atua ativamente em um ambiente trasngovernamental; 

                                                           
4 “Ações nacionais para reduzir os efeitos adversos da interdependência entre as sociedades podem ter o efeito 

paradoxal de elevar a interdependência política, ou seja, tais medidas podem aumentar a dependência das ações de 

outros governos para a realização dos seus próprios objetivos” (Tradução nossa). 
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4) Ainda, após tais proposições, os autores apresentam o seguinte questionamento: 

“o que é o interesse nacional?”. Afirmam que se pensarmos somente na pressão dos grupos de 

interesse poderíamos ficar restritos a uma visão mecanicista da realidade. O contato de 

diferentes atores internos com externos faria com que os Estados se tornassem atores 

multifacetados ou, no limite, esquizofrênicos. 

Assim, toda esta perspectiva teórica foi aplicada para o entendimento do cenário 

mundial em que os entes federados estão cada vez mais presentes. Mesmo rompendo com o 

paradigma estatocêntrico, adicionando novos atores transnacionais e transgovernamentais, de 

acordo com Duchacek (1984, p. 20): 

 

The Nye-Keohane paradigm has not included the patterns of movement tangible and 

intangible items across international boundaries when one or more of the interacting 

units is a subnational territorial authority, that is substantially elected officials and 

their staffs [...]5 

 

 Desta feita, tanto Soldatos (1990), Ivo Duchacek (1984) e outros autores de referência 

no estudo da paradiplomacia adotam como base o capítulo de Elliot e Lily Feldman chamado 

The impact of Federalismo on the Organization of Canadian Foreign Policy, presente no livro 

Perspectives on Canadian federalismo (1984), no qual é tratada a atividade transgovernamental 

em âmbito externo conduzida por governos constituintes de uma união federal, por subunidades 

de um governo central ou por subunidades de um governo federado, para além da definição de 

Keohane e Nye em que se consideram apenas subunidades (burocracias) do governo federal 

atuando externamente. Soldatos (1990) ampliaria ainda mais o uso do conceito de atividades 

transgovernamentais ao incluir a atividade externa de governos regionais ou municipais. Deste 

modo, a teoria neoliberal tem servido como base para o estudo da atuação internacional de entes 

federados no mundo e no Brasil, concebendo a possibilidade de existência de um 

transgovernamentalismo subnacional.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 “O paradigma Nye-Keohane não incluiu os padrões de movimento de itens tangíveis e intangíveis de fronteiras 

internacionais, quando uma ou mais das unidades de interação é uma autoridade territorial subnacional, que são 

substancialmente os governantes eleitos e suas equipes [...]” (Tradução nossa). 



29 

 

2.2 Relações Internacionais e unidades federadas 

 

A participação dos entes federados nas relações internacionais tem sido denominada por 

muitos como o “fenômeno das muitas vozes” na política externa. O teórico Panayots Soldatos 

é um dos autores de referência a abordar a inserção internacional de entes federados. Este 

ateniense de nascença está há vinte e oito anos como docente no Departamento de Ciência 

Política na Universidade de Montreal (Canadá). Foi o responsável por introduzir o termo 

paradiplomacia no debate acadêmico para discutir o fenômeno em questão. 

Cornago Pietro, professor titular de Relações Internacionais na Universidade do País 

Basco e Diretor do Mestrado em Cooperação Internacional Descentralizada, possui uma 

sintética definição do que é a paradiplomacia: 

 
a paradiplomacia pode ser definida como o envolvimento de um governo subnacional 

nas relações internacionais, por meio do estabelecimento de contatos, formais e 

informais, permanentes ou provisórios (‘ad hoc’), com entidades estrangeiras públicas 

ou privadas, objetivando promover resultados sócio-econômicos ou políticos, bem 

como qualquer outra dimensão externa de sua própria competência constitucional 

(CORNAGO PIETRO, 2004, p.252). 

 

Para Soldatos (1990) esse fenômeno pode ser considerado novo em termos 

quantitativos, intensificando-se em relação ao escopo de assuntos e em volume de interações e 

parcerias empreendidas, e também em termos qualitativos, na medida em que as unidades 

federadas estariam demonstrando maior capacidade de ação e objetivos próprios, implicando 

em maior autonomia na sua relação com o exterior.   

A paradiplomacia foi inicialmente vinculada ao fenômeno da “fragmentação” da política 

externa, como se esta se fragmentasse em número de atores que a promovem dentro de um 

mesmo Estado. Ivo Duchacek, que até o seu falecimento era professor de Ciência Política na 

Universidade de Nova Iorque e professor visitante da Universidade da Califórnia, propôs o 

termo “segmentação” para explicar o que ocorreria na política externa com a inclusão destes 

novos atores. Segundo ele, essa manifestação dos entes federados não poderia ser considerada 

como algo capaz de causar desintegração na política externa, seria mais adequado entendê-la 

como um processo de racionalização desta política. 

A partir disso, Duchacek (1984) afirma existir dois tipos de segmentação: (1) a 

territorial, denominada segmentação vertical, quando diferentes níveis de governo se envolvem 

diretamente nas relações internacionais; (2) a funcional, ou chamada horizontal, quando dentro 

de um mesmo nível de governo diferentes departamentos e agências do governo se envolvem 

diretamente em assuntos externos. A paradiplomacia se enquadraria no âmbito da segmentação 
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territorial e poderia ocorrer através das seguintes formas: (a) ações cooperativas, quando 

coordenadas pelo governo central ou desenvolvidas em conjunto; (b) ações paralelas, podendo 

ocorrer de forma harmoniosa, com ou sem o monitoramento do governo federal; ou (c) 

acontecer de maneira desarmoniosa, implicando na fragmentação do ator e, portanto, neste caso 

deixaria de ser paradiplomacia (DUCHACEK, 1990). 

É importante destacar que em termo de dimensões, a paradiplomacia poderia dar-se em 

âmbito transfronteriço regional, estando mais ligada às relações informais diárias, ou 

transregional, de governos subnacionais não fronteiriços, mas pertencentes a países vizinhos, 

que representam um padrão de relações mais formais. E, por fim, global, que se dá através do 

contato com países distantes. Podem existir também intenções separatistas por parte dos 

governos locais ao se engajarem na atuação internacional, com o objetivo de alcançar a 

independência. Esse tipo de atividade foi denominada protodiplomacia e não é o caso que será 

tratado neste trabalho (DUCHACEK, 1990). 

Para além dos termos colocados por Duchacek (1990), ao aprofundar o trabalho de 

pesquisa na bibliografia nacional e estrangeira, revelam-se muitos outros termos utilizados para 

denominar este fenômeno: paradiplomacia; diplomacia federativa; microdiplomacia; 

cooperação descentralizada; diplomacia constituinte etc.. 

Como vimos Panayotis Soldatos cunhou o termo paradiplomacia, enquanto Duchacek, 

em seu artigo “The international dimension of subnational self-government” de 1984, antes de 

incorporar o uso termo paradiplomacia, utilizava o conceito microdiplomacia global. Segundo 

ele, teria escolhido esta terminologia por falta de uma que considerasse mais adequada para 

descrever os contatos cooperativos entre entes federados que não estão na mesma vizinhança e 

que estabelecem relações com distantes centros política e economicamente poderosos. 

De acordo com Duchacek (1894, p. 14) a microdiplomacia global poderia envolver as 

seguintes iniciativas: (1) o estabelecimento de missões permanentes em distantes lugares do 

mundo; (2) missões de curto prazo, ou seja, visitas, por exemplo, com intuitos comerciais; (3) 

realização de visitas de governadores e ministros para promover o interesse subnacional; (4) 

recepção de dignitários e representantes comerciais estrangeiros; (5) organização e participação 

em feiras de comércio e de investimentos; (6) realização de campanhas estatais para promover 

sua localidade em territórios estrangeiros; (7) criação de zonas de comércio exterior e para 

instalação de bancos estrangeiros; (8) o cultivo de relacionamento especial com comunidades 

territoriais estrangeiras, como o irmanamento; (9) mobilização interna com o intuito de alcançar 

resultados em suas relações internacionais, como fazer lobby com o governo federal, por 
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exemplo, para a promoção do comércio exterior local; (10) e, por fim, muitas outras ações 

fragmentadas promovidas por autoridades subnacionais em âmbito externo. 

Por outro lado, para denominar tais ações, John Kincaid (1990), acadêmico e professor 

universitário estadunidense, conhecido por suas várias produções nas áreas de federalismo e 

relações intergovernamentais, propôs o termo diplomacia constituinte.  

Tendo em vista essas diferentes nomenclaturas Gilberto Rodrigues (2008, p. 1025), 

professor da Universidade Federal do ABC, apresenta a seguinte reflexão a partir da realidade 

brasileira:  

No Brasil, portanto, a paradiplomacia pode ser denominada segundo a 

perspectiva federal do Itamaraty e da presidência da República (diplomacia 

federativa e cooperação internacional descentralizada) e subnacional (relações 

internacionais federativas, política externa federativa). A terminologia variada 

indica uma visão própria do fenômeno, de acordo com a compreensão que cada 

ator reserva para ele. 

 

Podemos situar nesta discussão também a autora Saskia Sassen que fundou o conceito 

de “cidades-globais”. Para a autora as cidades-globais compõem uma rede global de lugares 

estratégicos que estão no mercado das altas finanças, possuem uma economia de serviços 

especializada e uma crescente internacionalização da produção manufatureira, entre outros 

aspectos (SASSEN, 2004). Sassen afirma que a globalização econômica marca uma 

transformação na organização territorial da atividade econômica e do poder político. 

Para ela, a dispersão das atividades econômicas em âmbito global tão propalada 

esconderia o fato de que essa dispersão geográfica ocorre através de estruturas corporativas 

extremamente integradas que concentram e controlam o poder e a renda da cadeia que se 

estabelece, estando aí o impacto na relação entre soberania e territorialidade:  

 

En términos de la territorialidad, significa que la economía espacial creada por la 

globalización se extiende más allá de la capacidad regulatoria de un solo Estado, 

pero que las funciones centrales están desproporcionadamente concentradas en los 

territorios nacionales de los países altamente desarrollados 6(SASSEN, 2004, p. 

380). 

 

Esta concentração de funções representaria um fator estratégico na economia global e 

se localizaria em particular nas cidades-globais, sendo que, a partir dos anos 1990, teria se 

expandido para cidades do sul, em forma de filiais. “La globalización económica hace que las 

jurisdicciones locales rivalicen entre sí por atraer industrias que operan nacional o 

                                                           
6 “Em termos de territorialidade, significa que a economia espacial criada pela globalização se estende para além 

da capacidade regulatória de um só Estado, mas também que as funções centrais estão desproporcionalmente 

concentradas nos territórios dos países altamente desenvolvidos” (Tradução nossa). 
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transnacionalmente. La posibilidad de mudarse a las jurisdicciones que tengan menores 

exigencias regulatoria ejerce presiones descendentes sobre el nivel de las regulaciones en todas 

las jurisdicciones […]”7 (SASSEN, 2004, p. 386). 

Assim, para Sassen as inovações legais em caráter 

desregulamentação/reforma/integração global, abririam espaço maior para a movimentação 

financeira em alta velocidade, instaurando esse modus operandi na economia mundial. Com 

isto, o papel regulatório dos Estados sobre as movimentações transnacionais se reduziria não 

apenas porque se trata de uma economia global, mas também porque as empresas que operam 

em seu território fazem parte de uma rede parcialmente estabelecida em territórios nacionais. 

De acordo com a autora, ocorreu uma reacomodação da autoridade que transformou a 

capacidade dos governos e os regimes legais com a sua liberalização ou “estadunidización’ de 

la normatividad”. A desregulamentação, portanto, não poderia ser simplificada na diminuição 

do Estado, mas em um mecanismo de negociação de sua justaposição com o mercado. 

 

 

2.3 A questão da soberania nacional 

 

Observa-se nos debates acerca das terminologias adequadas para melhor descrever o 

fenômeno em questão, reflexões a respeito das controvérsias em torno da legalidade e/ou 

legitimidade da ação dos entes federados em âmbito internacional. A política externa constitui-

se uma das áreas de atuação do Estado, consistindo no “conjunto de atividades políticas, 

mediante as quais cada Estado promove seus interesses perante outros Estados” (OLIVEIRA, 

2005, p. 5). 

Neste sentido, é considerado que em um Sistema Internacional anárquico organizado 

em unidades estatais soberanas caberia ao Estado representar o interesse nacional, isto é, leva-

se em conta a representatividade carregada por essas unidades políticas nas negociações 

internacionais. Havendo então “[...] aceitação consensual de que os Estados são os atores 

legítimos na promoção dos interesses dos cidadãos, das empresas e dos conglomerados que 

estão dentro de seu território” (OLIVEIRA, 2005, p.3). Prova disso é que o Direito Internacional 

Público só reconhece os Estados como sujeitos de direito pleno, capazes de assinar acordos e 

                                                           
7“A globalização econômica faz com que as jurisdições locais criem rivalidades entre si para atrair indústrias que 

operem em nível nacional ou transnacional. A possibilidade de se mudar para as jurisdições que tenham menores 

exigências regulatórias exerce pressões descendentes sobre o nível da regulação de todas as jurisdições [...]” 

(Tradução nossa). 
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assumir compromissos internacionais. No caso brasileiro, a política externa é uma competência 

privativa do Executivo Federal e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) é o aparato 

burocrático responsável pela sua implementação, “[...] estando a sociedade civil, com pequenas 

exceções, fora desse processo” (OLIVEIRA, 2005, p. 2). 

Portanto, de início, muitos autores defendem que a ideia de atuação internacional de 

unidades federadas já colide com a clássica noção de que o Estado é o único ator legítimo para 

exercer a política externa. De acordo com Duchacek (1990), esta noção da representatividade 

do estado-nação soberano nas relações internacionais foi construída nos séculos XVIII e XIX e 

a ideia ordem internacional foi escorada sobre este conceito. É importante ressaltar que o 

princípio de uma única voz no âmbito da diplomacia, da guerra e do comércio exterior também 

foi incorporado pelos estados com sistemas federais e, por consequência, o contato direto das 

unidades federadas com o exterior era interpretado como algo proibido. 

Sendo assim, de acordo com Kincaid (1990), muitos atores, especialmente os 

governamentais colocariam em pauta a ameaça que uma política externa “plurivocal” poderia 

causar à soberania de um país. Para o autor, a diplomacia constituinte desafiaria, não tanto o 

estado-nação em si, mas o conceito de estado-nação unitário e univocal e, consequentemente, 

a ordem internacional erguida sobre esta noção. Entretanto, Kincaid acredita que este conceito 

construído é mais um mito do que uma realidade. Por conta disso, na tentativa de deslegitimá-

lo, argumenta que dos processos de construção dos estados-nação poucos foram voluntários. 

Segundo ele, o que existe majoritariamente, pensando no sentido original da palavra “nação”, 

são estados multinacionais. 

 Nesta discussão, os autores da paradiplomacia adicionaram um segundo elemento: o 

federalismo, tendo em vista que a ação internacional de governos subnacionais se manifestaria 

principalmente neste tipo de sistema político. De acordo com Duchacek (1990, p. 3), por 

federalismo podemos entender “[...] a pluralistic democracy in which two sets of governments, 

neither being fully at the mercy of the other, legislate and administer within their separate yet 

interlocked jurisdiction”8. Assim, pode-se dizer que uma federação é composta por uma 

categoria de governo que é central, ou seja, possui soberania sobre toda uma nação, e outra 

categoria de governos que possui jurisdição local, geograficamente delimitada. 

                                                           
8 “[...] democracia pluralista dentro da qual dois conjuntos de governo, que não estão totalmente à mercê um do 

outro, legislam e administram sua própria jurisdição, ainda que tenham jurisdições interconectadas” 

(DUCHACEK, 1990, p. 3, tradução nossa). 
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 Logo, este tipo de sistema de organização estatal tem sempre um elemento de dupla 

soberania, com poderes exclusivos e concorrentes, uma vez que se baseia na existência de 

cooperação e conflito entre os diversos níveis de governo para o seu bom funcionamento e 

revela suas tendências inerentes de unificação e fragmentação (DUCHACEK, 1990). Contudo, 

a existência do governo nacional soberano elimina a possibilidade de que algum governo local 

ou regional queira se separar do estado-nação, já que está sob sua soberania. 

Desta feita, Kincaid (1990) propõe uma reflexão ao debate: as ideias de unidade nacional 

e de política externa “univocal” omitiriam a existência de uma elite nacional que se manifesta 

através do Estado. A política externa seria vista por essa elite como um campo muito complexo, 

sensível e importante para ser formulada pelos governos locais. Este argumento seria, segundo 

o autor, uma forma de a elite nacional suprimir a competição na política externa, como fazem 

nas demais políticas de uma federação, e também uma tentativa de garantir que seus interesses 

fossem preservados no poder. 

Assim restaria uma questão proposta pelo autor: tendo em vista que os conflitos 

jurisdicionais são normais em estados federais, a supressão ou regulação da diplomacia 

constitutiva poderia pôr em perigo a vitalidade da democracia e do federalismo do Estado em 

questão, imprimindo características absolutistas no campo da política externa ao minar a 

competição interna? 

Para responder à questão acima Kincaid (1990) alega ser a cooperação e o conflito 

inerentes à democracia, ainda mais às federais. Sendo assim, para o autor, as políticas de 

relações internacionais, como uma das áreas de atuação do Estado, não deveriam estar isentas 

de tais dinâmicas. Kincaid (1990) também alega que a participação de partidos e de grupos de 

interesse na política externa é aceita, pois eles são legitimados através dos princípios 

democráticos. Entretanto, a participação de outros níveis de governos nesta política seria vista 

como interferência em assuntos que não são de sua competência, demonstrando que o 

pluralismo democrático federal seria dificilmente aceito neste âmbito. “The chairman of a 

corporation can criticize foreign policy, but a governor or mayor who does so may be criticized, 

at least until recently, for overstepping the bounds of propriety and his or her authority and 

competence”9 (KINCAID,1990, p. 66). 

                                                           
9 “O presidente de uma corporação pode criticar a política externa, mas um governador ou prefeito que faça isso 

pode ser criticado, pelo menos até recentemente, por ultrapassar os limites da propriedade e de sua autoridade e 

competência” (Tradução nossa). 
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Duchacek (1984) propõe também investigar se a presença de outros níveis de governo 

nas relações internacionais tem mudado a configuração do cenário internacional e se o 

monopólio da política externa detido pelos centros nacionais está em processo de erosão. Para 

o autor, o movimento de intensificação de engajamento de governos subnacionais nas relações 

internacionais ainda é muito recente e, por isso, é preciso observá-lo por mais tempo para 

responder a essa indagação.  

Os estudos realizados na área teriam demonstrado que esses governos estariam sendo 

ouvidos nas negociações internacionais, fazendo com que o Estado-Nação se pronunciasse com 

mais de uma voz. Essas vozes poderiam ser dissonantes, complementares ou coordenadas, 

podendo tornar o Estado um ator multivocal ou polifônico. 

Duchacek (1984) afirma que um bom indicativo para averiguar as dimensões que a ação 

subnacional tem alcançado no ambiente internacional seria observar a reação dos governos 

nacionais a tais iniciativas. Conforme o autor, essas reações poderiam variar entre cooperação; 

monitoramento; oposição; medo de algo novo e complexo; receio das consequências devido à 

falta de experiência dos entes federados nesta área; temor de que o fenômeno das muitas vozes 

possa gerar problemas nas relações internacionais do país; como também temor do potencial 

separatista de tais iniciativas.   

Da mesma maneira, Kincaid (1990) afirma que muitos dos que criticam a diplomacia 

constituinte são motivados pelo medo de que esta seja capaz de desestabilizar a ordem 

internacional fundada sob o Estado-Nação, afirmando existir um potencial anárquico em tais 

iniciativas. Para criticar estes argumentos o autor se questiona: a ordem internacional não 

poderia ser mudada? E os interesses não representados pelos estados-nação já constituídos?  

Ainda segundo o autor, acreditar no potencial anárquico da paradiplomacia não seria 

plausível, pois, neste caso, existiria um exagero em torno das dimensões de impactos da atuação 

internacional dos entes federados, como também haveria uma tendência geral em se focar em 

casos em que os governos subnacionais se opõem ao governo central, principalmente quando 

se tratam de políticas liberais, sendo que, no geral, poucas políticas externas gerariam oposição 

subnacional, tendo na maioria das vezes o apoio destes governos. 
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2.4 Motivações e causas da ação internacional dos entes federados 

 

No panorama das causas da paradiplomacia, Soldatos, no livro Federalism and 

international relations: the role of subnational units (1990), capítulo intitulado na Explanatory 

Framework for the Study of Federal States as Foreign-policy Actors, divide-as em três tipos: 

causas domésticas no nível das unidades federadas; causas domésticas no nível federal; e causas 

externas.  

No âmbito local das causas domésticas seria uma possível motivação à paradiplomacia 

a percepção da existência de interesses locais diferentes do representado pelo Estado-Nação. 

Adicionar-se-ia às causas domésticas locais: 

1) as pressões eleitorais, como por exemplo, por um posicionamento do governo em 

relação a uma questão internacional que envolva o local (SOLDATOS, 1990, p. 46); 

2) as regiões fronteiriças que são levadas a cooperar entre si no dia a dia, devido à 

proximidade e aos problemas em comum, ocorrendo de maneira majoritariamente informal 

(DUCHACEK, 1984); 

3) o regionalismo ou nacionalismo, os quais trazem a busca pela auto-representação nas 

relações exteriores. Sendo que no caso de existir um sentimento separatista de uma região ou 

local em relação ao Estado-Nação do qual faz parte, o engajamento internacional se dá pela 

procura de reconhecimento e legitimidade para a causa (SOLDATOS, 1990; DUCHACEK, 

1984, p. 16); 

4) as tentativas de superar as assimetrias entre os entes federados quando há na política 

externa a dominação de uma elite poderosa territorialmente localizada (SOLDATOS, 1990, p. 

46); 

5) a tese de que o governo local é o melhor conhecedor de sua realidade, afirmando que 

as políticas devem ser feitas por quem vive no local. Através disso se justificaria a oposição à 

grandeza, à burocracia nacional, vista como pesada e distante da realidade local;  

6) o contexto federativo, a partir do qual o monopólio da União na política externa 

poderia ser questionado com base nos princípios de federação, isto porque alguns dos assuntos 

discutidos neste âmbito fazem parte das competências locais (DUCHACEK, 1984). Adiciona-

se a isto o ressurgimento dos governos locais (KINCAID, 1990) nas décadas de 1980 e 1990, 

com as ondas de redemocratização. No caso brasileiro esses governos passam a adquirir status 

de entes federados com a Constituição de 1988, aumentando o escopo de competências e, por 

conseguinte, de sua autonomia; 
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7) as dificuldades econômicas encontradas pelos governos estaduais e locais, de acordo 

com os autores, os levariam a procurar meios para repor o auxílio do governo nacional com 

contatos diretos com mercados externos e centros econômicos poderosos. Isso será explicado 

mais adiante quando se tratar dos argumentos dos autores em relação à interdependência e ao 

contexto de crises das décadas de (19)70, 80 e 90, que citam como exemplo a queda da 

exportação refletida no desemprego em setores locais (KINCAID, 1990, DUCHACEK, 1984); 

8) o crescimento (orçamentário, institucional, de competências etc.) de uma unidade 

federada também poderia motivar o seu engajamento nas relações internacionais (SOLDATOS, 

1990, p. 46); 

9) a realização de eventos internacionais de grande porte geraria projeção internacional 

à localidade, sendo isto bastante abordado por autores brasileiros (exemplo: CEZÁRIO, 2011); 

10) e, por fim, o metooism, que seria um estímulo à atuação internacional para os entes 

que ainda não se mobilizam neste âmbito vindo de outros que já estariam presentes na arena 

internacional, inserindo-se na competição com outros locais para a atração de investimentos e 

de empresas. O estabelecimento de escritórios no exterior, por exemplo, seria algo visto como 

um sinônimo de status entre os entes federados (SOLDATOS, 1990, p. 46; DUCHACEK, 1984, 

p. 16). 

Em relação a esse quadro de causas domésticas em nível local apresentadas 

anteriormente podem ser observadas no caso brasileiro os números 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

No quadro das causas domésticas em âmbito federal, Soldatos (1990) apontaria: 

1) os “erros” ou ineficiência do governo federal no âmbito da política externa, devido, 

por exemplo, à excessiva burocratização e falta de representação. O autor explica as origens da 

paradiplomacia como sendo uma tentativa de reagir à crise de alguns processos no âmbito dos 

Estados-Nação e em sua performance na política externa. Soldatos ainda enfatiza que quando 

se observa o processo de tomada de decisão da política externa, nos anos (19)60 e (19)70 nas 

federações industrializadas, testemunha-se um processo de erosão das prerrogativas do governo 

central no campo das relações exteriores. O envolvimento dos governos locais nas relações 

internacionais mostraria a sua tomada de consciência em relação à incapacidade do governo 

central de ser efetivo sozinho na promoção dos interesses subnacionais neste âmbito, minando 

o atributo da soberania nacional como aspecto central na política externa. No caso brasileiro o 

que ocorreu, de fato, foi um ativismo por parte de partidos de esquerda aliados a mobilização 

internacional de movimentos sociais que levou as cidades a buscarem ocupar espaços de 

discussão e deliberação caros à realidade municipal. Isso será abordado ainda neste capítulo; 
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2) os problemas com o processo de construção do Estado-Nação, o que faria com que 

nem todos incorporassem os interesses defendidos pelo governo nacional na política externa. 

Esse não é o caso brasileiro;  

3) a alegada existência de distância institucional entre os formuladores desta política e 

os interesses locais, por falta de uma instância de participação que pudesse levar os interesses 

dos governos federados ao órgão central. A diplomacia brasileira é conhecida por seu 

distanciamento e isolamento e existe a reivindicação por parte dos governos subnacionais e 

movimentos sociais de participação na política externa;  

4) incertezas constitucionais na divisão das competências em política externa ou mesmo 

o fato de competências locais serem invocadas para agir na política externa. No caso brasileiro 

não há incertezas sobre quem possui a competência para desempenhar a política externa, mas 

há brechas e espaços deixados pelos representantes nacionais para a atuação dos entes 

subnacionais; 

5) a suposta domesticação dos assuntos de política externa, quando esta se encontra 

muito concentrada em assuntos de “low politics”, que correspondem às políticas de caráter 

econômico, cultural e social.  

De acordo com Duchacek (1990), para entender o fenômeno da atuação internacional 

dos governos subnacionais, que tem se intensificado recentemente, seria preciso ter 

conhecimento de que a expansão da política externa para assuntos além dos militares e 

diplomáticos e, portanto, de “low politics”, ocorrida durante as duas Guerras Mundiais (1914-

18 e 1939-45), teria aumentado a interligação entre os processos decisórios de políticas externas 

e internas e, com isso, os governos subnacionais passariam a se engajar cada vez mais em 

assuntos de política externa que teriam relação com suas jurisdições constitucionais. Na 

verdade, com a descentralização de competências com a Constituição de (19)88 e a expansão 

da política externa para assuntos internos fez com que se criasse uma interconexão entre política 

externa e política local. 

No âmbito das causas externas da paradiplomacia a crescente internacionalização da 

economia e a interdependência, intensificadas a partir da década de 1960, teriam ocasionado 

impactos na soberania dos Estados. Conforme Duchacek (1984, p. 15) 

 

Interdependence simply means a vulnerability to external, often quite distant, events 

and an imperative to act - as so many subnational leaders were compelled to recognize 

under the jolt of the OPEC boycott in 1973, the world economic crisis, and the 
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concomitant decline of exports and, therefore, export connected employment in the 

various states.10 

 

Partindo do ponto de vista de Duchacek (1984), a interdependência não seria uma 

característica nova do cenário internacional, mas a tomada de consciência dos governos 

subnacionais sob a pressão e as oportunidades proporcionadas por ela seriam algo novo. 

Além da interdependência global, Soldatos (1990, p. 48) faz referência à 

interdependência regional, micro e macro, as quais supostamente fariam com que a 

proximidade, afinidades e complementaridades fossem uma motivação para a atividade 

paradiplomática. 

 
They contribute to a ‘penetrated sovereignty’, where national borders cannot always 

effectively protect subnational units from economic, cultural and other ‘low-politics’ 

external influences such as structural unemployment. This leads to the establishment 

of direct relations between federated units and such foreign actors as multinational 

corporations.11 

 

 

De acordo com Kincaid (1990, p.55) “[…] in an interdependent era of ‘intermestic’ 

politics and ‘perforated sovereignties’, national boundaries have lost much of their protective 

edge”12, constituindo-se assim uma motivação à atividade paradiplomática. Logo, a 

interdependência contribuiria para o maior entrelaçamento das políticas domésticas sob a 

jurisdição do local, com a dimensão internacional. Por conta disso Duchacek (1984) e Kincaid 

(1990) utilizam o termo “intermestic politics”, criado por um acadêmico estadunidense para 

explicar como as políticas internacionais também poderiam conter uma dimensão subnacional. 

E assim, objetivando sobreviver diante dessas novas percepções, embebidos por fatos 

como a recessão econômica causada pela crise do petróleo de 1973-1979; déficits orçamentários 

nacionais; declínio das exportações; diminuição de recursos para políticas de desenvolvimento 

local, os governos subnacionais e seus líderes teriam sido impulsionados a se envolver com 

atividades que até então não eram de sua alçada para procurar outros apoios que 

correspondessem às demandas que o governo federal não mais responderia, buscando contato 

                                                           
10 “Interdependência simplesmente significa uma vulnerabilidade a eventos externos, muitas vezes bastante 

distantes, tornando necessário agir – como muitos líderes subnacionais foram obrigados a agir sob o choque do 

boicote da Opep em 1973, a crise econômica mundial, e o concomitante declínio de exportações e, portanto, dos 

empregos conectados com a exportação em vários estados” (Tradução nossa). 
11 “Elas contribuem para a 'soberania penetrada', na qual as fronteiras nacionais nem sempre podem efetivamente 

proteger as unidades subnacionais de influências externas econômicas, culturais e outras "low-politics", tais como 

o desemprego estrutural. Isso leva ao estabelecimento de relações diretas entre as unidades federadas e atores 

estrangeiros como corporações multinacionais” (Tradução nossa). 
12 “[...] em uma era interdependente de política de (políticas intersecionadas) e (soberanias perfuradas), as 

fronteiras nacionais perderam muito de sua borda de proteção” (Tradução nossa). 
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direto com mercados e centros financeiros estrangeiros (DUCHACEK, 1984). No caso das 

cidades brasileiras como já foi mencionado anteriormente e será aprofundado mais adiante a 

ação internacional dos entes subnacionais se iniciou preponderantemente por um ativismo 

político de partidos de esquerda. 

Duchacek (1990) cita o exemplo dos Estados Unidos, em que muitos de seus estados 

passam a se envolver em políticas de comércio exterior para promover o seu território 

internacionalmente, com o consentimento do Departamento Nacional de Comércio. No Canadá, 

as incursões de Quebec e Otawa estimulariam outras províncias a defenderem seus direitos 

jurisdicionais em assuntos domésticos que se conectavam com os internacionais. Duchacek 

afirma que em 1970 apenas quatro estados dos EUA tinham representação no exterior, em 1985 

este número subiu para vinte e nove estados, com cinquenta e cinco escritórios permanentes 

espalhados por dezessete países. 

O problema estaria, para Duchacek (1990), no fato de que nem os governos centrais 

nem os constituintes encontrar-se-iam preparados institucionalmente para lidar com as novas 

vulnerabilidades trazidas por uma interdependência complexa. Em reposta a esses movimentos, 

nenhum sistema político teria criado uma instituição eficiente que pudesse trabalhar com essas 

novas demandas locais. Pelo contrário, algumas elites nacionais teriam passado inclusive a 

defender um maior nível de centralização desta política, por terem se sentido ameaçadas pelo 

processo de descentralização. Tendo isso em vista, o autor assume que apenas “[...] flexible 

federal systems are positively predisposed to handle the problems of global and regional 

interdependence more effectively than unitary or authoritarian systems"13 (DUCHACEK, 1990, 

p. 4). 

Diante do panorama apresentado, Soldatos afirma que as causas domésticas teriam sido 

as motivações predominantes da paradiplomacia durante a década de (19)60. A partir de 1975 

e 1980 as causas externas, ligadas à interdependência, se tornariam predominantes estímulos à 

atividade paradiplomática. Neste trabalho nos concentraremos em analisar as causas externas 

que motivaram a atuação internacional da cidade de São Paulo a partir da década de 1990, 

quando os “ventos” da liberalização chegam ao Brasil. 

Tendo isto em vista, na seção seguinte exploraremos o transgovernamentalismo e a 

interdependência complexa, pertencentes à teoria neoliberal das Relações Internacionais sob a 

qual os autores expostos acima trabalharam para entender o cenário internacional recente dentro 

                                                           
13 “[...] sistemas federais flexíveis são positivamente predispostos a lidar com os problemas da interdependência 

regionais e global mais efetivamente que sistemas unitários ou autoritários" (Tradução nossa). 
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do qual as cidades têm se inserido. Serão abordados de maneira aprofundada os debates internos 

da teoria, bem como as características centrais desta visão analítica, de modo a entender a 

perspectiva teórica que perpassa o entendimento da paradiplomacia. 

 

2.5 Limitações e questionamentos à concepção de paradiplomacia 

 

No cenário brasileiro, tanto político quanto acadêmico da área, o termo paradiplomacia 

é bastante contestado. Gustavo de Lima Cesário (2011), em uma publicação da Confederação 

Nacional dos Municípios brasileira, argumenta não ser adequado apropriar-se de um termo do 

universo estatocêntrico (diplomacia) para designar ações de governos estaduais e locais que 

possuem origens e intencionalidades diferentes e, na maioria das vezes, espaços próprios 

constituídos pelas cidades que têm como objeto primário a cooperação em torno de políticas 

públicas. 

Traduzir este fenômeno como sendo o das “muitas vozes” na política externa, tal como 

descrito por Payanotis Soldatos, também não parece apropriado, tendo em vista que o Estado-

Nação é uma entidade com competências, recursos e capacidade diferentes do governo local. O 

governo subnacional agirá naquilo que considera sua jurisdição, assim também fará o Estado-

Nação. No caso brasileiro, foram raros os momentos em que as duas entidades tentaram atuar 

sobre a mesma agenda. E, na verdade, dizer que o Estado é monovocal ou que estaria se 

tornando multivocal, implica em ignorar todos os grupos, como a elite econômica nacional, 

partidos políticos e movimentos sociais que já estabeleceram relações externas, mesmo que 

extra oficiais, e que conseguem criar mobilizações. 

A perspectiva de Ivo Duchacek de microdiplomacia também não parece ser adequada 

para explicar a atuação internacional de cidades brasileiras porque centra-se na questão 

comercial, mencionando missões comerciais, recepção de representantes comerciais 

estrangeiros, criação de zonas de comércio exterior e para a instalação de bancos estrangeiros, 

promoção do comércio exterior local, etc., com quase nenhum aspecto de engajamento político. 

Existe um consenso maior, pelo menos em âmbito político, acerca do termo Cooperação 

Internacional Descentralizada, pois a ação internacional das cidades se dá no âmbito da 

cooperação e não da diplomacia, ou seja, não é um movimento concorrente ou paralelo à União 

brasileira. De acordo com Gilberto Rodrigues, professor da Universidade Federal do ABC 

(UFABC), a Cooperação Internacional Descentralizada (CDI) “[...] trata-se da possibilidade de 

entes subnacionais ou não-centrais, como Estados e Municípios, desenvolverem ações 
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internacionais, no âmbito de suas competências, sob o amparo de molduras internacionais 

bilaterais ou multilaterais” (RODRIGUES, 2011, p. 6). 

Nas entrevistas realizadas para este trabalho tomou-se conhecimento de uma 

terminologia que deve ser destacada. Jean Tible, ex-assessor da Secretaria de Relações 

Internacionais do Partido dos Trabalhadores, um dos entrevistados, mencionou durante a 

conversa sobre a existência de um “municipalismo internacionalista” para explicar o momento 

inicial de engajamento das cidades nas relações internacionais. Esta terminologia é muito 

interessante, pois traduz um movimento e o contexto histórico em que os atores da causa 

municipalista se envolvem com as relações internacionais, como também em que alguns 

internacionalistas se engajam na causa municipalista. Tendo isto em vista, esta dissertação 

considera a expressão “municipalismo internacionalista” a mais adequada para explicar o início 

deste movimento no Brasil e sua continuação por parte dos gestores que militam nesta área. 

 Em relação à questão da soberania nacional, como já exposto anteriormente, Kincaid 

(1990) afirma que a “diplomacia constituinte” estaria desafiando a ordem internacional 

construída sobre o Estado-nação, porque desafia o seu monopólio na política externa. Contudo, 

sob a perspectiva desse trabalho, o “municipalismo internacionalista” não estaria desafiando a 

ordem do Sistema Internacional, já que, como dito anteriormente, as cidades atuam em assuntos 

de outra ordem, e mesmo quando tratam do mesmo assunto que os Estados, podem tanto 

reforçar a posição do Estado ao qual pertencem como agir no sentido de contestar uma política 

de governo e não de questionar a legitimidade ou autoridade do Estado-nação em um foro 

internacional. Ainda que seja o caso de oposição, as cidades possuem um escopo de atuação 

limitado, pois estão sob a jurisdição das macropolíticas.  

Ao longo dos anos a posição do governo nacional brasileiro com relação ao 

“municipalismo internacionalista” tem demonstrado ser contida, isto é, pouco ou nada tem feito 

para impedir este movimento, da mesma maneira como pouco tem feito para fomentá-lo. Na 

verdade, o “municipalismo internacionalista” tem sido uma iniciativa das cidades e para as 

cidades. 

Em relação ao conceito de cidades-globais de Saskia Sassen, existem muitas 

controvérsias. Sassen assume como cidades-globais aquelas que possuem sua economia 

baseada no setor terciário. Na obra São Paulo: o mito da cidade-global, Whitaker Ferreira 

(2003) desconstrói a tese de Sassen de que São Paulo seja uma cidade-global, pois a partir da 

observação de dados empíricos conclui que não houve uma transição da economia local para o 

setor terciário.  
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De acordo com ele, São Paulo não corresponde aos requisitos necessários para ser 

considerada global, já que não possui uma produção manufatureira internacionalizada, uma 

economia de serviços especializada e seu mercado imobiliário não é comandado pelo capital 

internacional. O autor acredita que a suposta “globalidade” foi apropriada pelo poder público, 

para legitimar seus altos gastos com obras de infraestrutura que supostamente seriam destinadas 

ao setor terciário, mas que, na verdade, estão voltadas para criar condições de reprodução das 

elites fundiárias locais arcaicas. De modo que, as cidades-globais parecem ser muito mais uma 

característica dos países “desenvolvidos” do que dos países “subdesenvolvidos”. 

Neste ínterim, Wanderley (2006) acredita a cidade de São Paulo poderia ser 

caracterizada como uma grande metrópole, uma megametrópole ou uma cidade-global 

periférica ou emergente, 

 
[...] porque determinados componentes indicados por Castells e Sassen estão presentes 

em São Paulo, porém eles comparecem numa situação subordinada e assimétrica, quer 

como potencialidades em certos aspectos (expansão do terciário, bancos 

internacionais, comércio mundial etc.), mas que não podem ser equiparados às cidades 

de Nova York, Londres e Tóquio (e mesmo outras), quer apresentando baixa 

intensidade em outros aspectos (sedes de conglomerados, aeroporto internacional, 

tecnologia avançada etc.). (WANDERLEY, 2006, p.196) 

 

Além disso, é importante discutir outros aspectos do arcabouço teórico da 

paradiplomacia. Compõe grande parte do discurso vigente a ideia de que a descentralização da 

política externa corresponderia a uma maior eficiência, a qual o Estado foi incapaz de gerar. A 

descentralização estatal pautou de maneira geral os debates das reformas liberais das décadas 

de 1980 e 1990, responsáveis por criar uma correspondência, quase que generalizada para as 

pessoas, sobre a igualdade entre descentralização das políticas e democracia. A descentralização 

foi recomendada à época pelas agências de financiamento internacionais e pelas teorias liberais. 

Entretanto, Arretche (1996) procura desmistificar o fato de que a realização da democracia 

depende do nível de governo em que a decisão for tomada, salientando-se que esta tem mais 

relação com a natureza das instituições responsáveis pelo processo de decisão e com a 

possibilidade de que os princípios democráticos eleitos possam ser traduzidos em instituições 

concretas. 

Acredita-se também que os conceitos de “interdependência” e “globalização”, adotados 

sob o ponto de vista Neoliberal (das Relações Internacionais) como motivação à 

paradiplomacia, possam camuflar alguns importantes processos, por apresentarem um caráter 

demasiado generalizante, obscurecendo a real compreensão de fenômenos mais específicos. 

Tendo isso em vista, acredita-se que a visão dos atores engajados neste processo político de 
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internacionalização de cidades possa trazer grandes contribuições ao debate, na tentativa de 

entender as dinâmicas reais motivadoras deste fenômeno.  

 

2.6 O “Municipalismo Internacionalista” 

 

Existem poucas publicações sobre a internacionalização de cidades brasileiras 

produzidas pelos intelectuais militantes e atuantes neste movimento nos governos subnacionais 

e federal brasileiros. Como já foi dito anteriormente, esta literatura cresceu no Brasil tendo por 

base reflexões propostas por intelectuais estrangeiros acerca de caso existentes no exterior. 

Portanto, em busca de um entendimento dos gestores que estiveram diretamente envolvido 

nesse movimento foram realizadas entrevistas e utilizadas outras fontes selecionadas, que serão 

expostas a seguir, como elementos sugestivos para reforçar as hipóteses que serão trabalhadas 

ao longo deste trabalho.  

Inicialmente, para respaldar esta reflexão utilizar-se-á o artigo “Redes internacionais de 

cidades para metrópoles solidárias” de Eduardo Mancuso14; o Plano de trabalho da Secretaria 

de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores de 2005 a 2007, ambos textos 

disponibilizados para essa pesquisa por Fernando Santomauro, coordenador de relações 

internacionais da prefeitura de Guarulhos; e o artigo publicado no blog do Grupo de Reflexão 

de Relações Internacionais (GR-RI) da Carta Capital de Sérgio Godoy, professor de Relações 

Internacionais da Fundação Santo André, e Fernando Santomauro, intitulado “O direito às 

cidades e a nova agenda global”.  

Para embasar a tese também foram articuladas três entrevistas com atores do movimento 

de internacionalização das cidades: Kjeld Aagaard Jakobsen, segundo secretário de relações 

internacionais da prefeitura de São Paulo durante a gestão da prefeita Marta Suplicy (2001-

2005), no período de 2003 a 2004; Jean François Germain Tible, assessor da Secretaria de 

Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores de 1999 a 2008, ambos filiados ao Partido 

dos Trabalhadores (PT); e Fernando Santomauro, que não é filiado ao partido e foi assessor de 

relações internacionais em São Paulo em gestões do PT e do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), hoje sendo coordenador da área em Guarulhos, município atualmente 

governado pelo PT. O foco das entrevistas foi entender como ocorreu o início da 

                                                           
14Historiador e coordenador de Relações Internacionais da prefeitura de Porto Alegre de 2002 a 2004; coordenador 

de Relações Internacionais da prefeitura de Guarulhos de 2005 a 2008; assessor de Cooperação Internacional da 

prefeitura de Canoas de 2009 a 2011. 
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internacionalização das cidades no Brasil, especialmente de São Paulo, e quais foram os atores 

fundamentais neste processo.  

Antes de nos aprofundarmos nesta seção, é importante ressaltar a participação do Partido 

dos Trabalhadores (PT) na construção da pauta, do fomento, da discussão e na 

institucionalização da área de relações internacionais em nível municipal.  A Confederação 

Nacional dos Municípios fez um levantamento em 2011 de cidades que institucionalizaram 

áreas de relações internacionais, exposto no quadro abaixo. A partir destes dados aferiu-se qual 

partido governava o município no momento da institucionalização das relações internacionais. 

Veja-se o quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Surgimento das áreas internacionais nos municípios 

Ano Lista de municípios Partido 

1993 

 

Rio de Janeiro Prefeito eleito pelo PMDB 

filiado ao PFL 

 Porto Alegre PT 

1994 Campinas PSDB 

1995 Belo Horizonte PT 

1997 Santo André PT 

 Maringá PSDB 

2001 São Paulo PT 

 Curitiba  PFL 

 Recife  PT 

 Jundiaí PSDB 

 São Carlos  PT 

 São Vicente PSB 

 Jacareí PT 

2004 Florianópolis PP 

2005 Cascavel PDT 

 Suzano PT 

 Itanhaém PSDB 

 Itu PV 

 Diadema PT 

 Guarulhos PT 

 São José do Rio Preto PPS 

 Santa Maria PT 

 Salvador PDT 

 Vitória PT 

 Santos PMDB 

 Camaçari PT 

 Foz do Iguaçu PDT 

 Palmas PT 

2006 Belém PTB 

2007 Osasco PT 

 São Bernardo do Campo PSB 

Fonte: CNM, 2011 com acréscimo de dados por pesquisa no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE, 2015). 
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A tabela anterior mostra que de trinta e uma cidades, em quinze delas as áreas de 

relações internacionais foram criadas em gestões do PT, isto representando aproximadamente 

48% (quarenta e oito por cento) do total. Sendo assim, já é reconhecida no meio, tanto político 

quanto acadêmico, a forte atuação desse partido nessa agenda.  

Além disso, o estudo de caso desta pesquisa centra-se em São Paulo e, nesta cidade, o 

governo do PT, na gestão Luiza Erundina foi responsável por criar uma área de relações 

internacionais, e, em 2001, na gestão da prefeita Marta Suplicy, institucionalizou uma 

Secretaria de Relações Internacionais. Assim se justificam a escolha dos entrevistados e os 

documentos/textos selecionados. 

Eduardo Mancuso inicia o artigo “Redes internacionais de cidades para metrópoles 

solidárias” com a epígrafe que contém um trecho de um texto ou uma fala (não possui referência 

específica) de David Harvey (MANCUSO, 2012, p. 1):  

 

O socialismo em uma única cidade não é um conceito viável. No entanto, é evidente 

que alternativa alguma à forma contemporânea de globalização será apresentada a nós 

a partir do alto. Terá de vir de dentro dos espaços múltiplos locais, ligados num 

movimento mais amplo. 

A perspectiva ideológica que será trabalhada também pode ser observada no trecho a 

seguir:  

Nos últimos anos, muitos governos locais democráticos estabeleceram relações com 

as classes trabalhadoras e as camadas populares no nível das suas bases e estruturas 

comunitárias e, cada vez mais, constroem associações e redes com outros governos 

locais, substituindo modelos rígidos, centralizados e burocráticos por modelos de 

organização e de informação descentralizados, horizontais e flexíveis, praticando uma 

solidariedade internacional local, combatendo as causas e os efeitos nos territórios da 

exploração e da exclusão globalizadas (MANCUSO, 2012, p. 3).  

Optou-se por reproduzir estes trechos, pois acredita-se que eles conseguem descrever a 

visão daqueles que se engajaram com o “municipalismo internacionalista” em seu início, 

permeados pela ideia de promover a “integração dos povos”, a “democratização e 

transformação do sistema internacional” através do engajamento local nas relações 

internacionais. 

O autor afirma que a globalização neoliberal tem criado condições para a organização 

em rede, e seria através dessas redes que o capitalismo poderia ser superado, através da partilha 

de poder, pouca burocracia, flexibilidade organizativa, valorização do pensamento crítico e da 

promoção e divulgação de boas práticas locais no enfretamento da pobreza, discriminação, 

desigualdade, etc.. 

Os atores deste processo acreditam que “‘Pensar globalmente e atuar localmente’ já não 

é mais suficiente, mas que é preciso atuar globalmente, em um sentido estratégico e 
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programático” (MANCUSO, 2012, p. 3). Já que “[...] qualquer utopia [...] que não seja inspirada 

em uma visão global e universal, terá um alcance limitado” (MANCUSO, 2012, p. 4). A 

cooperação em rede seria uma forma de transcender as ferramentas colocadas para a superação 

dos problemas impostos pela globalização capitalista, os quais são cada vez mais complexos. 

Acrescenta: 

[...] a luta política nas cidades torna-se indissociável das lutas nacionais, regionais e 

globais, bem como de uma estratégia de articulação em rede. Caso contrário, a 

dinâmica da globalização capitalista continuará cada vez mais fragmentando os 

territórios em algumas poucas ilhas de prosperidade num oceano de grandes regiões 

excluídas e descartáveis (MANCUSO, 2012, p. 4). 

 Mancuso acredita também que: 

Para a conquista da autoemancipação humana em um mundo cada vez mais 

urbanizado e metropolitano, é essencial construirmos uma nova hegemonia planetária, 

além de inovadoras formas de luta e de auto-organização nas cidades. Para 

conquistarmos os objetivos ambiciosos e generosos da integração dos povos e 

territórios e superarmos o “déficit democrático” estrutural do sistema-mundo 

capitalista, algumas ferramentas e processos, como o método da democracia 

participativa e a interação estratégica dos governos locais comprometidos com o 

pensamento crítico e os movimentos sociais antissistêmicos, além da construção de 

frentes comuns com governos nacionais democráticos e progressistas – podem ser as 

chaves para abrirmos as portas de “outro mundo possível” (MANCUSO, 2012, p. 5).  

 

Esses trechos traduzem a posição do autor diante dos acontecimentos, ou seja, situa a 

sua fala no cenário em que atua a partir das referências por ele utilizadas. É a fala de um 

intelectual que participa da construção de um movimento, que coloca raízes teóricas para sua 

ação política e que traduz o pensamento desta primeira geração de “municipalistas 

internacionalistas”, como veremos nas entrevistas realizadas que serão expostas adiante. Muito 

embora essa não tenha sido a visão que prevaleceu na academia, exposta no decorrer deste 

primeiro capítulo.  

Em seu texto, Mancuso cita Immanuel Wallerstein, Milton Santos, Boaventura de Sousa 

Santos e David Harvey como pano de fundo para situar a atuação internacional das cidades 

dentro de um “movimento de mundialização alternativa contra-hegemônica” que tem como 

palco o Fórum Social Mundial (FSM). 

No artigo publicado no blog do Grupo de Reflexão de Relações Internacionais (GR-RI) 

da Carta Capital de Sérgio Godoy, professor de Relações Internacionais da Fundação Santo 

André, e Fernando Santomauro, intitulado “O direito às cidades e a nova agenda global” 

observa-se também a posição destes atores que participam das políticas internacionais dos 

municípios, tal como na citação abaixo: 
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As relações internacionais das cidades devem continuar a fortalecer agendas nas quais 

a correlação de forças nos governos nacionais impede seus avanços. Ou seja, as 

esferas local e regional por um lado, e internacional por outro, são importantes para a 

disputa de hegemonia. E podem ser fundamentais, como já foram, para o 

enfrentamento de determinados desafios que impedem o avanço de um projeto 

político inclusivo, participativo e sustentável (GODOY; SANTOMAURO, 2015). 

 

Assim, para esta seção foi entrevistado Jean François Germain Tible, por ter sido 

assessor da Secretaria de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores de 1999 a 2008 

e que, por conta disso, pôde acompanhar e participar do processo de internacionalização das 

cidades governadas pelo partido. Atualmente ele é professor da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. De acordo com ele, o Partido dos 

Trabalhadores possui uma Secretaria de Relações Internacionais (SRI) desde sua fundação, mas 

sua atuação se tornou mais forte a partir de 1989.  

Segundo Tible, a campanha do partido de 1989 teria representado um “salto” em relação 

às outras, pois foi quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a liderança e trouxe consigo a 

solidariedade internacional dos sindicalistas alemães, europeus, norte-americanos, fortalecendo 

a área de relações internacionais do partido. Na década de (19)80 a referência da esquerda no 

Brasil era Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), mas quando Lula ganha 

a disputa, por pouca diferença, e vai para o segundo turno com Fernando Collor de Mello, o PT 

“[...] entra para o mapa do mundo das esquerdas”. Então, passa a ser aprofundada uma política 

de relações internacionais do partido que tem como figura chave Ana Maria Stuart, a qual, unida 

a Marco Aurélio Garcia, estruturará a SRI do PT.  

Tible lembra que na conjuntura internacional de 1989 ocorre a queda do Muro de 

Berlim, e assim, “[...] mesmo quem não era entusiasta do socialismo dito real, tem um choque.” 

Em resposta, no ano de 1990, Lula e Fidel propuseram a criação do Foro de São Paulo, unindo 

as esquerdas latino-americanas e caribenhas. De tal forma, o PT terá esse envolvimento 

particular com as relações internacionais, mantendo essa característica de proximidade com 

partidos latino-americanos e europeus, enquanto que nos demais partidos, quando existia esse 

tipo de política, ela era relativamente frágil.  

Kjeld Aagaard Jakobsen, também entrevistado para essa pesquisa, é filiado ao Partido 

dos Trabalhadores e foi o segundo secretário de relações internacionais da Prefeitura de São 

Paulo, durante a gestão da prefeita Marta Suplicy (2001-2005), no período de 2003 a 2004. A 

respeito do início da atuação internacional das cidades, Jakobsen diz que é possível observar 

este movimento desde antes da Segunda Guerra Mundial, quando as cidades europeias já se 

interligavam internacionalmente, sendo que, no período da chamada Guerra Fria, as cidades 
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formavam associações de municípios, excluindo as localidades governadas pela esquerda, por 

partidos comunistas. 

As cidades da esquerda social democrata da Europa, particularmente as francesas, 

estavam unidas em torno da Federação Mundial de Cidades Unidas (FMCU), criada em 1957, 

enquanto as de direita estavam reunidas na União Internacional de Associações Locais (IULA, 

sigla em inglês), fundada em 1913, composta por uma união de associações municipais 

nacionais. Com o fim da Guerra Fria, essa separação extingue-se paulatinamente e, em 2004, 

ocorre a fusão entre as duas redes internacionais de cidades, a FMCU e a IULA, formando a 

rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU).  

Jakobsen revela que, no caso da América Latina, quando tratamos do tema 

internacionalização de cidades, estamos falando de um número reduzido de municípios, de uma 

minoria. Segundo argumenta, em um estudo que fez com Sinoel Batista e Carol Evangelista 

sobre a existência de áreas de relações internacionais institucionalizadas nas cidades, verificou 

que:  

 

“[...] as cidades grandes, via de regra, têm uma área internacional, algumas cidades 

médias têm e as cidades pequenas, via de regra, não têm absolutamente nada. E muitas 

das cidades médias e até as pequenas que quando têm alguma estrutura de relações 

internacionais é por indução externa, por exemplo, surge a possibilidade de participar 

de um programa de cooperação da União Europeia. Resultado: isso obriga essas 

cidades, de alguma maneira, a terem uma área internacional, quer dizer, alguém que 

coordene esse projeto, que faça a prestação de contas, que faça uma interação com o 

donante desse projeto. Do contrário não teria”. 

 

 

A respeito do papel do PT na institucionalização das relações internacionais em nível 

municipal, Jakobsen disse que este não é um privilégio do partido, já que o Rio de Janeiro, por 

exemplo, que nunca foi governado pelo PT, atua internacionalmente há muitos anos na 

perspectiva do marketing da cidade. Entretanto, afirma não ter testemunhado um forte 

engajamento político internacional de cidades governadas por outros partidos. 

Com relação à participação de partidos ideologicamente de esquerda ou de direita neste 

movimento das relações internacionais de cidades, Jakobsen afirmou ter a percepção de que há 

um interesse maior nas relações internacionais subnacionais por parte da esquerda. Jean Tible 

possui pensamento semelhante e diz que não necessariamente essa era uma iniciativa apenas do 

PT, mas que o engajamento em questões e espaços políticos era característica do partido, já que 

os demais que se engajavam nessa área tinham por interesse maior a captação de recursos.  

Após uma reflexão, Jakobsen afirmou: “Enfim, eu acho que empiricamente falando há 

uma motivação ligada ao neoliberalismo sem dúvida, eu concordo com a sua tese, mas com 
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diferentes aproximações”. Argumentou que no caso de governos de direita o interesse maior na 

política de relações internacionais está ligado à área de negócios, atrair investimentos e captar 

recursos, enquanto que os governos de esquerda se engajariam nas relações internacionais em 

busca da construção de modelos alternativos de políticas públicas locais. Vale ressaltar um 

trecho da fala de Jakobsen: 

 

“Há uma visão do campo da esquerda no sentido de construir uma incidência sobre os 

processos globais. Então, por exemplo, vamos ter no ano que vem o Habitat III, que é 

um novo debate sobre a situação das cidades, dos assentamentos humanos, que 

obviamente interessa. Há experiências, mesmo no Brasil, que são levadas para o 

exterior como uma boa prática, o caso do Orçamento Participativo e tal. Tudo isso 

acaba sendo uma reação ao modelo econômico e político que vai implantar no mundo 

e que afeta as cidades, mas, por outro lado também, principalmente, pelo lado da 

esquerda, o interesse é em promover as boas práticas e o intercâmbio. [...] Há a busca 

de um espaço oficial para a incidência, porque os governos municipais dentro do 

sistema ONU são tratados como ONGs, e não são, são do Estado, não Estado nacional, 

são um espaço da estrutura do Estado, mas não são reconhecidos nas instituições 

internacionais como tais, então isso também é isso que se busca”. 

 

A primeira área de relações internacionais brasileira institucionalizada em um ente 

subnacional data de 1983 com a criação de uma Coordenadoria de Assuntos Internacionais no 

Estado do Rio de Janeiro, no governo do Partido Democrático Trabalhista (PDT), de Leonel 

Brizola (1983-1987), referência da esquerda brasileira na década de (19)80, como lembrado por 

Jean Tible. Apesar disso, pelo o que foi possível apurar o PDT não foi responsável pela criação 

de um número expressivo de secretarias ou coordenadorias.  

De acordo com Tible, o marco das relações internacionais municipais no Brasil teria se 

dado com a eleição da Prefeita Luiza Erundina em 1989, em São Paulo, e com a eleição de 

Olívio Dutra neste mesmo ano em Porto Alegre, constituindo as primeiras grandes cidades 

governadas pelo PT. Pensando regionalmente, o entrevistado afirma que teriam que ser 

consideradas também as eleições em diferentes momentos de partidos de esquerda em Rosário 

(Arg.), Montevidéu (Uru.), Buenos Aires (Arg.) e Assunção (Par.). Segundo ele, na década de 

1990, debatia-se a possibilidade de outro regionalismo, para além da perspectiva liberal que se 

colocava através do Mercosul.  

Tible afirma que o PT possuía forte concepção municipalista de governo, e, ao mesmo 

tempo, apesar de o Mercosul ser um projeto, achavam importante o engajamento na integração 

regional e a construção de um outro Mercosul. Assim a questão da cooperação e das relações 

internacionais se tornou muito forte no âmbito municipal com a aposta de outro tipo de 

integração, como nas Mercocidades, com cidades como Rosário, Buenos Aires e Montevidéu. 
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O internacionalismo teria sido incorporado no PT, desde sua fundação, como uma 

tradição dos partidos de esquerda, da solidariedade entre os povos oprimidos, da solidariedade 

com as Revoluções Centro-Americanas, pela influência de Cuba, na defesa da integração latino-

americana, movimentos que tinham como pano de fundo a revolução mundial. Tudo isso estava 

presente nos documentos do PT, como, por exemplo, o documento de fundação que abordava 

o internacionalismo proletário. Assim, quando o partido conseguia se eleger em suas primeiras 

prefeituras “[...] essa questão (as relações internacionais) se coloca quase que naturalmente”. 

Ao citar a vitória de Olívio Dutra em 1988 em Porto Alegre, “[...] se pensava: e agora, o que a 

gente faz com o mundo?”, disse Tible. 

Foi lembrado por ele também o exemplo de Tarso Genro, vice-prefeito de 1989 a 1992 

e prefeito de Porto Alegre em 1993 a 1996 e 2001 a 2002, que tinha uma forte relação com a 

Itália e que, por isso, desenvolveu cooperação com algumas cidades italianas. Porto Alegre 

aliada à figura municipalista de Tarso Genro, à simbologia do Orçamento Participativo, “[...] 

não por acaso acolherá o Fórum Social Mundial (FSM)”. De tal maneira, Tible afirma que o 

FSM contou com a participação extraoficial do PT no Comitê Organizador, como também o 

partido desempenhou grande influência no Fórum Parlamentar Mundial.   

Assim, o que se observa a partir das entrevistas, da descrição colocada dos primeiros 

quadros que assumiram as Secretarias de Relações Internacionais, de militantes de esquerda 

que foram vítimas dos governos ditatoriais e que apostavam que os governos municipais 

poderiam ser um canal para aprofundar a democracia, é que este movimento se deu em oposição 

ao status quo. Neste sentido, Santomauro afirma que enquanto os países se reuniam no Fórum 

Econômico de Davos, os movimentos sociais e as cidades governadas pela esquerda se reuniam 

no Fórum Social Mundial. 

Fernando Santomauro, assessor de relações internacionais da Secretaria de Relações 

Internacionais da prefeitura de São Paulo no período de 2003 a 2005 e atual coordenador da 

mesma área na prefeitura de Guarulhos, e Jean Tible afirmaram que São Paulo teve uma área 

de relações internacionais durante o governo da prefeita Luiza Erundina (1989-1993) e que o 

responsável por ela teria sido Ladislau Dowbor. No currículo de Dowbor, existente no seu site15, 

consta que ele foi Secretário de Negócios Extraordinárias da prefeitura, responsável pelas áreas 

de meio ambiente e relações internacionais. Segundo Tible, Dowbor era uma figura muito forte, 

importante na guerrilha e militante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Quando 

exilado, morou na Argélia e foi ministro na Guiné Bissau.  

                                                           
15 Disponível em: <http://dowbor.org/>. 
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Nessa época, segundo os entrevistados, a prefeitura de São Paulo teria recebido a visita 

de Nelson Mandela, como uma forma de expressar a solidariedade da cidade aos povos 

oprimidos na África do Sul. Neste ínterim, foi proposto, em 1991, o Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica (PLO) 8 que tinha por intenção acrescentar na lei do município a proibição de manter 

relações internacionais, firmar convênios, acordos ou cooperação com cidades que adotassem 

políticas de discriminação racial. De tal maneira, independentemente de ter sido aprovado ou 

não, dado que não se conseguiu ter acesso, é evidente o contexto histórico que permeava a 

cidade na época. 

Nas eleições de 1992, o PT perde em São Paulo e ganha em Porto Alegre, alterando-se 

o cenário. Jean Tible afirma que, a partir de então, o governo de Porto Alegre acaba assumindo 

a dianteira na área das relações internacionais municipais, atuando especialmente nas 

Mercocidades, fundada em 1995, e no Fórum Social Mundial (FSM), visto pelo governo como 

um espaço para reunir os municípios de esquerda. 

Em 2001, quando o PT consegue voltar ao governo da prefeitura de São Paulo, e em 

Porto Alegre se elege novamente, o “municipalismo internacionalista” tem o seu auge, acredita 

Jean Tible. Na capital paulista, a gestão de Marta Suplicy fez com que a cidade assumisse 

posição de destaque nas relações internacionais, já que a prefeita dedicou-se ao tema a ponto 

de se tornar presidente da rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU).  

Ao relembrar sua experiência na prefeitura de São Paulo, Jakobsen afirma que a ação 

internacional da cidade naquela época era pautada pela divulgação do que eles consideravam 

uma boa prática da cidade: a política de combate à exclusão social. Em todos os projetos de que 

faziam parte, tentavam fomentar o debate em torno deste tema, buscando incluí-lo na agenda 

das instituições internacionais e coordenando a Rede temática 10 de combate à pobreza, do 

Programa de Cooperação Descentralizada da Comissão Europeia de Intercâmbio entre as 

cidades da União Europeia e da América Latina (Urb-Al).  

O fato de o PT ter permanecido no governo de Porto Alegre por 15 anos, aliado à 

atividade internacional dessa cidade, especialmente no Fórum Social Mundial, fará com que o 

município se torne a memória do “municipalismo internacionalista” petista. Porto Alegre 

também testemunhou e engajou-se na criação do Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão 

Social (FAL) em 2001 no FSM.  

Em 2002, algumas cidades de periferia se juntaram em um fórum em Nanterre (França) 

para organizar um encontro que debatesse questões relativas às cidades periféricas. Deste 

encontro, em 2003, surgiu o Fórum de Autoridades Locais de Periferia (FALP) no âmbito do 
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FSM e do FAL16. De acordo com Mancuso (2012, p. 8), os fundadores dessas redes se uniram 

acreditando que “[...] outro mundo é possível e ele começa nas cidades”. Essas duas redes 

seriam uma forma de os governos locais buscarem um “[...] espaço próprio nas relações 

internacionais”. Acrescenta:  

 

Não podemos mais seguir a lógica do crescimento, da competitividade e do mercado, 

pois ela é insustentável, gera violência sistêmica, exclusão social, fragmentação 

espacial, degradação ecológica e um imenso déficit democrático – características da 

crise de civilização em que estamos imersos. As periferias populares são ilustrações 

dessa metropolização desumana, mas também são em muitos casos vanguardas em 

matéria de inventividade social e democrática, de serviços públicos inovadores e da 

emergência de um direito à cidade – na verdade, do direito a outra cidade (2012, p. 

6). 

 

Segundo Fernando Santomauro, os socialistas franceses, de Seine-Saint-Denis, 

Nanterre, Île-de-France e do Fundo Andaluzia de Solidariedade Internacional tiveram forte 

participação no FSM e grande influência no “municipalismo internacionalista” das cidades 

brasileiras, especialmente, das governadas pelo PT.  

Em 2004, quando o partido perde as eleições em Porto Alegre e em São Paulo, cidades 

que estavam na dianteira do movimento, a Secretaria de Relações Internacionais do PT assumirá 

o papel de rearticular as cidades petistas em torno do tema, disse Tible. Para isso foi criado um 

Fórum de Relações Internacionais de cidades, onde prefeitos e gestores de cidades como 

Guarulhos, Osasco, Diadema, Várzea Paulista, Jacareí, Recife, Salvador e Fortaleza eram 

capacitados e discutiam as relações internacionais municipais. No plano de trabalho da SRI de 

2005 a 2007 entre tarefas permanentes colocadas pela Secretaria estavam: acompanhar as ações 

e incidir na formulação de política internacional do governo federal, do legislativo, movimentos 

sociais e governos subnacionais, como também impulsionar uma cultura internacionalista na 

base do partido (PT, 2005).  

Mesmo assim, Fernando Santomauro acredita que quando o PT perde a prefeitura de 

Porto Alegre e São Paulo, em 2005, os quadros de relações internacionais que eram compostos 

por pessoas que antes militavam veem toda a agenda construída se desarticular. De acordo com 

Tible, a “primeira geração” de quadros de secretários, coordenadores e gestores envolvidos com 

as relações internacionais em âmbito municipal, teve um histórico parecido de lutas contra a 

ditadura e exílio. O caso de Ladislau Dowbor já foi citado. Roque Aparecido da Silva da 

prefeitura de Osasco, Luiz Carlos Fabbri da prefeitura de Guarulhos e Marco Aurélio Garcia, 

                                                           
16 Mais informações disponíveis no website:<http://www.pt.falp2013.com.br/redefalp>. 
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Secretário de Relações Internacionais do PT em 1990, foram exilados durante o regime militar 

brasileiro e Ana Maria Stuart, fundadora da Secretária de RI do PT, veio de Rosário (Arg.) para 

o Brasil fugindo da ditadura argentina.  

Quando o PT assume o governo federal ocorre uma desmobilização das relações 

internacionais das cidades petistas, sendo que alguns quadros vão para o governo federal e se 

engajam nessa nova perspectiva. Um exemplo disso foi Vicente Trevas, uma figura do 

municipalismo, que já havia trabalhado em áreas diferentes na prefeitura de São Paulo e de São 

Vicente. Ele é levado para o governo federal na Subchefia dos Assuntos Federativos (SAF), 

onde articula a criação do Fórum Consultivo de Estados, Províncias, Departamentos e 

Municipalidades do Mercosul (FCCR). Não era exatamente o que as cidades queriam, pois não 

incorpora as Mercocidades, ainda assim tem importância institucional. A SAF também 

estimulará a cooperação entre as cidades através da Assessoria Internacional. 

Por outro lado, Kjeld Jakobsen, quando indagado se o ímpeto municipalista do Partido 

dos Trabalhadores (PT) diminuiu quando foram eleitos para o governo federal, respondeu que 

não. Pelo contrário, para ele o fato de o PT ter assumido o governo federal fez com que 

estimulasse mais ainda a internacionalização dos governos municipais, citando também a 

criação da Subchefia de Assuntos Federativos (SAF) da Presidência da República.  

  Refletindo sobre a atuação do PT neste movimento de internacionalização de cidades, 

Santomauro, que trabalhou na Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo no auge desta 

política municipal, acredita que hoje as relações internacionais das cidades petistas estão sem 

coordenação. Ao fazer um balanço desse movimento, Tible afirmou: “Eu acho que o mérito do 

PT é que desde sempre mexeu com isso, pautou, colocou e construiu. [Mas] De alguma forma 

não conseguiu articular essa política mais macro, Estado nacional com as prefeituras, os 

governos do estado”.  

Diante do que foi exposto, pode-se concluir que o “municipalismo internacionalista” 

petista, na sua gênese, particularmente no caso de São Paulo, se construiu em oposição ao 

avanço do neoliberalismo econômico como uma política progressista.  

 De tal modo, as fontes levantadas nesta seção se constituíram elementos sugestivos para 

reforçar as hipóteses desta dissertação. O discurso dos agentes deste movimento coincide com 

a perspectiva teórica do Sistema-Mundo de Wallerstein e Arrighi, escolhida como pano de 

fundo para entender a atuação internacional das cidades. As entrevistas demonstraram que os 

atores deste processo se opunham a ideologia neoliberal de cidade, se engajavam e se 

articulavam politicamente para contestar o modelo urbano que se impunha com a chegada do 
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neoliberalismo na América Latina e no Brasil. Assim, no próximo capítulo a teoria do Sistema-

Mundo possibilitará expor a complexidade da tese deste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 CIDADES NO SISTEMA-MUNDO 

 

A teoria do Sistema-Mundo será trabalhada neste terceiro capítulo e foi escolhida para 

respaldar esta discussão, por ser utilizada nos campos das Relações Internacionais, da Economia 

Política e Sociologia.  As reflexões do Sistema-Mundo emergem como uma forma crítica de 

analisar o status quo. A teoria busca explicar, em termos gerais, que o mundo capitalista gera 

uma divisão internacional do trabalho hierarquizada, fazendo com que países ocupem posições 

de centro, periferia e semiperiferia, de acordo com seus diferentes modos de inserção. É neste 

cenário que esta pesquisa acredita que as cidades atuem internacionalmente. 

José Luís Fiori, em seu artigo “Globalização, Hegemonia e Império” (1998), expressa 

seu descontentamento diante de expressões amplamente utilizadas nas ciências sociais 

recentemente. Cita a autora Suzan Strange para corroborar a ideia de que as expressões 

“globalização”, “interdependência” e “governabilidade mundial” são mencionadas com 

bastante frequência e possuem significados muito vagos. Os três conceitos não fariam jus à 

realidade do cenário internacional na medida em que ausentariam suas reais assimetrias de 

poder.  

De fato, tal como observa Marcio Pochmann (2012), economista e político brasileiro, 

contrariamente à propaganda que é feita, a intensificação da globalização no final do século XX 

produziu maior concentração da pobreza nos países periféricos, já que a integração das 

economias favoreceu o processo de acumulação de capital nos países centrais.  

As concepções de “globalização”, “interdependência” e “governabilidade”, de acordo 

com seus significados hegemônicos atuais, implicam na ideia de crescente homogeneização, 

igualdade, união política, a superação dos Estados-Nação ou simetria econômica no mundo. 

Têm ampla aceitação nos diversos meios, sendo utilizada pelo senso comum, por políticos, 

agências internacionais, economistas e cientistas sociais, entre outros. São conceitos teóricos 

abundantemente mencionados na teoria Neoliberal das Relações Internacionais, tal como 

exposto no capítulo anterior, e através de uma ideia “positiva” da “interdependência” se constrói 

este edifício conceitual teórico.  

Fiori (1998) chama atenção ao fato de expressões inconsistentes serem amplamente 

utilizadas na academia. Segundo ele, isto se deve não por suas forças teóricas, mas por suas 

forças ideológicas que representam interesses políticos e econômicos.  

O que de qualquer maneira ainda espanta é de como a ortodoxia acadêmica dos 

economistas e dos demais cientistas sociais mantém-se impermeável ao aumento da 

distância que vai se estabelecendo entre o discurso da convergência e da integração e 

o mundo real das assimetrias e dos conflitos (FIORI, 1998, p. 3). 
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A partir disso, propõe-se pensar estes conceitos como “inversões da própria realidade”. 

Assim, Fiori (1998, p. 3) revela que é possível que esteja se mantendo apenas uma recorrência 

histórica: a teoria a serviço da reprodução do capital. Sendo este o caso, deve-se trabalhar no 

entendimento e desconstrução destes conceitos com a intenção de compreender como estes “[...] 

veem vulgarizando as ciências sociais e sua análise, sobretudo, do desenvolvimento 

internacional do capitalismo e do seu sistema de gestão interestatal”. 

O propósito deste capítulo é estabelecer o marco teórico a partir do qual analisaremos o 

caso da internacionalização da cidade de São Paulo no final do século XX, marco teórico este 

que se estabelece como alternativo àquele discutido no capítulo anterior.  

 

3.1 Teoria do Sistema-Mundo 

 

Immanuel Wallerstein, sociólogo estadunidense, um dos responsáveis por conceber a 

Teoria do Sistema-Mundo, inicia sua obra World Systems Analysis: an Introduction (2004) 

refletindo sobre a configuração política mundial das últimas décadas. Esta seria caracterizada 

pela oposição de dois fenômenos: de um lado, a globalização, entendida como liberalização 

econômica, uma “esperança gloriosa”, e, de outro, o terrorismo, constituindo-se um perigo 

iminente; ambos contracenando com o protagonismo do governo dos Estados Unidos.  

De acordo com Wallerstein (2004) o slogan verbalizado pela ex-primeira ministra da 

Grã–Bretanha Margaret Thatcher (1979-1990): “There is no alternative” (na tradução literal, 

“Não há alternativa”) traduz bem o contexto. Ou seja, de que todos deveriam se submeter à 

ordem política e econômica vigente, à globalização, tendo em vista que a outra opção seria o 

terrorismo. 

A teoria do Sistema-Mundo aborda o chamado problema da globalização desde que o 

“sistema-mundo” moderno se iniciou no século XVI. Esta parte do pressuposto de que o sistema 

capitalista é formado por uma matriz de instituições que permite o seu funcionamento e que, ao 

mesmo tempo, estimula a existência de contradições e conflitos. Diferenciando-se da teoria do 

progresso, responsável por influenciar inúmeras escolas intelectuais, tal teoria estabelece que 

estas contradições e conflitos criados pelo próprio sistema um dia o levarão ao seu fim. 

Portanto, tal perspectiva teórica assume a existência de uma transição para outro tipo de sistema. 

Seus principais proponentes, Wallerstein e Giovanni Arrighi, este último economista 

político italiano e também sociólogo, pensam ser necessário não apenas refletir sobre o mundo, 

mas também desconstruir as formas pelas quais estamos teorizando-o. Assim, a análise do 
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Sistema-Mundo se coloca em posição crítica às teorias convencionais, por as entenderem como 

uma barreira para compreender os fenômenos sociais devido ao fato de omitirem ou excluírem 

a existência de conflito. 

Este arcabouço teórico teve sua origem entre 1945 e 1970, quando da emergência do 

assim chamado “Terceiro Mundo” na academia. Com o aumento do número de estudiosos 

formados nas jovens universidades dos países “periféricos", estes passam a desconstruir as 

“verdades” ocidentais estabelecidas até então, colocando em pauta discussões nas Ciências 

Sociais que darão origem à Teoria do Sistema-Mundo. Estes debates não dialogavam à época, 

mas juntos representavam uma crítica ao conhecimento convencional existente. Merecem 

destaque: a) a Teoria da Dependência e seu conceito de centro e periferia desenvolvida pela 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) das Nações Unidas, uma 

contribuição dos acadêmicos do “Terceiro Mundo”; b) a discussão em torno do conceito de 

“modo de produção asiático” de Marx; c) os debates de historiadores ocidentais sobre a 

transição do sistema feudal para o modo de produção capitalista; d) e o triunfo da Escola dos 

Annales na disciplina de história na França. 

Vale ressaltar as noções básicas que permeiam a Teoria da Dependência e a Escola dos 

Annales, já que se constituíram fontes de inspiração para Wallerstein e Arrighi. Para os 

chamados “dependentistas”, o comércio internacional estaria baseado em trocas desiguais, isto 

é, países economicamente “fortes” (“centro”), ao comercializarem seus produtos de maior valor 

agregado com os de países economicamente “fracos” (“periferia”) extrairiam, desta forma, a 

mais-valia através de relações comerciais entre desiguais.  

Isto posto, as possíveis alternativas para o estabelecimento de relações igualitárias, para 

alguns, estaria na ação dos países do então chamado Terceiro Mundo para instituir formas de 

equalizar suas trocas, mas para outros, a desigualdade só seria superada com uma revolução 

socialista (WALLERSTEIN, 2004). 

No que tange à Escola dos Annales, pode-se dizer que sua influência no debate das 

Ciências Sociais cresceu fortemente após 1945 na geração liderada por Fernand Braudel, a qual 

combatia o isolamento das disciplinas nas Ciências Humanas, bem como a busca de verdades 

eternas e descontextualizadas.  

Braudel defendia a existência de dois tempos sociais: o tempo estrutural, que consistia 

nas estruturas básicas que permeiam os sistemas históricos, uma longue durée, isto é, longo 

tempo de duração; e os processos cíclicos dentro das estruturas, ou seja, tendências de médio 

prazo (WALLERSTEIN, 2004). 
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Inspirado nas concepções de Braudel e transcendendo as noções de Estado como 

unidade de análise que ocupava espaço central nas teorias políticas, Wallerstein cunha a unidade 

“sistema-mundo”. O sistema-mundo é concebido como uma categoria que busca definir uma 

realidade histórica e foi classificado em dois tipos: “economia-mundo”, composta por 

sociedades onde predominam trocas de mercado, ou “império-mundo”, constituído por 

sociedades caracterizadas por trocas redistributivas. 

Convém, no entanto, mencionar que a noção de “sistema-mundo” não implica na ideia 

da existência de um sistema que abarque literalmente o mundo inteiro. A intenção é refletir 

sobre sistemas que constituam um “mundo” no sentido de representarem uma zona espacial e 

temporal integrada por atividades e instituições que funcionam de acordo com regras 

sistêmicas.  

A partir disso, Wallerstein (2004) conclui que desde o século XVI o sistema que 

caracteriza as relações interestatais é o de “economia-mundo”, por serem intermediadas pelo 

capitalismo e marcadas pela divisão do trabalho entre centro e periferia. Nesse sistema os países 

ocupariam suas posições de acordo com a posse de diferentes processos produtivos, uns 

monopolizados e outros de livre mercado (WALLERSTEIN, 2004). 

Os processos monopolizados ou quase monopolizados são os mais lucrativos e 

pertencem aos países de centro, os mais ricos, os quais se manteriam nesta posição por conta 

do constante fluxo de mais-valia proporcionados pelo comércio internacional. Os produtos da 

periferia são aqueles que enfrentariam verdadeira competitividade no cenário internacional, 

tendo em vista que não são monopolizados, e, por isso, os países que os produzem ocupariam 

uma fraca posição na economia mundial. Desta feita, centro-periferia são conceitos relacionais, 

isto é, só possuem significados e podem ser aplicados quando coexistem (WALLERSTEIN, 

2004). 

Nas palavras de Wallerstein (2004, p.23): 

What we mean by a world-economy (Braudel´s économie-monde) is a large 

geographic zone within which there is a division of labor and hence significant 

internal exchange of basic or essential goods as well as flow of capital and labor. A 

defining feature of a world-economy is that it is not bounded by a unitary political 

structure. Rather, there are many political units inside the world-economy, loosely 

tied together in our modern world-system in an interstate system. […] It does mean 

that neither political nor cultural homogeneity is to be expected or found in a world-

economy. What unifies the structure most is the division of labor which is constituted 

within it.17 

                                                           
17 “O que queremos dizer com uma economia-mundo (economia-mundo de Braudel) é uma zona geográfica grande 

dentro da qual existe uma divisão de trabalho e, portanto, intercâmbio interno de bens básicos ou essenciais 

significativo, bem como fluxo de capital e trabalho. Uma característica definidora de uma economia-mundo é que 

ela não é delimitada por uma estrutura política unitária. Em vez disso, há muitas unidades políticas dentro da 

economia-mundo, frouxamente amarradas em nosso sistema-mundo moderno, formando um sistema interestatal. 
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Assim, é importante enfatizar que haveria uma consequência geográfica gerada pela 

localização dos processos de produção: os situados no centro tenderiam a ficar restrito a poucos 

países, responsáveis por controlar o excedente das cadeias produtivas; os de periferia, a serem 

dispersos em muitos Estados. Além dos países de centro e de periferia se diferenciarem através 

dos processos produtivos, isto também causará consequências nos componentes societários 

culturais. 

Aqueles Estados que ocupam uma posição intermediária e produzem produtos tanto 

de centro como de periferia podem ser chamados de semiperiféricos. No século XXI podem ser 

citados como exemplos de países semiperiféricos a Índia, o Brasil e a África do Sul, os quais 

têm grandes empresas que exportam produtos para zonas periféricas, mas que também 

importam produtos do centro com valor agregado. Este cenário de desigualdade e hierarquia 

que se estabelece de acordo com a circulação do capital culmina na concepção de divisão 

internacional do trabalho da Teoria do Sistema-Mundo (WALLERSTEIN, 2004). 

Todavia, os processos produtivos que caracterizam centro e periferia não se manteriam 

constantes. Ao longo do tempo os monopólios em determinados processos produtivos são 

liquidados, porque entram novos produtores no mercado ou porque o monopólio foi rompido 

politicamente ou simplesmente por não ser sustentável por longos períodos. Quando os 

monopólios começam a ser liquidados há quedas na taxa de lucro do processo produtivo, este 

é exportado e ganha um novo locus: a periferia.  

No entanto, isso sucede apenas quando já foi possível gerar grande acumulação de 

capital no centro, fazendo com que os setores capitalistas direcionem o seu capital para um 

novo setor de ponta, resultando-se em um novo ciclo hierarquicamente determinado. Neste 

contexto, os Estados periféricos seriam incapazes de afetar a divisão do trabalho, a qual, na 

maioria das vezes, lhes é imposta (WALLERSTEIN, 2004). Note-se, adicionalmente, que no 

caso do objeto de estudo deste trabalho, as cidades são unidades menores que Estados e 

eventualmente que empresas, e, portanto, mais fracas, dependentes e pouco ou quase nada 

podem influenciar. 

É relevante, então, pormenorizar os ciclos existentes nesse sistema. No intervalo de 

transição de um setor de ponta, já popularizado, para outro, há uma fase de estagnação ou 

recessão na “economia-mundo”. As taxas de lucro dos capitalistas cairiam e eles procurariam 

lugares que historicamente possuem baixos salários (maior “exército industrial de reserva”) 

                                                           
[...] Isso significa que a homogeneidade nem política nem cultural é de se esperar ou encontrar em uma economia-

mundo. O que mais unifica a estrutura é a divisão do trabalho, que é constituída dentro dela” (tradução nossa). 



61 

 

para continuar produzindo, de maneira a garantir o máximo de lucro possível. Quando acabasse 

esta reserva de trabalhadores ocorreria uma fase de estagnação na economia mundial 

(WALLERSTEIN, 2004). 

Apesar de ser um processo cíclico, pode ser visto como uma espiral, pois a situação 

nunca retorna ao que estava no começo do ciclo, já que o que é feito para superar a estagnação 

muda os parâmetros do “sistema-mundo”. Por exemplo, seria plausível optar por causar 

desemprego no centro transferindo a produção para a periferia, de maneira a resolver o 

problema da queda da taxa de lucro em curto prazo, mas, em longo prazo, isso acarretaria em 

problemas estruturais, afetando a demanda efetiva global para os próximos produtos de ponta.  

Assim Arrighi (2013) opta pela escolha do chamado “ciclo sistêmico” por considerá-lo 

mais adequado para explicar os regimes sucessivos do capitalismo mundial, justamente porque 

os países capitalistas, camada superior na hierarquia do comércio mundial, têm sempre o 

controle das atividades mais lucrativas, e à medida que uma atividade ou uma via de 

desenvolvimento reduz a sua lucratividade, os capitalistas se deslocam para outra via de 

crescimento. De tal maneira, é possível dizer que a classe capitalista não é especializada, mas 

flexível e que, portanto, se move de acordo com o ciclo vivenciado no momento. Conclui-se 

que o que 

 

[...] faz com que um agente seja ou uma camada social seja capitalista não é sua pré-

disposição a investir num dado produto (p. ex.: força de trabalho) ou esfera de 

atividade (p. ex.: indústria). Um agente é capitalista em virtude do fato de seu dinheiro 

ser sistemática e persistentemente dotado da ‘capacidade de multiplicar-se’ (expressão 

de Marx), seja qual for a natureza das mercadorias e atividades específicas que 

constituem, num dado momento, o meio contingente (ARRIGHI, 2013, p. 8). 

 

A partir da representação teórica de Marx do movimento acumulativo, em que D é 

capital-dinheiro, M é capital-mercadoria e D’ é a ampliação da liquidez, forma-se o esquema 

de Marx D-M-D’. A mercadoria não seria o fim da ação capitalista, pois o capitalista estaria 

visando, em última instância, à acumulação de capital. Tendo isso em vista, quando a 

intermediação de M (“mercadoria”) neste processo traz uma ampliação de liquidez inferior 

àquela que se obtém com o capital em seu estágio prévio, o capitalista optará por mantê-lo 

assim. Especialmente, na forma monetária que lhe assegurará maior liberdade de escolha 

(ARRIGHI, 2013).  

Na observação histórica isso pode ser percebido nos momentos em que a produção 

material, ou em outras palavras, a “expansão material”, atingiu seu limite de geração de lucro, 

fazendo com que as nações hegemônicas procurem o investimento em massa no sistema 

financeiro. Por outro lado, a “expansão financeira” seria uma tendência sistêmica que ocorre 
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quando o desenvolvimento capitalista atinge maturidade dentro do ciclo de acumulação, já 

anunciando a sua decadência. De tal modo, um ciclo inteiro de acumulação sistêmica poderia 

ser representado pelo esquema clássico D-M-D’. Ao final do ciclo ocorreria o “caos sistêmico”, 

período de ausência de organização em que acontece a transição de uma hegemonia para outra 

ou mesmo de um regime econômico para outro (ARRIGHI, 2013). 

De modo que, de acordo com Arrighi (2013), o sistema mundial capitalista em sua 

longue durée, em seu tempo estrutural pode ser decomposto em ciclos sistêmicos de 

acumulação, os quais ficam sob o comando da nação hegemônica do período. Em uma visão 

que sobrevoe a longue duréé do capitalismo, ele pode ser dividido em vários ciclos de 

acumulação que se superpõem e que possuem hegemonias com dimensões e alcances cada vez 

maiores, de maneira a dar conta da crescente complexidade do regime estimulada por suas 

contradições intrínsecas.  

Ademais, para Wallerstein (2004) o capitalismo teria como locus próprio o sistema-

mundo, pois necessita da multiplicidade de Estados para concretizar a divisão do trabalho, 

favorecendo aqueles que entram no jogo capitalista e desfavorecendo aqueles que lhes são 

hostis, como também necessita de Estados fortes para garantir o monopólio capitalista.  

O movimento histórico de sucessão de acumulações de capital no âmbito de Estados-

Nações que abrigam capitais pioneiros dá então a hegemonia, que ocorre quando um Estado ou 

bloco aliado ao capital conseguem se beneficiar ou colocar-se acima da competição interestatal 

e controlá-la. Ou seja, cumprindo funções de governo e liderança intelectual e moral, através 

de uma combinação de consentimento e coerção.  

Estabelecido um regime de acumulação que implique uma forte aliança entre capital 

monopólico e Estado, ela estaria tão sofisticada e organizada que outra potência dificilmente 

conseguiria se sobrepor a ela com facilidade. De fato, segundo Wallerstein (2004), para além 

do sistema interestatal e empresarial, o capitalismo conta com outras instituições básicas como 

as famílias, as classes, os grupos identitários, e o próprio mercado, sendo que este último jamais 

funcionaria livremente sem interferência estatal.  

As relações entre estas instituições se dariam através de duas posições ideológicas 

simbióticas presentes no capitalismo: por um lado, o universalismo e, por outro lado, o racismo 

e o sexismo. O universalismo representaria o discurso da existência de regras gerais que 

igualam os indivíduos e que regem a socialização das pessoas. Pode-se citar como exemplo de 

formações discursivas deste tipo o sufrágio universal e a igualdade de oportunidades. 

Entretanto, a suposta utilização de critérios universalistas desempenharia um papel sócio-
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psicológico de justiça social como, por exemplo, a aplicação da meritocracia, mas desconsidera 

e aprofunda o problema da desigualdade (WALLERSTEIN, 2004).  

Por outro lado, o racismo e o sexismo representam normas sociais negativas e fazem 

parte de um fenômeno maior, denominado antiuniversalismo, isto é, a discriminação 

institucional contra pessoas de um dado grupo identitário, social, étnico, etc.. Isto se dá através 

da existência de “rankings sociais” para cada tipo identitário, ou seja, com um grupo no topo 

de um “ranking social”, e outros, na base que sofreriam discriminação. Os “rankings sociais” 

podem ser locais ou mundiais; como exemplo pode-se se citar as antinomias homem versus 

mulher, brancos versus negros, heterossexuais versus não-héteros (WALLERSTEIN, 2004), 

todas não desaparecidas nos principais países de capitalismo avançado.  

A partir disso, é possível refletir sobre como essas normas implícitas ou explícitas 

desempenham grande influência na dinâmica social da “economia-mundo” capitalista e na 

alocação do trabalho, do poder e do privilégio.  O capitalismo caracteriza-se por uma grande 

contradição entre suas supostas normas universalizantes e as normas excludentes que regem as 

relações entre classes, nações, etnias e sexos. E, assim como a divisão do trabalho, ambas 

perspectivas seriam fundamentais para a manutenção do sistema. 

Neste sentido, convém esclarecer outros campos utilizados em favor da manutenção do 

sistema capitalista como instrumentos ideológicos. As Ciências Sociais entram no escopo 

destes instrumentos. Desenvolveram-se a partir da Revolução Francesa (1789) e, por conta 

disso, inicialmente estavam circunscritas a cinco lugares: França, Grã-Bretanha, Estados 

Unidos e Nos territórios que viriam a constituir Alemanha e Itália.  

Com a expansão territorial e comercial e a imposição colonial sobre parte do mundo, 

surgiu a necessidade de se criarem novas disciplinas através das quais fosse possível entender 

o restante do mundo que não era considerado “moderno”. Desta feita criou-se a antropologia 

para estudar o “Outro”, sob o olhar europeu. O “Outro”, tido como primitivo e desprovido de 

“História”, necessitava do auxílio europeu para “evoluir” e de uma ciência que pudesse traduzi-

lo às colônias, culminando assim no surgimento da Antropologia. 

Contudo, para além da zona Pan-europeia e das regiões com povos tidos como 

primitivos, existiam “grandes civilizações” tais como China, Índia, Pérsia e a “Árabe”. Por 

conseguinte aqueles intelectuais que se dedicaram a estudar estas civilizações foram chamados 

“Orientalistas”, denominação que reafirmava a clássica distinção Leste-Oeste e colocava todo 

o entendimento desta civilização em uma disciplina também criada para estudar o “Outro” sob 

o olhar europeu.  
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A questão central para estes estudiosos era responder por que essas civilizações não 

poderiam ser consideradas “modernas” tais como as europeias. A resposta criada consistia na  

ideia de que tais civilizações estagnaram no tempo, impedindo-as de seguir adiante em direção 

à modernidade (WALLERSTEIN, 2004). De modo tal que a Ciências Sociais nascem neste 

contexto permeado pela ideia da superioridade do mundo branco.  

Esta estrutura do conhecimento eurocêntrico do século XIX se reproduziu em diversas 

universidades e países do mundo. Todavia, em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

uma nova configuração se formou no cenário internacional, com os Estados Unidos assumindo 

posição hegemônica e se contrapondo ao surgimento do campo socialista e, mais tarde, dos 

países “não-alinhados”.  

A ascensão da União Soviética e dos movimentos de libertação nacional na África e 

Ásia impuseram às nações hegemônicas a necessidade de entender “o resto” do mundo muito 

além do que a Antropologia e o Orientalismo de então conseguiam traduzir para suas nações de 

origem. Ora, se no passado apenas as sociedades “modernas” eram passíveis de serem estudadas 

pela Economia, Ciência Política, História e Sociologia, foi preciso criar um meio para 

equacionar o dilema de como colocar estas sociedades “não modernas” na posição de objeto de 

estudo dessas disciplinas: o conceito de “desenvolvimento” foi uma via para solucionar esta 

questão. 

O termo “desenvolvimento” coloca-se como uma teoria de estágios, ou seja, pressupõe-

se que exista uma fórmula básica para que todas as sociedades nacionais possam se desenvolver. 

É desta forma que se introduz a ideia de diferença e a existência de um único caminho a ser 

percorrido (um modelo), concedendo o mérito às nações que já o percorreram e, finalmente, a 

noção de um fim comum, um alto padrão de vida e uma estrutura governamental mais liberal.  

Esta concepção, pouco sofisticada, teria sido uma ferramenta muito útil aos Estados 

Unidos. As fundações estadunidenses e organizações internacionais muito se empenharam para 

difundi-la nos meios acadêmicos. A União Soviética também se valeu de uma concepção 

parecida dentro de seu bloco, diferindo na questão do modelo a ser seguido: o seu próprio 

(WALLERSTEIN, 20014). 

Com o fim da Guerra Fria e das obrigações e limites por ela engendrada aos Estados 

Unidos, criaram-se então novas terminologias mais adequadas. Já não haveria um mundo 

dividido em três grandes realidades (1º, 2º e 3º mundos...), mas sim apenas um - globalizado - 

no qual as regras criadas pela nação vencedora - os Estados Unidos - auxiliaram todos a 

caminharem para a riqueza crescente comum, desde que adotadas. 
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Neste novo mundo “global”, o conflito seria minimizado pela potência dominante, e os 

benefícios do liberalismo poderiam então ser colhidos com a adoção do “livre comércio”, da 

“abertura financeira” e de outros mecanismos integradores. Evidentemente, para a teoria do 

Sistema-Mundo e outras leituras alternativas, este discurso dos benefícios da globalização e do 

fortalecimento de outros atores nas relações internacionais atendia somente a uma nova fase da 

dominação hegemônica dos Estados Unidos, agora mais livre e imponente devido ao 

desaparecimento da União Soviética.  

A globalização ficou conhecida como o “neoliberalismo” recomendado pelo “Consenso 

de Washington”, o qual será esmiuçado na próxima sessão. Estas políticas chamavam os países, 

basicamente, à abertura de fronteiras para bens e capitais, excluindo o trabalho deste fluxo. Os 

ícones de tal política foram Margaret Thatcher no Reino Unido, e Ronald Reagan nos EUA. O 

Fórum Econômico de Davos se tornou o locus da teoria, e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC), os principais executores (ARRIGHI, 

2013). 

 

3.2 Resumo da história do Sistema Capitalista sob a perspectiva do Sistema-Mundo 

 

Com a proposta de abordar a internacionalização das cidades sob uma perspectiva 

alternativa, é importante ter em vista um resumo sobre a história do capitalismo como um pano 

de fundo geral sobre o qual possa se estabelecer o enfoque de problemas mais concretos e 

recortados – no caso, o das próprias cidades.  

Tendo isto em vista, neste item apresentaremos um esboço da história econômica 

moderna até o presente momento, a partir do olhar de Arrighi e Wallesrtein, de maneira a 

esmiuçar o presente debate, em contraste ao do capítulo anterior. Este debate servirá como pano 

de fundo para tratar a questão das cidades periféricas no atual Sistema Internacional, que será 

trabalhado ao final deste capítulo. 

O “sistema-mundo” moderno em que vivemos teve suas origens no “longo século XVI”. 

Do século XV, início do sistema capitalista, ao século XVII, estava sob o domínio de Gênova 

e depois Veneza, ambas “cidades-estado”. Ao fim do século XVI se inicia o ciclo holandês, que 

terá seu fim no transcurso do século XVIII. Na segunda metade do século XVIII até o início do 

século XX tem-se a hegemonia da Grã-Bretanha. Ao passo que a partir do final do século XIX 

já se observava a emergência da hegemonia dos Estados Unidos da América (EUA), a qual 

vigora até os dias atuais.  
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Com o passar das fases hegemônicas, a soberania e a autonomia dos Estados não 

hegemônicos teriam sido reduzidas sucessivamente, de maneira que o sistema interestatal teria 

se expandido no globo e, ao mesmo tempo, sido superado a cada ciclo de maneira a criar 

condições para a sua extinção (ARRIGHI, 2013). 

De tal modo, serão esmiuçados esses ciclos a seguir. O “sistema-mundo” capitalista 

surgiu durante a decadência do feudalismo na Europa com as cidades-estado capitalistas ao 

norte da Itália amealhando mais poder que a maioria dos Estados da época. Tais cidades-estado 

eram jurisdições políticas independentes reguladas entre si pelo equilíbrio de poder, 

destacando-se nesse subsistema quatro grandes cidades: Veneza, Florença, Gênova e Milão.  

Essas organizações políticas-territoriais tinham o controle do comércio com a Ásia e 

hoje são denominadas capitalistas por possuírem, um sistema de gestão da guerra e do Estado 

tipicamente capitalista. Veneza é considerada, se levada em conta a definição do “Manifesto 

Comunista”, o protótipo do Estado capitalista, tendo em vista que nela a “oligarquia mercantil 

detinha firmemente o poder estatal” (ARRIGHI, 2013, p. 37). Além disso, estas cidades já 

praticavam uma espécie de “keynesianismo militar”, no qual os gastos militares do Estado 

ajudavam a aumentar a renda dos cidadãos.  

Entretanto, as cidades-estado italianas não foram as responsáveis por transformar o 

governo medieval europeu. As responsáveis por proliferar o sistema de governo capitalista na 

Europa são as Províncias Unidas. No século XVII a luta dos Estados territorialistas na Europa 

fragilizou o sistema de governo medieval. A aliança do papado à Espanha e à Casa Imperial de 

Habsburgo para impor a manutenção deste sistema e os reflexos sociais dessa luta pelo poder 

culminaram em um “caos sistêmico” europeu, criando condições para o que Arrighi (2013) 

define como a futura transição hegemônica.  

Os Estados dinásticos, mini-impérios que mesclavam o territorialismo (cujo fim era a 

expansão territorial) e capitalismo (cujo fim era a acumulação de capital), foram conduzidos 

pelas Províncias Unidas aliadas à Holanda na introdução do moderno sistema interestatal na 

Europa. A Holanda, fortemente inserida em redes de comércio e financeiras, foi responsável 

pela reorganização do sistema, liderando as negociações do Tratado de Vestfália (1648), o qual 

foi baseado nos seguintes princípios: territórios soberanos mutuamente excludentes; equilíbrio 

de poder; proteção à propriedade privada e liberdade de comércio, este último assegurando o 

interesse da classe capitalista holandesa (ARRIGHI, 2013). Segundo José Fiori (2008), tal 

tratado fundou o moderno sistema de Estados Nacionais até hoje vigente.  

Além da liderança intelectual e moral, a Holanda se destacava por sua capacidade 

técnica e passou a ser percebida pelos Estados dinásticos “[...] como a defensora, não apenas 
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da independência em relação às autoridades centrais do sistema medieval de governo, mas 

também de um interesse geral pela paz, que este último já não era capaz de atender.” 

(ARRIGHI, 2013, p. 46). Nessas condições que se observa o surgimento do sistema interestatal 

moderno e do capitalismo como sistema mundial no “longo século XVII”. 

Com a decadência holandesa, abre-se espaço para a emergência do ciclo sistêmico sob 

o domínio britânico. A hegemonia britânica foi contemporânea ao denominado “longo século 

XIX”. Nos séculos XVIII e XIX, com a Revolução Industrial, a Inglaterra se tornaria o novo 

epicentro de poder do sistema capitalista. De acordo com Wilson Cano (2012) o aumento da 

produção de suas manufaturas e a necessidade interna por produtos primários exigiram a 

expansão do comércio mundial. As empresas britânicas que se instalaram em outros territórios 

para garantir essas necessidades se aliaram à coroa britânica na conquista e colonização destes 

para assegurar o seu domínio diante da ameaça das outras potências. Com o tempo a política de 

colonização se difundiu e passou a ser praticada pelos demais países europeus. 

A partir de então se estabelece o comércio internacional desigual: os países colonizados 

ficaram responsáveis por fornecer produtos primários em troca de produtos manufaturados, os 

quais eram comprados de suas metrópoles, constituindo, assim, o modelo de crescimento 

primário exportador na periferia do sistema. Vale ressaltar que a adoção deste modelo significa 

que “qualquer oscilação nos preços desses bens ou no nível das atividades dos países centrais 

refletia-se de imediato no nível de renda e de emprego na periferia” (CANO, 2012, p. 114). 

Tanto o Tratado de Vestfália (1648) erguido sob a hegemonia holandesa quanto o 

posterior imperialismo de “livre-comércio” do Reino Unido dividiram o mundo entre Europa, 

a autoproclamada “zona civilizada”, e o mundo não ocidental, destituído de direitos, como, por 

exemplo, a sua autodeterminação. Mesmo dentro da Europa os possuidores de direitos eram os 

proprietários de terras, enquanto a grande massa de não proprietários via-se desprovida destes 

(ARRIGHI, 2013). 

Portanto, a hegemonia britânica consolidou a divisão do mundo entre Ocidente e não-

Ocidente, que justificaria toda a exploração dos povos considerados não civilizados. Entretanto, 

sua predominância no Sistema Internacional foi minada pela ascensão da Alemanha e dos 

Estados Unidos da América, sua antiga colônia, que à época era dotado “[...] de um poder de 

atração de mão-de-obra, capital e espírito de iniciativa da Europa com o qual o Reino Unido 

[...] tinha poucas chances de competir” (ARRIGHI, 2013, p. 59). 

A potência em decadência e as outras duas em ascensão eram guiadas pelas lógicas 

territorialista e capitalista de poder fundidas. Alemanha e Inglaterra buscavam conquistar 

territórios para garantir o seu poderio. Os EUA representavam um caso especial, tendo em vista 
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que o seu territorialismo destinado à conquista do Oeste fez com que construíssem de seu 

território um império. Neste sentido, tiveram vantagem na competição para assumir a 

hegemonia tendo em vista que possuía dentro de seu próprio território grande potencial de 

crescimento de mercado consumidor, algo que a Alemanha possuía em escala bem inferior.  

A segunda metade do século XIX e início do XX foram marcados pela tentativa da 

Alemanha de expandir-se territorialmente com o intuito de fortalecer a sua posição de potência. 

Desta maneira, contribuiu fortemente para a explosão de conflitos internacionais que acabaram 

por enfraquecer sua própria posição e a hegemonia britânica. Isso beneficiava, em 

contrapartida, os EUA, que não eram palco dos conflitos internacionais, e a União Soviética, 

que vivia a ascendência do seu poder internacional desde a Revolução Russa de 1917.  

Note-se uma vez mais que a abordagem do “sistema-mundo” das relações internacionais 

é histórica, e em tal história a proeminência dos atores internacionais deixou de ser a das 

cidades-estado e assumiu definitivamente a forma da relação entre Estados Nacionais e capitais, 

adotando então as cidades configurações minoritárias e dependentes na hierarquia das forças 

internacionais mais relevantes.  

Neste cenário, com os conflitos interestatais, a emergência dos Estados Unidos e a 

expansão territorial da economia capitalista no século XIX, os recursos do Reino Unido 

tornaram-se limitados para continuar conduzindo sua hegemonia. Neste período de transição 

ocorre o “caos sistêmico” reforçado, por um lado, pelo descontentamento social das massas 

europeias diante das guerras e dos privilégios das elites e, por outro, dos povos não ocidentais 

que se mobilizavam pelo seu direito à autodeterminação.  

Diante de tal situação, o sistema de Estados polarizou-se em duas frentes: a 

conservadora, liderada por França e Inglaterra, visando preservar o imperialismo de livre-

comércio; e a reacionária, liderada pela Alemanha, a qual pretendia abolir o poder soviético e 

cogitava o confronto direto com a aliança conservadora para atingir seus interesses 

expansionistas.  

Tal polarização culminou na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), promovendo 

graves violações de direitos e desrespeitando os princípios do Tratado de Vestfália (1648). 

Concomitantemente, emergiram na periferia do sistema vários movimentos de libertação 

nacional que questionaram a colonização. Na América Latina aproveitou-se o espaço criado 

pela crise dos anos (19)30 e o conflito intra-imperialista para aprofundar-se o processo de 

industrialização, no contexto da ascensão de grupos industriais e classes trabalhadoras a 

deslocar – temporariamente – o poder oligárquico local e o próprio imperialismo. 
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Na segunda metade do século XX os Estados Unidos eram o único país em condições 

de assumir a hegemonia do sistema capitalista devido aos seus recursos financeiros e militares, 

liderando a restauração do sistema de Vestfália. Assim, “mais uma vez, essa capacidade de 

reformular o sistema interestatal baseou-se numa percepção, difundida entre os governantes e 

cidadãos do sistema, de que os interesses nacionais do Estado hegemônico [no caso, dos Estados 

Unidos] incorporavam um interesse geral” (ARRIGHI, 2013, p.65).  

De fato, a descolonização dos povos não-ocidentais, os quais seriam incorporados ao 

sistema de Estados e ao mercado mundial, era interessante aos Estados Unidos e, por isso, 

defendiam a adoção do princípio de autodeterminação dos povos aplicado a todos na sociedade 

internacional, como uma forma de adquirir parceiros na competição ideológica e política com 

a União Soviética.  

Se o poderio britânico era baseado no imperialismo, o estadunidense se fortaleceu com 

seu suposto anti-imperialismo, visto como mecanismo de superação da ordem anterior. Esta 

posição logo se desvaneceu à medida que os Estados Unidos se puseram a enfrentar a União 

Soviética no plano internacional, finalizando-se a rápida aliança contra a Alemanha de Hitler. 

Outra diferença era que, se no período de hegemonia britânica o Estado serviu ao aumento da 

riqueza da classe proprietária, na hegemonia estadunidense o direito ao bem-estar e ao consumo 

tornou-se algo defendido universalmente.  

Nestas condições, Arrighi (2013) considera que desde o fim da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) as nações tiveram seu grau de liberdade reduzido para fazer a guerra, expandir-se 

territorialmente, e violar os direitos humanos, através da instauração de um sistema de 

governança mundial: Organização das Nações Unidas (ONU), fundada em 1945, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM), criados nas conferências de Bretton 

Woods em 1944. O próprio equilíbrio nuclear entre União Soviética e Estados Unidos teria 

diminuído a margem de manobra estadunidense.  

A construção desse sistema foi conduzida pelo país hegemônico e nos primeiros anos 

de seu funcionamento quem exerceu, de fato, as funções de governança, foram os Estados 

Unidos, a exemplo das inúmeras interferências deste país em economias e conflitos nacionais, 

que no plano discurso era exercida como “apoio ao desenvolvimento”. Ainda assim, enquanto 

a União Soviética demonstrasse certa capacidade ou disposição de apoiar – ainda que num nível 

teórico - um movimento socialista internacional, o poder de exercício da hegemonia 

estadunidense foi reduzido.  

Assim, ao longo dos anos (19)50 e (19)60, enquanto houve um contrapoder 

internacional materializado na União Soviética e China, os Estados Unidos, em aliança com a 
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Inglaterra como nação hegemônica secundária, dispuseram-se a tolerar experiências locais de 

crescimento e autonomia. Quando essas experiências aproximaram-se demais da autonomia 

nacional e de um reforço ao poder da classe trabalhadora - como na experiência dos 

“populismos” - os Estados Unidos trabalharam para derrubar tais governos e exercer uma 

dominação mais direta. Isso foi assim nos golpes militares apoiados pelos Estados Unidos na 

América Latina e em suas intervenções em África e Ásia, como, por exemplo, no Vietnã. 

 A partir da década de (19)80 os Estados Unidos passaram a adotar e exigir do mundo 

uma política de liberalização, guiada pela ideologia da autorregulação do mercado. A conversão 

da China a uma economia mais próxima ao capitalismo; a crise do petróleo e da dívida externa 

dos países periféricos; a crise e depois colapso da União Soviética; o desaparecimento de 

movimentos políticos anticapitalistas em âmbito global – todos estimulados pelos Estados 

Unidos – permitiram com que a hegemonia econômica estadunidense passasse por uma 

mutação.  

Em um mundo unipolar, seria possível estabelecer um tipo de dominação internacional 

sem mediações para uma expansão crua do capital estadunidense. Esta expansão sem 

mediações, não mais levando em consideração a negociação com agentes contra-hegemônicos 

como a União Soviética, burguesias nacionais, sindicatos fortes e líderes “populistas”, conduziu 

então ao chamado discurso do neoliberalismo econômico. 

A partir da crise econômica mundial da década de (19)70, traduzida em queda do 

crescimento, aumento do preço do petróleo e aumento da dívida externa periférica, os Estados 

Unidos perceberam a necessidade de exercer sua hegemonia através de novos mecanismos, 

mediante as instituições internacionais mencionadas anteriormente. De tal modo, elas se 

tornaram visivelmente um instrumento de governança, na tentativa dupla de controlar o “caos 

sistêmico” que se instalava e ao mesmo tempo de assegurar de uma vez por todas seu exercício 

hegemônico sem mediações. 

 

[...] Assim, durante todo o período das décadas de 1950 e 1960, o FMI e o Banco 

Mundial desempenharam um papel pequeno ou nulo na regulamentação do dinheiro 

mundial, comparados e relacionados com um seleto conjunto de bancos centrais 

nacionais, liderados pelo Sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos. Somente 

com a crise da hegemonia norte-americana da década de 1970, foi que, pela primeira 

vez, as organizações de Bretton Woods alçaram-se a uma posição de destaque na 

regulação monetária global. De forma semelhante, o Conselho de Segurança e a 

Assembleia Geral da ONU foram usados como instrumento pelo governo dos Estados 

Unidos para legitimar sua intervenção na guerra civil da Coreia no início da década 

de 1950 e, posteriormente, perderam toda a sua centralidade na regulamentação dos 

conflitos internacionais, até serem revitalizados no fim da década de 1980 e início da 

seguinte (ARRIGHI, 2013, p. 68; 69). 
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No mesmo sentido, o fim do chamado padrão de Bretton Woods em 1971 e da livre 

conversão dólar-ouro podem ser entendidos como etapas decisivas, no plano monetário-

financeiro, de um exercício da hegemonia estadunidense mais direta, definida como etapa 

neoliberal. Tal dominação passou a ser um patrocínio e imposição diretos à abertura dos 

mercados locais e à privatização das riquezas locais; ao uso do dólar como moeda de reserva; 

à realização de acordos de livre comércio etc.; sem que os Estados Unidos se dispusessem a 

apresentar contrapartidas concretas para elevar o padrão geral de vida nas nações periféricas ou 

semiperiféricas, excluindo-se aquelas bem-posicionadas no conflito geopolítico, como a Coreia 

do Sul ou o Japão.  

No plano da produção intelectual, corresponderia a esta fase a emergência de uma teoria 

“neoliberal”, inclusive das Relações Internacionais, a enfatizar as benesses de um mundo 

capitalista desregulado; e, como subproduto direto ou velado, a insistência em direcionar a 

análise das relações internacionais a atores que visivelmente não dispunham de proeminência 

no difícil jogo internacional do mundo unipolar do fim do século XX. 

Assim, no que tange à globalização produtiva, a emergência da hegemonia mundial 

estadunidense proporcionou oportunidades para o surgimento, fortalecimento e expansão pelo 

globo de inúmeras multinacionais com sede nos Estados Unidos. “As empresas multinacionais 

do século XX [...] são organizações estritamente comerciais, que se especializam 

funcionalmente em linhas de produção e distribuição específicas, em múltiplos territórios e 

jurisdições [...]” (ARRIGHI, 2013, p. 73). Atualmente, estas concentram parte considerável do 

comércio mundial nas transações intrafirma.  

Arrighi (2013) chega a afirmar que o mundo criado por este novo exercício da 

hegemonia, a concentrar renda interna e externamente na maior parte das nações e a interromper 

processos internos de autonomia e crescimento, na presente fase de informalização e 

desregulamentação da economia, caracterizariam de fato um novo “caos sistêmico”. Esse 

traduziria o fracasso dos pretensos objetivos da globalização. Por isso, seriam sinais da própria 

decadência da hegemonia dos Estados Unidos, conectada com a ascensão chinesa.  

 

3.3 Neoliberalismo político e econômico: a nova onda mundial na América Latina 

 

Após descrever os ciclos do sistema capitalista, tal como exposto na sessão anterior, 

Arrighi (2013) centra-se no estudo da economia e política mundial nas décadas de (19)70 e 

(19)80 que ficaram conhecidas por mudanças na dinâmica do capitalismo depois do 

crescimento vivido na economia mundial do pós-guerra (1945).  
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Na década de (19)70 ocorre o deslocamento de processos produtivos de centro para 

periferia, fazendo com que o capital transitasse nos mais diferentes territórios. Muitos 

economistas apontam que nesta década a crise do sistema fordista-keynesiano18 levou à 

descentralização da dinâmica capitalista em nível mundial, dando origem a um sistema de 

“acumulação flexível”, caracterizado pelo aumento do poder do capital financeiro, 

sobrepujando o dos Estados-Nações.  

Contemporâneo a essas mudanças, Arrighi (2013) procura entendê-las não apenas como 

um fenômeno pertencente ao capitalismo do século XX. Pelo contrário, considera a longue 

durée do capitalismo, ou seja, toda a sua existência desde o século XVI, possibilitando-o, assim, 

observar a repetição de acontecimentos como os do presente ciclo e a ocorrência de padrões. 

Contribuindo para o entendimento de tal fenômeno, de um ponto de vista similarmente 

crítico, Wilson Cano (2012) esclarece: a globalização tem duas definições possíveis de sentidos, 

a financeira e a produtiva. A primeira consiste na movimentação financeira internacional pouco 

controlada pelos Estados-Nação, ao que o autor refere como “capital ‘motel’”, que teve origem 

em 1979 com o patrocínio da liberalização financeira conduzida por Estados Unidos e 

Inglaterra, localmente e depois globalmente.  

A globalização produtiva diz respeito à reestruturação produtiva que as empresas 

multinacionais estão promovendo na divisão internacional do trabalho, em busca de menores 

custos, sendo ela restrita aos países que apresentam condições para tanto. De acordo com Fiori 

(1998), “[...] não se pode falar ainda de uma produção verdadeiramente globalizada e 

indiferente à sua localização”, enquanto que no aspecto financeiro, ela pode ser considerada 

global. Neste caso, acredita-se que a globalização seja 

 

[...] fruto, em grande parte, da introjeção tecnológica da Terceira Revolução 

Industrial, acelerada face à expansão da acumulação financeira que ocorre desde 

meados da década de 1960, muito acima e adiante da acumulação produtiva. Para que 

essa acumulação real (produtiva) pudesse sair do “lodaçal” em que se encontrava em 

1973 e 1983, o capitalismo central desenterrou velhos postulados liberais, dando-lhes 

uma roupagem de “modernos” – o neoliberalismo [...] (CANO, 2012, p. 121) 

 

Eis a razão porque Fiori (1998) acredita que os sujeitos do processo de globalização não 

sejam os “mercados”, um conceito abstrato, mas têm nome: o Estado hegemônico, os Estados 

Unidos da América (EUA); os países industrializados, isto é, o núcleo orgânico de nações ricas; 

                                                           
18Caracterizado “[...] por investimentos em capital fixo que criam uma capacidade potencial para aumentos 

regulares da produtividade e do consumo em massa” (ARRIGHI, 2013, p. 2) contando com a intervenção estatal 

para tanto. 
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em conjunto com os bancos, grandes empresas, grandes fundos de pensão e de investimento 

destes países.  

Podemos agora então descer um nível em nossa descrição teórica-factual, abordando a 

situação da América Latina durante a ascensão do neoliberalismo, que se dá no contexto de 

endividamento externo da área promovido por suas ditaduras militares em conluio com o grande 

capital externo.  

Existem inúmeros textos que tratam sobre a crise da dívida externa na América Latina. 

Entretanto para retratar tal situação neste capítulo optou-se pelo texto “O Consenso de 

Washington: A visão neoliberal dos problemas latino-americanos” (1994) de Paulo Nogueira 

Batista, diplomata brasileiro que assumiu cargos de destaque, como a embaixada do Brasil junto 

ao GATT em 1983 e a presidência do Conselho de Segurança da ONU em 1988 e 1989. Seu 

texto se tornou uma referência sobre o tema por se tratar do desabafo de um diplomata. 

A crise vivida pela América Latina desde (19)80 teve sua origem nos empréstimos 

realizados a taxas flutuantes para financiar o seu desenvolvimento nas décadas anteriores. A 

existência de liquidez internacional em meados dos anos (19)70 facilitou o acesso desses países 

ao capital. Entretanto, o grande problema desses financiamentos consistia no fato de serem 

adquiridos a taxas flutuantes. A confiança na estabilidade da economia mundial por parte dos 

países devedores foi demasiada (BATISTA, 1994), em compasso com o crescente patrocínio 

da confiança nos mercados “racionais” que caracterizava já o próprio neoliberalismo em 

nascimento. 

Tal como exposto anteriormente, os países da periferia se inseriram no comércio 

mundial de maneira desvantajosa desde os tempos da colonização. Apesar de diversificarem a 

pauta de exportação, ela permaneceria sendo, em sua maioria, de produtos primários. E, por 

isso, estão constantemente necessitando de empréstimos, financiamentos e investimentos para 

suprir o déficit no balanço de pagamentos e financiar seu desenvolvimento, constituindo-se um 

“déficit crônico” responsável por aumentar a dívida externa do país (CANO, 2012).  

Isto se traduz nos dados divulgados pela Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe (CEPAL). Em 1965 a dívida externa da América Latina estava em 11 bilhões de dólares; 

em 1989, era de 419,7 bilhões. No Brasil, ela subiu neste mesmo período de 4,7 para 115,1 

bilhões. Por outro lado, de 1951 a 1964 as entradas brutas de capital foram de 22,1 bilhões de 

dólares e os retornos, em termos de lucros, juros e amortizações representam a importância de 

26 bilhões, revelando a transferência de recursos de países de periferia para os de centro, ao que 

Cano (2012) denominou de “paradoxo do subdesenvolvimento”. Assim também, 
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Somado os anos do período 1982-1990 – o da “crise da dívida” – a América Latina 

transferiu recursos líquidos para o “resto do mundo”, em um total de U$$ 221 bilhões 

(dos quais, Brasil 75, Argentina 33 e México 72), mas o saldo acumulado de sua dívida 

externa passou, de U$$ 116 bilhões em 1979, para U$$ 574 bilhões em 1995 (CANO, 

2012, p. 118). 

 

A realidade da periferia latino-americano em relação ao capital internacional consistia 

em alguns aspectos centrais: o serviço da dívida externa comprometeria o orçamento do Estado; 

a remessa de lucros e de direito de patentes diminuiria a capacidade de importar; a introdução 

de processos produtivos desenvolvidos no exterior tornaria “as funções de produção 

antagônicas à disponibilidade interna de fatores”; o investimento direto estrangeiro 

concretizado através das filiais de grandes empresas nas periferias monopolizariam o mercado 

interno e transfeririam decisões estratégicas ao exterior; já as grandes dimensões de capitais de 

curto prazo poderiam desestabilizar o mercado de câmbio (CANO, 2012).  

A decisão unilateral dos EUA de romper com o padrão dólar-ouro em 1971 já anunciava 

de antemão sua falta de comprometimento com a estabilidade da economia mundial, nas 

condições da criação de um mundo unipolar. Em 1979, o Federal Reserve System comunicou 

o aumento unilateral da taxa de juros estadunidense para combater a inflação interna. Essa 

medida acarretou uma elevação das taxas internacionais de juros, aumentando exorbitantemente 

o endividamento da América Latina que havia contraído empréstimos a taxas de juros 

flutuantes. O serviço da dívida passou a comprometer aproximadamente 80% das receitas de 

exportação dos países latino-americanos, fazendo com que estes países se tornassem incapazes 

de cumprir os pagamentos (BATISTA, 1994). 

Da mesma maneira, os países desenvolvidos confiaram em demasiado nos bancos 

internacionais, os quais emprestaram mais capital do que era prudente a um mesmo país. Assim 

alguns bancos chegaram a comprometer mais do que 60% do seu capital com o Brasil, sendo 

que o teto nos Estados Unidos, por lei, era de 15% de empréstimo por país. Como o sistema 

financeiro norte-americano estaria em risco caso a América Latina não pagasse suas dívidas, as 

autoridades estadunidenses passaram a ter postura bastante inflexível na cobrança (BATISTA, 

1994). 

Inicialmente a dívida foi paga com a redução das importações dos países devedores, 

consequência das exigências dos programas de ajuste recessivo do FMI, resultando no 

fechamento planejado das economias latino-americanas. Apelou-se também à emissão de 

moeda, gerando inflação e dívida interna a altas taxas de juros, comprometendo ainda mais o 

orçamento dos governos. A capacidade de pagamento dos devedores não foi levada em conta, 
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particularmente seus custos sociais, denotando o baixo interesse estratégico da área durante a 

mudança do eixo da acumulação mundial para o Leste Asiático. 

Assim, as contas públicas ficariam desequilibradas para honrar o serviço da dívida em 

moeda estrangeira, e isto geraria um “problema orçamentário”. A estratégia da cobrança da 

dívida, tal como exposta acima, teria levado em conta apenas a necessidade de capital dos 

credores, fazendo com que os devedores apelassem para recursos inflacionários.  

Mais uma vez vale ressaltar outro dado: os países latino-americanos “transfeririam para 

o exterior, entre 1982 e 1991, U$$195 bilhões de dólares, quase o dobro em valores atualizados, 

do que os Estados Unidos concederam, como doação, à Europa ocidental entre 1948 e 1952, 

sob o Plano Marshall” (BATISTA, 1994, p. 16). Resultando-se isto em economias estagnadas 

e recessivas na América Latina. Estes problemas econômicos recairiam principalmente sobre 

as camadas mais pobres da população, fazendo com que aumentasse a miséria.  

Com o tempo, o Banco Mundial se aliou ao FMI na cobrança da dívida externa e na 

interferência nas economias latino-americanas. Quando os bancos credores já haviam 

restabelecido suas reservas, o governo estadunidense decide atender a demanda dos setores 

exportadores de seu país e entra em ação o Plano Brady.  

O Plano Brady caracterizou-se pela renegociação da dívida com redução do valor 

principal, girando em torno de 20%, que seriam pagas a juros fixos e em longo prazo. Como 

condição os países devedores deveriam abrir-se unilateralmente ao comércio externo. Isso fez 

com que em um período de 3 a 4 anos, de 1989 a 1992, o comércio dos Estados Unidos com a 

América Latina passasse de um déficit de U$$ 11,2 bilhões para um superávit do mesmo valor 

(BATISTA, 1994). A abertura do comércio externo latino-americano, capítulo do patrocínio do 

neoliberalismo dos Estados Unidos pelo mundo, foi obtida assim em condições históricas 

concretas que a facilitaram. 

Neste ínterim, em 1989 reuniram-se em caráter não deliberativo representantes do 

governo estadunidense, do Banco Mundial, do BID e do FMI, bem como economistas latino-

americanos para discutir, no Institute for International Economy, a situação da América Latina 

depois da aplicação dos ajustes estruturais da década de 1980. 

As recomendações feitas nessa reunião ficaram posteriormente conhecidas como o 

“Consenso de Washington”. Na verdade, essas recomendações já existiam anteriormente por 

parte dos Estados Unidos e das instituições internacionais como exigência para a concessão de 

auxílio financeiro desde o início do governo Reagan (1981-1989). Na ocasião foram aprovados 

os resultados das reformas implementadas até então e reunidas o conjunto de recomendações, 
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consolidando a ideia de que a crise econômica que vivia a América Latina possuía raízes 

internas.   

Essas ideias tiveram forte aceitação na América Latina, pois havia muitas fundações 

estrangeiras, organizações não-governamentais e internacionais que lideravam o debate 

acadêmico regional. A imprensa e as elites as encaravam como sinônimo de modernidade e 

progresso. Para ilustrar esta questão, Batista (1994) lembra o caso da Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo (Fiesp) que reitera as recomendações do “Consenso” nas suas 

publicações, assim como também o fazem economistas latino-americanos, muitos formados em 

universidades estadunidenses – a despeito dos prejuízos industriais que uma abertura rápida iria 

acarretar.  

Tendo isso em vista as recomendações tratavam de dez áreas: 1) disciplina fiscal; 2) 

priorização dos gastos públicos; 3) reforma tributária; 4) liberalização financeira; 5) regime 

cambial; 6) liberalização comercial; 7) investimento direto estrangeiro; 8) privatização; 9) 

desregulação; por fim, 10) propriedade intelectual. Isso sem incluir a questão da vinculação das 

moedas nacionais ao dólar, o que gerava o risco da sobrevalorização das moedas e uma 

limitação à soberania dos países latino-americanos.  

De acordo com Paulo Nogueira Batista (1994, p. 18) essas propostas convergiam,“[...] 

por um lado, [para] a drástica redução do Estado e a corrosão do conceito de Nação; por outro, 

[para] o máximo de abertura à importação de bens e serviços e à entrada de capitais de risco”. 

Importante ressaltar que esse receituário não fora aplicado pelos países desenvolvidos para 

atingir sua atual condição, como defende Ha-Joon Chang em seu livro Chutando a Escada, mas 

estavam sendo recomendados aos países “subdesenvolvidos”. 

O conceito de responsabilidade fiscal do “Consenso” acarretaria drástica redução do 

Estado, tendo em vista que o desintegraria e comprometeria sua capacidade de promover o 

desenvolvimento. A privatização ou, em alguns casos, a desnacionalização, constituir-se-iam 

em meios de arrecadar recursos não inflacionários rapidamente para cobrir os gastos do Estado. 

Tal recomendação é fundamentada na ideologia de que a gestão privada seria mais eficiente do 

que a pública, mas na prática enfraqueceria o Estado, tirando de seu poder os setores 

econômicos estratégicos (BATISTA, 1994).  

Em relação à abertura comercial, as recomendações partiriam do pressuposto de que o 

protecionismo prejudicaria os consumidores dos países latino-americanos. Entretanto, a 

abertura pela abertura prejudicou e/ou levou à falência muitas a indústrias nacionais, 

perpetuando e agravando a deterioração dos termos de troca entre as nações. Ademais, quando 

da abertura da economia dos países “desenvolvidos”, ela ocorreu sob a condição de 
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contrapartidas dos parceiros e com redução gradual das barreiras tarifárias, ao contrário do que 

foi recomendado à América Latina. 

Especificamente em relação à abertura a Investimentos Estrangeiros Diretos (IED’s), a 

burocracia de Washington considerava a América Latina, uma região quase fechada a esse tipo 

de capital. O IED, segundo o receituário neoliberal, deveria ser tratado de maneira igual ou 

superior ao capital nacional. Contudo, o autor lembra de que nos Estados Unidos os setores 

estratégicos políticos e econômicos eram fechados ao investimento estrangeiro, que, além disso, 

eram vistos nesse país como uma forma de transferência de decisões que poderiam ser caras à 

economia nacional ao exterior (BATISTA, 1994).  

Se no âmbito econômico as recomendações ditavam a adoção da economia de mercado, 

em âmbito político recomendava-se a adoção da democracia, mas de uma democracia pós-

ditatorial na qual as antigas forças anticapitalistas ou anticolonialistas estavam desarticuladas, 

num mundo capitalista unipolar. Isso facilitou aos Estados Unidos a defesa de seu programa em 

bases “democráticas”.  

Assim, Batista (1994) acredita que o Consenso possui forte visão economicista da 

situação latino-americana, uma vez que a implantação do neoliberalismo se deu sob regimes 

fortes e também porque assumem prioridade nesse processo as reformas econômicas. De tal 

forma, as reformas sociais seriam um subproduto da liberalização, retornando ao princípio do 

laissez-faire do final do século XIX: menos poder sindical, menos regulação e direitos sociais, 

mais mercado.  

Neste contexto, observa-se o aprofundamento da miséria na América Latina, como 

relatados em vários estudos (de Marcio Pochmann; Wilson Cano; CEPAL). Na década de 

(19)90, ainda quando incorporada a questão da miséria nas recomendações, as instituições 

integrantes do “Consenso” diziam que os Estados latino-americanos não teriam capacidade para 

solucionar esta situação, sendo recomendada a desagregação e descentralização do setor 

público, através da “[...] municipalização dos recursos oficiais e pela mobilização das 

organizações não-governamentais” (BATISTA, 1994, p. 12).  

O antigo modelo seguido até então pela América Latina, o desenvolvimentismo pregado 

pela CEPAL, que propunha a aliança entre capital estatal, privado nacional e estrangeiro, perdeu 

espaço. Uma série de acordos bilaterais de livre comércio foi assinada pelos países latino-

americanos com os Estados Unidos. “De um não-alinhamento automático, [...] passar-se-ia a 

uma relação de ostensiva aceitação da dependência aos Estados Unidos” (BATISTA,1994, p. 

8). 
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Partia-se também do pressuposto de que as agências internacionais eram elementos 

neutros na sociedade internacional capazes de indicar os melhores caminhos para a superação 

da crise. Ao aceitar as recomendações do “Consenso” também se admitia a falência do Estado 

nacional para exercer sua soberania, sugerindo-se que outros agentes a exerceriam melhor, 

como as organizações não-governamentais, ou as cidades. Collor, por exemplo, permitiu a 

eliminação completa das barreiras não-tarifárias, reduziu de maneira acelerada as tarifárias, sem 

contrapartidas ou salvaguardas (BATISTA, 1994); este movimento foi então acelerado nos 

governos subsequentes, com exceção do interlúdio de Itamar Franco (1992-1994) 

A industrialização brasileira, a crescente produção de petróleo pela Petrobrás, a atração 

de capital internacional e as privatizações possibilitaram em parte o pagamento da dívida 

externa, entretanto, isso só se deu com alto custo econômico e social para o país, 

desestabilizando as contas públicas, gerando inflação, inúmeros planos econômicos e frustração 

da população com o Estado.  

No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), o neoliberalismo 

guiaria as políticas macroeconômicas culminando no Plano Real (1994), no qual a moeda 

brasileira foi vinculada ao dólar, minando a competitividade das indústrias situadas no Brasil. 

De acordo com Batista (1994, p. 29) com a chegada do neoliberalismo muito se falou 

sobre desagregação do Estado, política e territorialmente. O autor chega a mencionar que um 

grupo de economistas paulistas sustentou que São Paulo deveria “[...] ter uma política própria 

de comércio exterior [...] Sugerem assim a criação pelo governo de São Paulo de um ‘Secretaria 

Estadual de Comércio Exterior’”. 

Estas informações serão úteis à proposta que se segue. Abordaremos agora o âmbito 

urbano, as cidades, de maneira a retratar o reflexo destas políticas macroeconômicas em âmbito 

local. Isso sem perder de vista as elucidações acerca da economia capitalista proposta pela 

Teoria do Sistema Mundo, como cenário de fundo à realidade que se pretende entender. 

 

3.4 Cidades na Periferia do Sistema-Mundo 

 

Na ausência de uma reflexão particular dos autores da Teoria do Sistema-Mundo sobre 

o problema atual das cidades, e em especial sobre o caso de São Paulo na contemporaneidade, 

e no afã de não nos limitarmos a uma releitura de autores apenas europeus em nossa crítica à 

teoria da paradiplomacia, nas sessões que se seguem serão utilizadas contribuições de Milton 
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Santos (1926-2001), expoente da Geografia brasileira, Ermínia Maricato, Pedro Fiori, Carlos 

Vainer e dentre outros importantes pensadores urbanistas brasileiros.  

Santos foi escolhido para estar presente neste trabalho por ter desenvolvido de maneira 

singular os temas sobre cidades e “subdesenvolvimento” que poderiam ser pensados como 

desdobramentos indiretos, ou não conflitantes, com o marco teórico aqui adotado. Na obra “Por 

uma economia política da cidade: o caso de São Paulo” (2012), o autor aborda a temática das 

grandes cidades nos “países em desenvolvimento” e, particularmente, o caso de São Paulo no 

início da década de (19)90, assumindo a hierarquia sistêmica centro-periferia acima 

estabelecida.   

Milton Santos (2012) trata do processo de urbanização das cidades acompanhado pelo 

fenômeno da metropolização19 como reflexo do processo de mundialização do capital, 

destacando-se, neste cenário, as cidades do “Terceiro Mundo”. Muitas cidades já poderiam ser 

consideradas internacionalizadas antes do fenômeno da globalização. Com a sua ocorrência, 

entretanto, a internacionalização se intensifica através, por exemplo, da popularização dos 

meios de comunicação, da participação das empresas multinacionais, as quais, por sua vez, 

interessam-se pelo fenômeno da metropolização.  

Ermínia Maricato, importante urbanista brasileira que também inspirou sobremaneira as 

reflexões deste trabalho, revela seu ponto de vista sobre o assunto em uma pequena nota de 

rodapé em seu livro “Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana” (2013, p. 24): 

 

Nos anos [19]90, o conceito de cidade global tenta reinventar algo semelhante ao 

papel representado pelas capitais das colônias (século XIV) e metrópoles periféricas 

(século XX), levando em conta a concentração de poder dessas aglomerações. Apenas 

aparentemente o conceito é novo. 

 

 

As contribuições de Milton Santos (2012) podem agregar ao debate sobre o papel das 

cidades. O autor acredita que a nova divisão internacional do trabalho exigiu, especialmente 

das grandes cidades, a “artificialização” ainda maior do trabalho e da vida, através da ciência e 

da técnica com o intuito de que o local atingisse a maior eficácia em dado ramo de 

especialização. Assim teriam sido criados lugares complexos e especializados, em termos de 

recursos humanos e infraestrutura, preparados para corresponderem à demanda do capitalismo 

mundial. 

                                                           
19 Refere-se ao surgimento e crescimento das metrópoles, que são centros urbanos, na maioria dos casos 

conurbados, que possuem infraestrutura, serviços, alta rede de comunicação, grande contingente populacional, 

centros de pesquisa, mão de obra qualificada e atividades culturais, fazendo com que possuam influência regional, 

nacional ou mesmo internacional. 
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Convém esclarecer que para Milton Santos as cidades da periferia são caracterizadas 

por uma “modernização” incompleta. Da modernidade, carregam consigo as atividades 

intelectuais, poucas atividades produtivas de ponta, algumas áreas urbanas valorizadas com 

edifícios semelhantes aos dos países centrais, hotéis de luxo, dentre outros elementos.  

Como se pode observar, Santos (2012) afirma que devido à sua modernização 

incompleta, a inserção dos países da periferia na divisão internacional do trabalho lhes exigiria 

equipamentos que não possuem, especialmente, em termos de infraestrutura. Nesta “economia 

de fluxos”, a cidade seria chamada à modernização constantemente, criando ciclos de 

viabilização, inviabilização e reviabilização do espaço urbano para o grande capital.  

Isto faria com que alguns países e governos locais engajados nos fluxos econômicos 

mundiais tivessem altos gastos de recursos, com o intuito de atender às demandas de produção 

e de rapidez no escoamento do sistema econômico mundial e das grandes empresas.  

O direcionamento de grandes recursos à modernização com a finalidade de viabilizar a 

cidade para o capital, nacional que mimetiza o internacional ou mesmo o propriamente dito 

internacional, ocorre em detrimento das outras áreas de políticas públicas que encontram um 

limite na capacidade de investimento do poder público. Com efeito, esse cenário faz da pobreza 

urbana um dado a ser analisado com cautela e de importância relativa para o entendimento da 

economia nas grandes cidades do “Terceiro Mundo”, ou dos assim chamados “países em 

desenvolvimento”. 

Com relação à posição de São Paulo no Brasil, as atividades modernas desenvolvidas 

no país apoiar-se-iam nesta metrópole, a qual assume um papel diretor de comando e controle 

no país “[...] pois agora são os fluxos de informação que hierarquizam o sistema urbano” (2012, 

p.38) e que estabelecem a posição de cada espaço na divisão internacional do trabalho. Santos 

(2012, p. 38; 39) enfatizava:  

 

Sem deixar de ser a metrópole industrial do país, apesar do movimento de 

desconcentração da produção recentemente verificado, São Paulo torna-se, também, 

a metrópole dos serviços, metrópole terciária, ou, ainda melhor, a metrópole 

quaternária, o grande centro de decisões, a grande fábrica de ideias que se 

transformam em informações e mensagens, das quais uma parte considerável são 

ordens. 

É, aliás, pelo fato de haver conquistado a posição de capital industrial que São Paulo 

foi capaz de se tornar uma metrópole informacional, acumulando, em períodos 

consecutivos, um papel metropolitano crescente.    

 

Desse modo, a consolidação da industrialização antecede a constituição de uma 

metrópole informacional, de produtos imateriais. Se, por um lado, as produções materiais se 
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dispersam geograficamente, por outro, as imateriais se concentram, sendo que as primeiras 

dependem dos recursos oferecidos pelas segundas para a sua realização (SANTOS, 2012). 

Tal é o cenário que Milton Santos (2012) defenderia que a geografia urbana e os estudos 

urbanos seriam insuficientes para entender as cidades contemporâneas. Apenas uma Economia 

Política da Cidade, que a localizasse num espaço global hierarquizado e historicamente criado, 

seria capaz de compreender como o território urbano se organiza de acordo com os processos 

produtivos do passado e do presente.  

Para entender urbanização em um mundo “em globalização”, dizia ele, a economia 

política seria uma chave indispensável. No que tange ao ambiente construído e ao seu futuro, o 

planejamento urbano tem sido chamado a colaborar com o grande capital, sendo o caso então 

de pensá-lo de formas alternativas. 

 

 

3.5 Neoliberalismo no governo local 

 

Como já tratado anteriormente, a partir dos anos (19)80, Margareth Thatcher, na 

Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, enfrentavam uma crise de lucratividade. A 

tendência neoliberal é lançada através da desregulamentação da economia, privatizações e do 

desmonte do Estado de bem-estar social, nos lugares em que ele havia se instalado completa ou 

parcialmente.  

Ocorre a diminuição do Estado na área social combinada com maior intervenção na 

economia e com um aumento dos subsídios às empresas, de maneira a criar um ambiente 

atrativo aos negócios.  

Durante a Ditadura Cívico-Militar brasileira, o poder público, tanto local quanto federal, 

trabalhava com a ideia de ser financiador e executor das intervenções urbanísticas. Na década 

de (19)80, diante da crise fiscal da União e da falta de recursos nos governos locais, a alternativa 

amplamente defendida foi a parceria com a iniciativa privada, através da criação de 

instrumentos urbanísticos para realização de obras (CPI - OI, 2001). 

 Nos anos 1990, o movimento neoliberal ganha novas facetas com o governo de Tony 

Blair (1997-2007), na Inglaterra, e Bill Clinton (1993-2001), nos Estados Unidos, os quais 

passaram a incluir novos agentes na esfera pública, tais como as Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e as Parcerias Público-Privadas (PPPs) para reduzir o papel do Estado, 

incluindo dos governos locais. Aliás, o local ganha destaque nesta nova fase do neoliberalismo, 
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que pode ser compreendida através do slogan da Eco 92 “Think global and act local”, isto é, 

“Pense global e aja local[mente]” (GRILLO, 2013). 

Para entender a questão do planejamento urbano neste cenário, faz-se necessário 

elucidá-lo na “Era da Globalização”. Com o fim do rápido crescimento econômico durante a 

década de (19)70, o planejamento moderno concebido para controlar o crescimento urbano foi 

criticado pelo surgimento de “neoconservadores liberais”, pelo fato de ter falido os centros das 

cidades e não ter permitido investir-se de forma a adequá-las às empresas. A partir de então a 

política urbana centra-se sumariamente no objetivo referente ao ressurgimento econômico da 

cidade. A obsessão passou a ser o crescimento, e o planejador se tornou um empreendedor 

(ARANTES, 2000). 

Este novo modelo de urbanização teve sua origem nos Estados Unidos, onde a 

revitalização urbana foi efetivada a partir de parcerias público-privadas (PPPs). Concentrando-

nos nas décadas anteriores para entender este processo, é possível observar que a década de 

(19)60 caracterizou-se por muitas agitações por parte da população estadunidense: intervenções 

do país no sudeste asiático; protestos nos bairros negros por igualdade de direitos civis; e lutas 

antirracismo e antissegregacionistas, intensificadas após o assassinato de Martin Luther King 

(1968) (ARANTES, 2000).  

Por exemplo, na cidade de Baltimore momentos de muita tensão social retratavam esse 

cenário. A partir destes acontecimentos, o governo da localidade, em parceria com o 

empresariado, atentou para a necessidade de modificar a imagem de uma cidade sitiada, dentro 

da qual a periferia não se sentia pertencente, para a percepção de uma cidade comunidade, 

cidade espetáculo que celebrasse a diversidade.  

Para tanto, foi concebida a ideia de uma Feira da Cidade de Baltimore visando atrair os 

moradores para frequentarem seu centro que estava em decadência, e resgatar a autoestima 

local, sucedida por uma série de obras e intervenções governamentais em parceria com o setor 

privado. Constituiu-se assim, na década de (19)70 nos Estados Unidos, o primeiro caso de 

urbanização empresarial em sintonia com o contemporâneo espírito gerencial do capitalismo 

(ARANTES, 2000). A nova função da cidade seria a de produzir riqueza. 

  

Com a retomada da hegemonia americana, vulgarmente conhecida como 

‘globalização’, o modelo máquina-de-crescimento generalizou-se sob pretexto de 

responder às mesmas pressões competitivas em torno do capital escasso e nômade, na 

verdade atendendo aos imperativos (políticos) da cultura anglo-saxônica dos 

negócios, a ponto de converter num dado natural a convicção de que as cidades devem 

ser geridas não ‘like business’, mas antes ‘for business’ (ARANTES, 2000, P. 27;28) 
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Na América Latina, como na maior parte dos países pobres que não realizaram reforma 

agrária e permitem o fluxo livre interno de pessoas e capital, o cenário urbano construiu-se 

como caótico nas grandes cidades, particularmente com a modernização do campo e o rápido 

crescimento demográfico.  

A adoção do neoliberalismo gerou uma crise fiscal nas décadas de (19)80 e (19)90 sem 

precedentes, agravada com a redução das políticas sociais nacionais, a municipalização de 

serviços, a crescente demanda da população por infraestrutura e serviços dos poderes 

municipais e, por fim, o engessamento do urbanismo moderno para resolver tais crises.  

Neste contexto, cabe destacar a descentralização de competências em federações 

ocorrida neste período. No Brasil, a Constituição de 1988 descentralizou o sistema federativo 

elevando os municípios ao status de entes federados e aumentando suas competências. 

Entretanto, sem o aporte de recursos correspondente ao novo papel. Na verdade os municípios 

precisam contar com repasses do Estado e da União, mas que em tempos de crises se reduzem. 

Portanto, a descentralização ocorreu sob o discurso de fortalecimento do poder local, quando 

de fato, nessas condições, contribuiu para o seu enfraquecimento.  

A esse respeito, Grillo (2013) afirma que as cidades europeias teriam vivenciado esses 

processos ao longo das três últimas décadas do século XIX. O processo de “neoliberalização” 

das políticas nas cidades tem origem nas mudanças políticas de âmbito nacional que vão afetar 

“a produção do espaço urbano”.  

No Brasil, por exemplo, em 1986 foi desativado o Banco Nacional de Habitação, 

gerando um problema no financiamento de Habitações de Interesse Social (HIS) na década de 

1990 e mudando os padrões de financiamento para esta área nos anos 2000, de modo a favorecer 

as grandes construtoras, os fornecedores e os bancos (GRILLO, 2013). 

Adiciona-se a isso o fato de a modernização das cidades do interior, tanto na agricultura 

quanto na indústria, continuar a repelir mão de obra menos qualificada para as cidades maiores, 

fazendo com que grande quantidade de pessoas de baixa renda se concentrasse nessas áreas em 

busca de empregos formais e serviços públicos.  

Por outro lado, o crescimento econômico das cidades não foi capaz de corresponder à 

crescente demanda. Na ausência de um crescimento sustentando e de políticas de planejamento 

familiar, o cenário das grandes cidades agravou-se, resultando no aumento dos empregos 

informais, de habitações irregulares e, consequentemente, dos problemas sociais. Santos (2012, 

p. 48) enfatiza: “As grandes cidades do Terceiro Mundo são repositórios, ao mesmo tempo dos 

elementos da modernidade e de uma grande massa de deserdados, gerados, em boa parte, como 

função dessa mesma modernização que, assim, vê acentuado seu caráter perverso”. 
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Assim, diante das novas imposições administrativas e limitações de recursos, o discurso 

neoliberal pela defesa de uma cidade empreendedora, competitiva e qualificada para atrair o 

capital internacional, se apresentava como alternativa (GRILLO, 2013).  

Observando esta realidade, Ermínia Maricato (2013), a partir de seus estudos sobre a 

situação das metrópoles brasileiras, afirma que a alternativa que se colocou para a solução das 

crises urbanas foi o Planejamento Estratégico empresarial aplicado às cidades, o qual 

preencheria a insatisfação deixada pelo urbanismo moderno, caracterizado por ser tecnocrático 

e centralizado.  

O Planejamento Estratégico advém da área empresarial e foi concebido na Harvard 

Business School. Muitos autores defenderiam a sua aplicação na área governamental, pois 

acreditavam que os governos locais estavam mergulhados em uma competição global pelo 

capital. Segundo essa perspectiva, as cidades seriam os centros regionais e globais, pontos 

nodais da economia mundial (VAINER, 2000; ARANTES, 2000). 

A esse respeito, Carlos Vainer (2000) esclarece, em um capítulo de livro denominado 

“Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do planejamento estratégico”, 

que esta prática teria sido difundida por consultores catalães, Manuel Forn, Jordi Borja e 

Manuel Castells, e por organizações internacionais, como nas Conferências das Nações Unidas 

para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD).   

Com a intenção de comprovar sua afirmação, Vainer (2000) resgata diversos 

documentos oficiais. Dentre eles, um do Banco Mundial de 1998, em que é mencionado que, 

em um mundo liberalizado, as cidades deveriam competir com relação a preços; competir para 

atrair investimentos, indústrias, tecnologia; oferecer mão de obra qualificada; dentre outros 

tantos atrativos.  

Nesse esforço de difusão de um modelo de planejamento urbano, o Banco Mundial em 

conjunto com a Agência Habitat da ONU e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) publicaram um volume sobre a experiência de Barcelona através da 

Oficina Regional para América Latina e Caribe. Do mesmo modo, há outra publicação com um 

receituário para o Planejamento Estratégico, escrita por Jordi Borja e Manuel Castells 

encomendada para a Conferência Habitat II (Istambul, 1996). 

A partir do aprofundamento na literatura, chegou-se em alguns elementos através dos 

quais foi possível observar como se deu a incorporação do neoliberalismo em nível local. Grillo 

(2013) utiliza a obra de Brenner e Theodore (2002) para explicar como se dá a reestruturação 

neoliberal nos governos locais, através do(a): 
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a) realinhamento das relações intergovernamentais, com o desmantelamento das 

formas institucionais anteriores de financiamento aos municípios e criação de 

incentivos ao empreendedorismo local; b) austeridade fiscal aos municípios; c) 

reestruturação com diminuição do Estado de bem-estar social e incentivo às estruturas 

sociais comunitárias; d) desmantelamento da estrutura hierárquica institucional 

existente e adoção de novas estruturas baseadas em parcerias público-privadas; e) 

privatização de setores públicos municipais e infraestruturas coletivas; f) 

reestruturação do mercado habitacional criando novas oportunidades para 

investimentos imobiliários; g) intervenção na regulamentação do mercado de trabalho; 

h) estratégias de reestruturação do desenvolvimento territorial com ênfase nas 

economias locais e regionais direcionadas às forças competitivas globais e 

fragmentação dos espaços econômicos nacionais; i) transformações do ambiente 

construído com a supressão das iniciativas de planejamento por parte das 

comunidades, destruição de bairros tradicionais e revitalização de áreas urbanas 

ancoradas em megaprojetos e criação de novos espaços para a elite - condomínios 

fechados (gentrification); j) difusão de terminologias ditas modernizantes com 

imposição de modelos ideais de política ambiental dentre outros; k) nova 

regulamentação das sociedades civis, dos serviços sociais e dos direitos políticos, em 

que os indivíduos não foram considerados iguais quanto às liberdades civis (política 

tolerância zero e criminalização da pobreza); l) apologia à cidade competitiva em 

contraposição ao declínio da cidade industrial (GRILLO, 2013, p. 51,52). 

Na prática, Carlos Vainer (2000) acredita que o novo planejamento urbano seja 

construído a partir de três pilares: (1) cidade-mercadoria; (2) cidade-empresa; e (3) cidade-

pátria. A (1) cidade-mercadoria consistiria na ideia de que a cidade, tal como uma mercadoria, 

estaria à venda em competição com outras cidades presentes no “mercado”, justificando assim 

a empreitada no “marketing urbano”.  

De tal modo, a cidade deveria possuir ou adquirir elementos com valores de uso para o 

capital, os investidores e usuários “solventes”, como, por exemplo, espaço para feiras de 

negócios, infraestrutura adequada, aeroporto internacional, hotéis de luxo, informações para 

investidores, entre outros. Nesse “mercado” “[...] todos devem vender a mesma coisa aos 

mesmos compradores virtuais que têm, invariavelmente, as mesmas necessidades” (2000, p. 

80). 

Neste sentido, em citação retirada de um texto de Borja e Castells (1997) feito para a 

Agência Habitat, Vainer (2000, p. 79) afirma que para que a cidade se inserisse no circuito 

global seria importante que o governo fornecesse informações e apoio ao investidor e demais 

interessados estrangeiros, podendo até promover um “marketing urbano”. A partir disso, 

acredita-se que o planejamento estratégico também tenha inspirado a criação de cargos, 

assessores e, mesmo, Secretarias Municipais e Estaduais de Relações Internacionais, com 

exemplos pelo Brasil por parte de governos de direita, para dar o suporte que os atores 

internacionais precisassem para atuar localmente. 

Para se manter na competição global a cidade também deveria assumir a condição de 

sujeito, incorporando o espírito de (2) cidade-empresa, gerida segundo a lógica do mercado de 
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produtividade, eficácia e competitividade. Vale salientar que, neste modelo, a intervenção 

estatal deve ocorrer, tal como prega o neoliberalismo, mas as decisões devem ser tomadas “[...] 

a partir das informações e expectativas geradas no e pelo mercado” (VAINER, 2000, p. 86) e, 

para tanto, é imprescindível a parceria público-privada para que os empresários tenham seus 

interesses garantidos nas políticas governamentais. É desta forma que se constituem, cada vez 

mais, novos meios para transferir recursos públicos para o setor privado. 

De acordo com o mercado da consultoria internacional, as cidades-globais seriam:  

 

Alguns poucos centros onde os destinos do mundo são definidos e que concentram 

certas características: sedes de grandes corporações empresariais, centros de pesquisa 

e criação em informática e comunicação, mão de obra qualificada, centros 

universitários, atividades culturais e artísticas de vanguarda, serviços sofisticados etc. 

(MARICATO, 2013, P. 57). 

 

As cidades que possuem tais características teriam mais sucesso na competição global. 

Tendo isso em vista, as consultorias internacionais oferecidas às cidades apresentavam 

fórmulas para um governo local conseguir atingir o posto de cidade-global. Estas consultorias 

têm como referência o caso de Barcelona, a qual reinventou a fórmula originada nos Estados 

Unidos a partir da organização das Olimpíadas em seu território, e veem o Planejamento 

Estratégico como única alternativa às condições impostas pela globalização. A difusão desse 

modelo, legitimado por organizações internacionais, acabou por conquistar inúmeros clientes 

latino-americanos, os quais se encontravam mergulhados em situações de crise (VAINER, 

2000). 

Aqui é importante que se faça um breve parêntese. À exemplo de Barcelona, muitos 

governos têm trabalhado para conseguirem sediar grandes eventos internacionais, já que são 

vistos como uma oportunidade para conseguir grandes investimentos das mais diferentes 

esferas e para supostamente “reinventar” a cidade. Os megaeventos, como Copa do Mundo, 

Olimpíadas, Expos e feiras internacionais serviriam para a reestruturação neoliberal da cidade, 

porque também se colocam como justificativas à concentração de grandes investimentos do 

capital imobiliário em áreas de seu interesse dentro das cidades, à flexibilização das legislações 

nacional, estadual ou municipal, e aos grandes investimentos em infraestrutura realizados pelo 

poder público e voltados à valorização dos investimentos privados (GRILLO, 2013). 

Conforme a receita dos planos estratégicos, as cidades deveriam se equipar com 

infraestrutura e serviços, bem como oferecer subsídios para atrair investimentos internacionais 

e grandes empresas que solucionariam sua crise fiscal. Eis a razão de que neste plano a imagem 

da cidade seja um componente-chave para exercer atração e valorizar suas instalações. A 
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imagem e a cultura seriam instrumentos simbólicos para requalificar, estetizar o local com fins 

mercadológicos (ARANTES, 2000). 

A terceira analogia de Vainer (2000), (3) a cidade-pátria, representaria a cidade negada 

enquanto espaço político. Ora, seria preciso subordinar o local às exigências do capital 

internacional. A partir da percepção generalizada de uma situação de crise que faz emergir a 

necessidade de respostas imediatas e de uma trégua social, seria possível construir o “consenso” 

local necessário para autorizar a atuação do governo neste sentido.  

É recomendado, então, que se procure construir um patriotismo, uma noção de 

pertencimento, confiança, através de ações e obras que reforçassem a identidade local, 

monumentos e grandes projetos, de maneira a mobilizar as consciências e legitimar o Plano 

Estratégico e seus implementadores como agentes ideais para a superação da crise. Isso 

contribuiria para assegurar a estabilidade política e a permanência dos interesses privados no 

poder, sendo necessárias lideranças carismáticas para conduzir à trégua social (VAINER, 

2000). 

O Plano Estratégico também incluiria a participação democrática, porque precisa da 

existência de um suposto consenso para sua implantação e sucesso. Todavia, Ermínia Maricato 

(2013) afirma que este consenso é muito mais construído através da imagem e da cultura do 

que pela participação democrática, que na prática é simbólica e serviria para mascarar interesses 

hegemônicos. 

A inclusão da participação democrática muito enfatizada pelo principal consultor da 

área, Jordi Borja, teria omitido seu ataque ideológico, fazendo com que o Plano Estratégico 

fosse utilizado na Europa e no Brasil por muitas gestões progressistas (MARICATO, 2013) e, 

mesmo não tendo sido diretamente adotado por administrações municipais, influenciou e 

influencia inúmeros governos municipais, os quais optam por adotar algumas de suas diretrizes. 

Sob o ponto de vista de Maricato (2013), observando a análise das promessas do Plano 

Estratégico, que são muitas, é importante relativizar a autonomia do poder local para resolver 

todas as questões presentes em seu território, pois suas políticas esbarram nas políticas 

nacionais e internacionais, tal como se procurou demonstrar no desenvolvimento deste capítulo. 

Assim, 

 

Nenhuma política de cunho local poderia reverter essa situação causada pelo impacto 

das tendências macroeconômicas – incluindo aí a orientação da política nacional 

voltada para a abertura radical da economia brasileira. O contexto regional e sua 

inserção na macroeconomia influi fortemente no destino das cidades (MARICATO, 

2013, p. 64). 
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A esse respeito, Maricato (2013, p. 58; 59) deixa claro que o Plano Estratégico teria 

complementado o receituário neoliberal em nível local, de maneira que serviria para adequar as 

cidades às “[...] novas exigências do processo de acumulação capitalista [...]” e cumpriria “[...] 

o papel de desregular, privatizar, fragmentar e dar ao mercado um espaço absoluto”.  

A este propósito, Milton Santos afirma que é importante observar o jogo de poder no 

espaço urbano. A socialização capitalista compreenderia a capacidade do poder capitalista 

 

 

[...] de utilizar produtiva e especulativamente as infraestruturas financiadas por meio 

de impostos com esforço coletivo [...] [,isto é,] um processo de transferência da 

população como um todo para algumas pessoas e firmas. Trata-se, como dito antes, 

de um processo seletivo, que atinge diferentemente os atores econômicos, o que faz o 

Estado um motor de desigualdades, já que, por esse meio, favorece concentrações e 

marginalizações (2013, p.118).   

 

 

Desta maneira expressar-se-ia o capitalismo nas áreas urbanas, através da radicalização 

da divisão do trabalho, da segregação espacial da sociedade, da alienação urbana, em que não 

se consegue produzir tudo aquilo que se necessita para viver, e, por fim, da centralização do 

controle, isto é, de centros de comando do setor moderno (SANTOS, 2013). 

Neste ínterim, este autor (2013) lembra dois conceitos da economia que podem ser úteis 

à compreensão da presente discussão: economia e deseconomia urbana. A economia urbana 

seria caracterizada por um espaço geográfico adequado às necessidades da produção moderna, 

e a deseconomia configurar-se-ia quando o espaço não preenchesse todas as condições 

necessárias a esta produção, gerando custos maiores aos capitalistas, os quais, através de 

pressões, cobrariam políticas urbanas para viabilizar a cidade de acordo com seus interesses.  

Contudo, o autor faz pensar que o que é economia para grandes firmas pode ser 

deseconomia para as pequenas. No caso de São Paulo e de muitas metrópoles da periferia, as 

grandes firmas seriam beneficiadas na produção do espaço urbano em detrimento da população 

no geral, das firmas de porte menor e de outros setores, os quais se instalariam nas áreas da 

cidade abandonadas pelas atividades consideradas “nobres”. 

Faz-se necessário refletir, portanto, sobre o fato de esses investimentos visarem 

beneficiar atores hegemônicos da economia nacional e mundial, excluindo os atores não-

hegemônicos. Para ilustrar tais reflexões, o autor recorre aos seguintes dados: se em 1969 os 

maiores estabelecimentos industriais (acima de quinhentos empregados) de São Paulo 

representavam 4,5% do total, empregavam 44,7% dos trabalhadores, constituindo 52% do valor 
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da produção; em 1975, os maiores estabelecimentos eram 1,5% do total, empregavam 44% dos 

trabalhadores, responsáveis por 69% da produção.  

Além disso, esses dados revelam que a produção se concentrou, especialmente, nas 

empresas multinacionais e que “A internacionalização da economia leva a uma concentração 

financeira e econômica, traduzida pelas alterações das funções urbanas e por modificações 

brutais na lógica da cidade” (SANTOS, 2012, p.45). 

Santos (2012, p. 122) constrói a tese de que o Estado estaria estimulando algumas 

atividades, de maneira seletiva, e discriminando outras, na criação, por exemplo, de distritos 

industriais, ou mesmo de zonas metropolitanas. Isso significaria que “[...] cada parcela do 

território urbano é valorizada (ou desvalorizada) em virtude de um jogo de poder exercido ou 

consentido pelo Estado”. 

Tendo isso em vista, além de “seletiva” a modernização também poderia ser considerada 

“não-igualitária”, já que privilegiaria uma parcela da população ao criar novas classes médias, 

mas, por outro lado, geraria uma multidão de pobres. Santos (2013) denominou a ocorrência 

paralela de modernização e expansão da pobreza de “involução metropolitana”.  

No âmbito da economia, a involução faz com que coexistam atividades de diferentes 

níveis de capital, organização e tecnologia inferiores aos exigidos nos setores de ponta e 

diferentes tipos de trabalho que atendem a demanda tanto por consumo e serviços quanto por 

emprego das camadas populacionais não correspondidas pelo setor moderno. Há, portanto, uma 

diversificação do consumo e da produção, uma “segmentação da economia urbana”. 

Note-se, ainda, que a diversidade na produção e no consumo teriam se materializado no 

espaço geográfico, o qual teria sido dividido entre áreas com certa homogeneidade de renda, 

tipo de consumo, moradia e de serviços, acarretando segregação espacial. Os pobres, por 

exemplo, não consumiriam produtos do setor moderno e enfrentariam dificuldades de 

acessibilidade em termos de localização geográfica, tendo em vista que na maioria dos casos 

residiriam na periferia das grandes cidades (SANTOS, 2013). 

 Ora, se “[...] às diversas combinações infraestruturais correspondem diversas 

combinações supraestruturais específicas” (SANTOS, 2013, p. 125) e considerando que a 

mundialização impõe rápida evolução tecnológica às cidades, a constante modernização para 

atender os setores de ponta e/ou internacionais, levaria à constante obsolência de espaços 

urbanos.  

É possível dizer também que a cidade, enquanto meio ambiente, é atravessada por 

diversas temporalidades: tempos rápidos hegemônicos, tempos mais lentos hegemonizados e 

tempos intermediários. As paisagens também impõem uma temporalidade, a do “trabalho 
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morto” em diálogo com o “trabalho vivo”. Assim, quando é modernizada uma parte da cidade 

para atender as demandas das grandes empresas provoca-se um envelhecimento precoce das 

outras áreas (SANTOS, 2013). O que, por sua vez, implicaria na existência de outros tempos, 

que não os locais, atravessando o tempo da cidade, impondo o tempo das “[...] exigências de 

uma competitividade cuja escala é planetária” (p.125).  

É possível acrescentar ao pensamento de Milton Santos contribuições pontuais de 

Wilson Cano (2012, p. 121). A globalização teria, por efeito, além de destruir mais empregos 

do que criar, substituir os “insumos tradicionais por modernos” e “[...] acelera[r] a 

obsolescência de processos e equipamentos, ‘queimando’ capital e exigindo mais investimentos 

meramente substitutivos”, impondo alto custo aos setores públicos e à população de baixa 

renda.  

Assim, o planejamento urbano é chamado a colaborar com o grande capital, seja 

viabilizando a cidade às grandes empresas, devido ao fato de elas gerarem empregos locais, ou 

para manterem uma posição de prestígio na economia mundial, mesmo que isso seja apenas 

uma justificativa para beneficiar o capital e a elite nacional.  

Além disso, o fato de muitos governos nacionais, regionais ou locais contratarem 

consultorias nacionais ou internacionais, mas que fazem parte do circuito do grande capital, 

para fazer diagnósticos locais, auditorias e recomendações políticas, faz com que entreguem às 

mãos do setor privado importantes funções do planejamento urbano. 

 Consequentemente, a valorização do espaço pode ser determinada por aqueles que têm 

o poder político e econômico, legal ou especulativo, para decidir ou influir na decisão da 

localização dos equipamentos públicos que valorizam dado território. Este planejamento, à 

medida que beneficia determinados atores em detrimento de outros, pode ser considerado 

ideológico. 

 Podemos concluir então que o estudo das cidades, sob uma perspectiva ampla da Teoria 

do Sistema-Mundo em conexão com abordagens similares de autores nacionais, deve levar em 

consideração as hierarquias sistêmicas em que as cidades estão inseridas, não se podendo 

atribuir a tais entes uma capacidade intrínseca de, por si mesmas e saltando o poder dos Estados-

Nação em que se inserem, conduzir a uma resolução de suas dificuldades, seja por medidas 

tributárias, seja por relações internacionais construídas a partir de si mesmas.  

Isso valeria inclusive para as metrópoles, já que não podem determinar a taxa de câmbio 

com a qual operar, o valor dos salários mínimos, a legislação que rege as relações trabalhistas 

com o capital internacional, dentre outros aspectos determinantes. Restaria, então, analisar a 
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experiência histórica e singular da maior cidade brasileira durante o processo de 

internacionalização da economia brasileira, processo durante o qual supostamente, segundo o 

neoliberalismo, dever-se-ia ter logrado uma maior estabilidade econômica e maior 

homogeneização social, conjugadas com um aumento da qualidade de vida. 
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CAPÍTULO 4 SÃO PAULO NO NEOLIBERALISMO 

 

No capítulo três refletiu-se sobre tese central desta dissertação em âmbito teórico por 

meio de uma perspectiva não hegemônica, como tentativa de enxergar outros aspectos do nosso 

objeto de estudo. Neste capítulo procurar-se-á argumentar com o uso fontes em torno da tese 

de que o neoliberalismo se instaurou nas políticas públicas da cidade de São Paulo nos anos 

1990 e 2000, tendo sobrepujado eventuais políticas de internacionalização progressistas.  

Para tanto, partir-se-á para a verificação das seguintes hipóteses: no período estudado 

São Paulo (1) adotou uma legislação de privatizações; (2) flexibilizou sua legislação local em 

vários aspectos; (3) endividou-se externamente, ao invés de se financiar com políticas 

progressistas, como, por exemplo, com o aumento de impostos sobre os setores mais 

privilegiados (grandes empresas e famílias ricas); (4) mesmo as gestões consideradas 

progressistas, que resistiram em algumas áreas de políticas, adotaram medidas neoliberais, até 

porque o legislativo eleito e a grande mídia local, na maior parte dos casos, as defendiam; (5) 

assim, ainda que houvesse programas ou políticas pontuais de internacionalização 

progressistas, o neoliberalismo predominou como política pública do governo local. 

Para reiterar ou negar as hipóteses, realizou-se uma pesquisa detalhada no banco de 

dados online da Câmara Municipal de São Paulo, no Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE), em acervos dos jornais de O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, nos 

documentos da Secretaria de Relações Internacionais (SMRI), como também em fontes 

secundárias, tais como estudos já realizados de maneira a levantar o histórico de políticas 

gestões da cidade, à procura de proposituras legislativas e fatos ocorridos no período de 1989 à 

2009 que se encaixassem nas cinco seguintes categorias: empréstimos internacionais; relações 

internacionais; flexibilização da legislação local; privatizações; e dados econômicos e sociais.  

Essas categorias foram estabelecidas norteadas pelas hipóteses desta pesquisa, como 

também construídas a partir dos resultados obtidos nas fontes. Este capítulo, então, constitui-se 

peça fundamental para esta obra, sendo que os resultados podem ser vistos adiante. Iniciaremos 

a seguir com o histórico da localidade desde o século XVI de maneira a situar o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, para depois adentrarmos no período estudado. 
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4.1 Breve história de São Paulo: política, economia e espaço urbano 

 

A fundação de São Paulo inicia-se com a criação de um colégio de padres jesuítas em 

1554. Até o século XIX, as regiões mais dinâmicas em termos econômicos do país localizavam-

se na região Nordeste, por conta da agricultura, em Minas Gerais, pela pecuária, e no Rio de 

Janeiro, então centro político. A vila de São Paulo ocupava posição coadjuvante na economia 

do país. Era composta por índios e portugueses, sendo que dentre estes últimos estavam aqueles 

que se aventuravam na conquista do território e na “caça” de indígenas para escravizar, os 

conhecidos bandeirantes (ROLNIK, 2001). 

O início do cultivo do café foi responsável por mudar este cenário. Por volta de 1850 o 

café foi trazido ao Vale do Paraíba e aos poucos se espalhou pela região, utilizando-se de mão 

de obra escrava. São Paulo também era o ponto intermediário entre regiões produtoras e o Porto 

de Santos, fazendo com que ao longo do tempo se disseminassem ferrovias pela região. A 

primeira delas foi implantada em 1867 (ROLNIK, 2001). 

A questão do suprimento de mão de obra para a cidade, com o tempo, foi resolvida com 

a vinda dos imigrantes europeus, em grande número italianos, financiados pelo Estado 

brasileiro. A chegada de imigrantes, a proclamação da República (1889), o início da 

industrialização e o surgimento do trabalhador legalmente livre teriam proporcionado o começo 

da urbanização no Brasil.  

A industrialização chega à cidade de São Paulo, por volta de 1920, através dos ramos 

têxteis e alimentícios, que se desenvolveram por conta da Primeira Guerra, através da política 

de substituição de importações. As fábricas se localizavam ao longo dos eixos ferroviários 

formando bairros operários, onde os imigrantes se instalavam. Assim surgia o proletariado 

paulistano (ROLNIK, 2001). 

Desde então, já se implementava um mercado imobiliário capitalista que mobilizava as 

populações pobres às margens das cidades. Mesmo com a emergência de uma burguesia 

industrial, já havia sido consolidado o poder político dos proprietários de terra a partir da Lei 

de Terras de 185020. A existência de poderosos proprietários, escravos, trabalhadores livres com 

baixa remuneração, burguesia industrial configuraram um tipo de urbanização à brasileira, com 

a população pobre ocupando as periferias das cidades em habitações em áreas irregulares e 

ilegais (MARICATO, 2013). 

                                                           
20 Primeira lei que organizou a propriedade privada e regulamentou a posse de terras no Brasil.  
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Em nível federal, nesse mesmo período, a elite paulistana passava a participar 

ativamente da política do país. A conhecida República do Café com Leite foi caracterizada pelo 

revezamento da presidência entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. A partir desse período 

foi possível observar a crescente importância que a elite paulistana começava a ganhar no 

cenário nacional. 

Em São Paulo, nessa época, os serviços de telefonia, energia elétrica e bonde eram 

fornecidos por uma única empresa: a The São Paulo Tramway Light and Power Co., uma 

empresa de capital anglo-canadense responsável por oferecer serviços públicos básicos, a qual 

adquiriu muito poder no desenvolvimento econômico dos bairros.  

Com o passar do tempo, devido ao crescimento industrial, a Light passa a priorizar o 

setor elétrico, relegando o transporte urbano ao segundo plano. Isso levará a prefeitura a 

desempenhar, a partir de 1924, um novo padrão de urbanismo, mais intervencionista na questão 

dos serviços públicos, acarretando na rescisão do contrato com a Ligth e na adoção do “Plano 

de Avenida” de Francisco Prestes Maia de modelo rodoviário, o qual era caracterizado pelas 

grandes obras viárias que permitiriam atender os setores excluídos através da expansão 

horizontal por um conjunto de avenidas radiocêntricas (ROLNIK, 2001). 

Esse tipo de expansão urbana permitiu a constante ampliação da periferia, onde os 

trabalhadores poderiam construir suas próprias casas, o que valorizava ainda mais as regiões 

centrais. Assim a expansão viária passa a mudar radicalmente o cenário local. As rodovias 

Anchieta e Dutra pavimentadas nesse período acompanham a instalação de indústrias 

metalúrgicas, metal-mecânica e elétrica, e nos anos 1950, aportam em São Paulo as cadeias 

automotivas e a indústria petroquímica, colocando a cidade e sua região no circuito da produção 

mundial, além de centro industrial e financeiro nacional (ROLNIK, 2001). 

Se em 1950 a cidade contava com 2 (dois) milhões de habitantes, em 1970 esse número 

atinge os 6 (seis) milhões. Embora as imigrações de estrangeiros nunca tenham cessado, essas 

décadas ficaram conhecidas pelo grande número de migrantes internos atraídos pela posição 

econômica que a cidade assumia no cenário brasileiro, em sua maioria, nordestinos, mineiros e 

pessoas vindas do interior do estado, que faziam com que São Paulo se tornasse um caldeirão 

cultural. Isso tudo ocorreu reiterando a lógica da cidade: os migrantes que chegavam se instalam 

nas periferias, cada vez mais distantes21 (ROLNIK, 2001). 

                                                           
21 Outra consequência desse padrão de urbanização estaria vinculada à depredação ambiental. Um exemplo disso 

foi a intensificação desse processo sem que fosse acompanhado pelo aumento do número de domicílios ligados à 

rede de esgoto (ROLNIK, 2001). 
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Adiciona-se a esse quadro habitacional o fato de as políticas federais da década de 1960 

não contribuírem para a democratização do acesso à terra. Mesmo quando subsidiada pelo 

governo, a população pobre não foi beneficiada porque o subsídio não correspondia à grande 

demanda existente e as exigências de documentação pelos bancos eram um obstáculo à 

participação desta classe social. O mercado imobiliário também não se abriu às camadas mais 

pobres devido ao seu maior interesse: a especulação da terra. Assim, ao invés de a população 

pobre ser assentada nos vazios urbanos, estes foram utilizados pelo mercado imobiliário que, 

através de seus lobbies, conseguia controlar o investimento público em infraestrutura, 

valorizando suas propriedades (MARICATO, 2013). 

Até 1950 não existiam debates acerca do crescimento irrefreável da cidade e sobre a 

falta de regulação do território. Apenas em 1972 foi implementada a Lei de Zoneamento, a qual 

concebia os usos e formas de ocupação do espaço urbano. A lei cumpria a função de ratificar 

aquilo que já acontecia na prática: anunciando a Paulista e o centro como “zonas comerciais de 

uso misto de alta densidade”; determinando como industriais as zonas já industrializadas; 

prevendo a verticalização de regiões onde já havia sido iniciado esse processo; e relegando 70% 

da cidade, “o resto”, às zonas mistas, predominantemente residenciais, com potencial 

construtivo limitado e uso diversificado (ROLNIK, 2001, p. 49). 

No geral, a legislação de São Paulo não refletiu sua realidade de maneira a enfrentá-la, 

levando muitos urbanistas a considerarem tecnocrata e beneficiadora das empreiteiras e 

prestadoras de serviço. Os governos das diferentes esferas pouco ou quase nada participaram 

da construção da cidade “ilegal”, erguida pela população pobre, a qual procurava com seus 

próprios meios obter terrenos vazios, muitas vezes inadequados, construir sua moradia, gerando 

inúmeras favelas. “[...] Um imenso empreendimento, bastante descapitalizado e construído com 

técnicas arcaicas, fora do mercado formal” (MARICATO, 2013, p. 37).  

A esse respeito, tal como exposto no capítulo anterior, Santos (2012) caracterizou a 

urbanização dos países “subdesenvolvidos” como “modernização seletiva”, isto é, resultado de 

grandes e repetidos esforços de equipamento das cidades, exigindo volumosos investimentos 

públicos na construção de infraestrutura para viabilizar o local para as grandes firmas e classes 

altas em detrimento dos investimentos sociais. 

Assim, muito embora o crescimento do PIB brasileiro tivesse ocorrido em altos índices 

de 1940 a 1980, melhorando relativamente as condições de vida da população, no geral, este 

crescimento não foi socialmente distribuído. A industrialização proporcionou a massificação 

do consumo de bens modernos, contrastando com o ambiente construído, composto por 

moradias majoritariamente arcaicas.  



96 

 

A não superação das desigualdades e esse modelo de urbanização extremamente 

segregacionista, em termos de acesso aos serviços públicos, se consolidou e mostrou sua face 

mais perversa no momento de recessão dos anos 1980 e 1990 devido à crise da dívida externa. 

Houve, a partir de então, o aumento do desemprego, da informalidade, da pobreza e explosão 

da violência na periferia de São Paulo (MARICATO, 2013; ROLNIK, 2001). 

Os dados estatísticos revelam que, no Brasil, o processo de urbanização teria se 

intensificado na segunda metade do século XX, tendo aumentado de 26,6% para 81,2% a 

população urbana nos últimos sessenta anos do século (MARICATO, 2013). Em 1980, a região 

Sudeste, a mais urbanizada do país e que ocupa 10,86% da área do Brasil, possuía 43,47% da 

população nacional, uma densidade demográfica quatro vezes maior que a brasileira, 46,5% da 

População Economicamente Ativa (PEA) nacional, 60% do produto interno bruto e 72,2% da 

produção do setor secundário do país (SANTOS, 2012). 

E com o passar do tempo, São Paulo representaria uma cidade central, sede da Bolsa de 

Valores, de grandes empresas e bancos internacionais, referência para o território nacional 

devido a sua posição de destaque nos setores da comunicação, publicidade e da produção 

científica (SANTOS, 2012). No quesito de produção industrial, a participação do município 

diminuiu em relação à produção do estado, mas ainda possui uma base industrial “diversificada, 

tradicional e moderna” (ROLNIK, 2001). 

Em 2010, segundo o censo do IBGE, a cidade atingirá o total de mais de 11 milhões de 

habitantes e esse ingrediente fará parte de um cenário em que se aumenta vertiginosamente a 

violência e o número de favelas. A tragédia urbana se evidencia com a concentração da pobreza 

nas metrópoles. Mas, de fato, vem se consolidando desde o Brasil colonial (1500-1822), já que 

as mazelas urbanas brasileiras têm raízes na oligarquia dos proprietários e nas práticas 

clientelistas, e também na dependência externa brasileira, tendo em vista que o crescimento 

industrial na era desenvolvimentista foi financiado por capital internacional, agravando a 

vulnerabilidade do país em relação às decisões externas (MARICATO, 2013).  

 

4.2 Neoliberalismo no governo municipal de São Paulo 

 

Tendo em vista o panorama apresentado sobre a história de São Paulo, a presente 

dissertação abordará agora as questões centrais para esta pesquisa. A partir desse momento será 

detalhada a chegada do neoliberalismo no município de São Paulo desde o governo do 

presidente Fernando Collor (1990-1992), responsável por incorporar este receituário de 

políticas em nível nacional.  
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Com a intenção de entender como as políticas neoliberais chegaram à cidade de São 

Paulo, esmiuçar-se-ão aspectos centrais das gestões municipais no período de 1989 a 2009, 

concentrando-se nas proposituras legislativas, em exemplos emblemáticos de políticas, para 

averiguar se se enquadram na perspectiva neoliberal, focalizando nos seguintes temas que se 

colocaram a partir das hipóteses estabelecidas, bem como das informações apresentadas pelas 

fontes: empréstimos internacionais; relações internacionais; flexibilização da legislação local; 

privatizações; e dados econômicos e sociais.  

 São Paulo é um exemplo simbólico de cidade em relação aos empréstimos 

internacionais, devido a sua longa relação com os bancos multilaterais e o número de projetos 

já desenvolvidos pelo governo da cidade, do estado e empresas públicas. O mais interessante é 

entender como se dá a relação dos gestores locais com os técnicos dos bancos e quais as 

condicionalidades impostas para a aquisição destes empréstimos que acabaram disseminando 

em nível local algumas medidas de ajuste fiscal. 

 Assim também, com relação à flexibilização da legislação urbana de São Paulo desde 

meados da década de 1980, o que ganhou maiores dimensões e foi amplamente estudado são as 

Operações Urbanas, isto é, “requalificações” realizadas com a parceria privada inspiradas em 

modelos estrangeiros. Elas encontram seu nascimento e seu auge em São Paulo e englobam 

preceitos neoliberais como a focalização política, as parcerias público-privadas (PPPs), a 

terceirização de serviços públicos, criando “ilhas de Primeiro Mundo” numa cidade da 

semiperiferia do capitalismo global. 

 De tal forma, percorreremos o histórico das gestões construído através das notícias do 

acervo dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, das proposições legislativas 

municipais e de fontes secundárias na tentativa de refletir em torno da tese de que o 

neoliberalismo teria se instaurado nas políticas públicas da cidade de São Paulo nos anos 1990 

e 2000, tendo sobrepujado eventuais políticas de internacionalização progressistas da cidade. 

Vale ressaltar que o caso de São Paulo é extremamente singular tendo em vista suas 

particularidades e dimensões que não são comparáveis à realidade de nenhuma outra cidade 

brasileira.  

 

4.3 São Paulo entrando no século XXI: de 1989 a 2009 

 

 Luiza Erundina do Partido dos Trabalhadores (PT) foi eleita e tinha uma plataforma de 

governo de aproximação com movimentos sociais e periferia da cidade. O governo reuniu 

vários intelectuais da esquerda como secretários, como Paul Singer (Secretário do 
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Planejamento), Ermínia Maricato (Secretária da Habitação e Desenvolvimento Urbano), Paulo 

Freire (Secretário da Educação) e Marilena Chauí (Secretária da Cultura).  

Porém, administraria São Paulo sob forte crise econômica, num ambiente interno e 

externo favorável a medidas liberalizantes. Algumas das quais vistas inclusive por ela como 

necessárias, tal como a redução do número de funcionários públicos. A crise econômica era 

forte, assim como a influência neoliberal, eliminando-se a possibilidade de saídas 

intermediárias naquele momento em que a União Soviética desaparecia e um só modelo parecia 

possível. Erundina buscou conciliar medidas populares, como os mutirões de construção, 

tentativas de instauração de transporte coletivo grátis e Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) progressivo, com a necessidade de diminuir o chamado “inchaço” do município, em 

tempos de aumento da dívida da prefeitura.  

Em treze de janeiro de 1989, Erundina anunciava que iria demitir 428 funcionários para 

“enxugar a máquina administrativa”. Em agosto deste ano, o Fórum dos Empresários criticava 

tanto a proposta de aumento do IPTU como o de tributos sobre as grandes fortunas, defendido 

pelo PT, que provocaria “descapitalização patrimonial”. Erundina declarava que o IPTU seria 

alto para os ricos e especuladores, dizendo que a prioridade do governo seria a periferia e a 

construção de casas.  

Em novembro de 1989 a prefeitura desapropriava um prédio de 5.655 metros quadrados 

no centro, transformando-o como área de interesse social. No fim do ano, a prefeita considerava 

aliar-se ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que tinha maioria na Câmara, 

devido ao baixo desempenho de seu partido nas eleições para presidente em São Paulo. O 

projeto de aumento do IPTU não fora aprovado naquele ano.  

Ainda em 1989, a prefeitura fez um acordo com a Shell, uma empresa petrolífera, que 

desembolsaria cinco milhões de dólares para reformar o autódromo de Interlagos e comprar 

mais unidades de ônibus para a Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC), em 

troca da cessão de vinte terrenos por vinte anos, possibilitando-se assim trazer a corrida de 

Fórmula 1 do Rio de Janeiro para São Paulo. Foi instaurada depois ação penal contra a 

prefeitura, alegando-se que não fora feita licitação. A justiça suspendeu tal ação em 1992.  

Em maio de 1990 a prefeita reclamava das novas limitações ao endividamento do setor 

público trazidos por medidas do Ministério da Fazenda. Erundina denunciava o “inchaço” dos 

funcionários na CMTC, que teve seu número de empregados elevados em sete mil em um ano 

e meio, bem como o aumento das compras sem licitação. O custo da empresa era de dois bilhões 

de cruzeiros ao mês, na moeda da época.  
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No fim de 1990, Erundina demitia quatro secretários, buscando aumentar o nível de 

alianças e obter alguma governabilidade na Câmara, devido ao crescimento da influência de 

partidos de oposição, como o Partido Democrático Social (PDS). Não havia aliança entre PSDB 

e o PT, com a bancada psdebista votando contra o projeto de lei que previa o fim da cobrança 

das passagens de ônibus urbanos a partir de 1º de julho de 1991. O editorial de treze de setembro 

de 1991 da Folha de São Paulo criticou Erundina por, supostamente, a prefeitura ter feito pouco 

em termos de “racionalização, enxugamento ou iniciativas que revertessem benefícios 

abrangentes” (FOLHA DE SÃO PAULO, 13 de setembro de 1991, editorial). No fim do ano, a 

presidência da Câmara dos Vereadores foi para Paulo Kobayashi, do PSDB, com o partido da 

prefeita não tendo controle da casa. Mais uma vez protelava-se o aumento do IPTU.  

No ano seguinte, 1991, o aumento do IPTU obtido pelo governo levaria a uma forte 

oposição geral, particularmente de proprietários e mídias, com editorial da Folha em 10 de 

março de 1992 mostrando que, desde o aumento, a avaliação “ótima ou boa” despencava de 32 

a 22% (FOLHA DE SÃO PAULO, 10 de março de 1992, editorial).  

Em cinco de agosto, a prefeita reconhecia que “no começo de minha administração, 

houve uma enorme frustração dos movimentos populares porque não tínhamos todas as 

respostas” (FOLHA DE SÃO PAULO, Caderno 3, 5.8.1992). Algumas semanas depois, 

desempregados iam à prefeitura pedir transporte gratuito. A prefeitura autorizou algumas linhas 

a operarem gratuitamente em fins de 1992, em alguns bairros; tal medida foi fortemente 

criticada pela oposição.   

Nas eleições de 1992, Paulo Maluf do Partido Democrático Social (PDS) foi eleito para 

prefeito da cidade. Sua base política não tinha nenhum envolvimento com movimentos 

populares e era abertamente conservadora, fazendo oposição ao PT e outros partidos à esquerda. 

Aproveitou-se da queda da popularidade de Erundina naquele contexto fortemente recessivo, 

do fracasso relativo de suas promessas e do desencanto dos setores populares.  

Maluf captava uma parcela importante do eleitorado, inclusive popular, que se 

identificava com seu discurso patronal e seu envolvimento com a ditadura militar – o que 

facilitava a aceitação da ideia de que era capaz de tocar obras públicas. Em 1º de dezembro de 

1992, declarou querer acabar com o subsídio ao transporte público e privatizar a CMTC, o que 

ocorreu depois. “Para ele, os gastos da CMTC são altos e os lucros dos empresários são 

elevados”, mas o fim do subsídio levaria a uma aumento do preço de passagem de vinte e seis 

para cinquenta centavos de dólar à época (FOLHA DE SÃO PAULO, 1º de Dezembro de 1992, 

Caderno 1, p.9). Para isso, teve inclusive o apoio de Erundina.  
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Em 1996, como candidata à prefeita de São Paulo nas eleições seguintes, Erundina 

declararia mesmo em um debate com mulheres de diretores da Federação do Comércio do 

Estado de São Paulo que a antiga CMTC, privatizada durante a administração Maluf, “era 

onerosa, custosa, e [que] não vamos retomá-la [caso eleitos]”. Disse também que o Partido dos 

Trabalhadores tinha um setor “estrito e sectário” e que não “via sentido, por exemplo, em 

manter uma siderúrgica estatal” (FOLHA DE SÃO PAULO, 15.06.1996, Caderno Brasil, p.7). 

A crise econômica do Estado brasileiro parecia inclusive a setores da esquerda política como 

um processo que não poderia ser solucionado sem a privatização dos ativos públicos, pura e 

simples, eliminando-se saídas intermediárias.  

Além de privatizar a CMTC, Maluf priorizou obras viárias e sua administração foi 

responsável por um grande aumento da dívida pública municipal, tendo sido acusado de 

corrupção diversas vezes. Governou sob um ambiente relativamente melhor em termos 

econômicos, tendo colhido os resultados do aumento da atividade econômica sobre a tributação 

entre 1994 e 1996. Seu sucessor, então secretário de Finanças, Celso Pitta, foi eleito com seu 

apoio em 1996.  

Quadro 2. São Paulo. Quadro resumo. Prefeitos e principais medidas. 1989-2009.  

 Período Principais medidas ou propostas 

Luiz Erundina (PT) 01.01.1989 a 01.01.1993 Mutirões autogeridos; 

Construção do Sambódromo do 

Anhembi; 

Aumentos do IPTU fortemente 

criticados; 

Criação de uma área de Relações 

Internacionais na PMSP. 

Paulo S. Maluf (PDS) 01.01.1993 a 01.01.1997 Privatização da CMTC; 

Ênfase em obras viárias;  

Renegociação da dívida municipal 

junto ao Ministério da Fazendo. 

 

Celso Pitta (PPB) 01.01.1997 a 26.05.2000 [cassado] Início do “Fura-fila”, rebatizado 

depois de “Expresso Tiradentes”. 

Régis de Oliveira 26.05.2000 a 13.06.2000  

Celso Pitta (PPB) 13.06.2000 a 01.01.2001 [recupera 

cargo mediante liminar] 

 

Marta Suplicy (PT) 01.01.2001 a 01.01.2005 Introduz o orçamento participativo; 

Mudança de sede da prefeitura; 

Terceirização da merenda escolar; 

Criação da Secretaria de Relações 

Internacionais; 

Instituição do Bilhete Único; 

Reformulação do transporte 

urbano; 
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Criação dos Centros Educacionais 

Unificados (CEUs); 

Instituição da Coleta Seletiva de 

Lixo. 

José Serra (PSDB) 01.01.2005 a 31.03.2006 

[renunciou] 

Fim do orçamento participativo; 

Reunião do Secretariado com 

Manuel Castells. 

Gilberto Kassab (PFL) 01.01.2006 a 01.01.2009 Projeto “Cidade Limpa”; 

Venda de 34 milhões em crédito 

carbono na Bolsa de Mercadorias e 

Futuros; 

Operações de “revitalização”; 

“Gentrificação” da região da Luz; 

“Operação Cracolândia”. 

Fonte: elaboração própria a partir dos jornais mencionados e bibliografia secundária. 

 Pitta apresentaria uma administração caótica em termos políticos, com muitos casos de 

corrupção, ficou marcado pela perda de mandato. Economicamente, uma vez mais a prefeitura 

enfrentaria tempos de desaceleração, com continuidade de déficits, ainda que o governo Pitta 

tenha diminuído seu ritmo (ver abaixo). Pitta seria um prefeito sem apoio popular orgânico e 

destituído de qualquer plano de governo coerente. Despendendo boa parte de seu tempo com 

sua própria defesa na justiça, deixou poucos legados, como a inacabada obra então chamada de 

“Fura-Fila”, depois rebatizada diversas vezes ao longo dos anos, que fora, de fato, seu principal 

elemento de propaganda eleitoral.  

 Com o enfraquecimento da posição de Maluf e dos partidos conservadores, Marta 

Suplicy do Partido dos Trabalhadores foi eleita em 2000. Ela introduziu o orçamento 

participativo na gestão da cidade, e diversas reformas no transporte urbano, como os corredores 

de ônibus e o bilhete único, que permitiria a integração da tarifa na troca dos modais. 

Diferentemente de Erundina, Marta não tinha origem humilde nem vínculo estreito com a 

população pobre, mas sua administração buscou várias medidas de cunho mais popular, tal 

como, por exemplo, a criação dos Centros Educacionais Unificados, com educação básica 

integral.  

A ampliação dos corredores de ônibus, que aumentou a velocidade do transporte 

coletivo, foi bastante criticada pela oposição, pois reduzia o espaço físico destinado aos 

automóveis.  Marta, porém, introduziu a terceirização da merenda escolar e fechou acordo com 

o Banco Santander, que detinha dívida contra a prefeitura. Autorizando tal banco a concorrer 

como administrador das contas bancárias dos funcionários, a prefeitura abateu parte de sua 

dívida.  
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 Marta, ainda filiada ao Partido dos Trabalhadores, perderia para José Serra do Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB), as eleições de 2004 no segundo turno, por 54 a 45% 

dos votos. Com José Serra iniciar-se-ia uma extensa sucessão de governos de tendência 

conservadora. Serra prometera não renunciar ao cargo para candidatar-se a presidente nas 

eleições de 2006, promessa que não cumpriu. Em março de 2006 renunciou em favor de seu 

vice, Gilberto Kassab, do então Partido da Frente Liberal (PFL), que governou durante todo o 

restante do mandato, sendo reeleito depois, em 2008, derrotando Marta Suplicy.  

De fato, as administrações de Serra, e depois Kassab, reduziram o endividamento da 

prefeitura da cidade, com reformulação dos contratos de licitação, bem como deram 

continuidade a alguns projetos da ex-prefeita Marta, como a integração do bilhete único ao 

metrô. A taxa de lixo, criada no governo Marta para financiar a coleta seletiva, foi abandonada, 

bem como o orçamento participativo. A prefeitura reformulou os outdoors do município, 

proibindo-os efetivamente na maior parte dos casos. Todavia, ganharam força ao longo das 

administrações de Serra e Kassab os esquemas de “revitalização” e “valorização” de partes 

centrais da cidade, com expulsão de moradores pobres e revalorização lucrativa de espaços ao 

capital privado, tal como discutiremos à frente.  

 

4.3.1 Empréstimos internacionais 

 

Esta sessão tratará dos empréstimos internacionais adquiridos pela cidade São Paulo, 

mas em alguns casos realizados pelo estado e empresas públicas. Isto posto, é importante revelar 

um dado levantado por Pedro Fiori Arantes (2004) em sua dissertação “O ajuste urbano: as 

políticas do Banco Mundial e do BID para as cidades latino-americanas”, dentro da qual afirma 

que cerca de 14% do total de empréstimos para a América Latina do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial (BM) são destinados às cidades, sendo que estes 

empréstimos vêm acompanhados de exigências em torno da adoção de políticas públicas. 

De 1968 a 2003, São Paulo é a cidade que mais recebeu empréstimos externos na 

América Latina, intermediados pelo próprio município, pelo governo do estado e por empresas 

públicas. Neste período foram 21 projetos e um montante de 4,1 bilhões de dólares (valor 

atualizado pelo autor para o ano de 2004), sendo que deste total 68% foi contraído de 1992 a 

2003, gerando uma média de 700 milhões de reais por ano, que se somados a uma contrapartida 

local de 40%, movimentou 1,12 bilhões de reais por ano (ARANTES, 2004). 
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De 1992 para cá [2003], a cidade de São Paulo concentrou 32% do total de 

empréstimos dos dois bancos para cidades no Brasil (2,8 bilhões de dólares, num total 

de 8,7 bilhões) – e, no entanto, representa 7,5% da população urbana do país. Essa 

concentração tem consequências importantes no aumento das desigualdades regionais 

e na fragilização do pacto federativo brasileiro. Os empréstimos internacionais que, 

em última instância, ampliam a dívida externa nacional, estão servindo para que os 

estados mais ricos da federação (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná) 

sigam resolvendo seus problemas, em detrimento dos demais (ARANTES, 2004, p. 

145, 146). 

 

À procura dos registros no banco de dados de leis da Câmara Municipal de São Paulo 

foram detectadas leis promulgadas autorizando empréstimos internacionais a serem contraídos 

pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). O quadro abaixo sistematiza os resultados 

encontrados. 

Quadro 3. São Paulo. Empréstimos internacionais. Em dólares correntes. 

Década Lei Ementa Total 

1970 8.233/75 

8.902/798.978/79 

Para obras do metrô, para implementar o 

projeto de recuperação da várzea do Tietê e 

para políticas na área de saneamento, 

transporte, saúde e desenvolvimentos urbano 

US$ 440.000.000,00 

1980 9.272/81  

9.462/82 

9.677/84 

10.043/86 

10.194/86 

10.192/86 

10.458/88 

10.537/8810.546/

88 

Para a construção da linha Leste-Oeste do 

metrô, para as áreas de saneamento, transporte 

e obras viárias, para o programa de 

canalização de Córregos e Implantação de 

Vias de Fundo de Vale, para a aquisição de 

equipamentos médicos destinados e 

construção de unidades hospitalares. 

US$ 417.000.000,00 

1990 11.629/93 Programa de Microdrenagem II, de 

canalização de córregos, e o Programa de 

Canalização de Córregos e Implantação de 

Vias de Fundo de Vale (PROCAV II) de 

implantação de vias e recuperação ambiental 

e social de fundos de vale. 

US$ 350.000.000,00 

 11.634/94 Para reduzir o custo de financiamento da 

carteira de títulos mobiliários municipais ou 

para obter de recursos para investimentos 

previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

US$ 150.000.000,00 

2000 13.495/03 Programa de Reabilitação da Área Central da 

Cidade de São Paulo (PROCENTRO). 

US$ 100.400.000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir das proposituras legislativas retiradas do banco de dados da Câmara dos 

Vereadores de São Paulo. 

 

Na década de 1970, as leis 8.233/75, 8.902/79 e 8.978/79 autorizavam o Executivo a 

contratar empréstimo externo para as obras do metrô, para implementar o projeto de 

recuperação da várzea do Tietê e para políticas na área de saneamento, transporte, saúde e 
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desenvolvimentos urbano. Esses empréstimos totalizaram US$ 440.000.000,00 (quatrocentos e 

quarenta milhões de dólares).  

Na década de 1980, o volume total de empréstimos se aproxima ao da década anterior, 

correspondendo ao montante de US$ 417.000.000,00 (quatrocentos e dezessete milhões de 

dólares). As leis 9.272/81, 9.462/82, 9.677/84, 10.043/86, 10.194/86, 10.192/86, 10.458/88, 

10.537/88 e 10.546/88 autorizavam o Executivo municipal a contrair empréstimos externos 

para a construção da linha Leste-Oeste do metrô, para as áreas de saneamento, transporte e 

obras viárias, para o programa de canalização de Córregos e Implantação de Vias de Fundo de 

Vale, para a aquisição de equipamentos médicos destinados e construção de unidades 

hospitalares. 

Com o montante de empréstimos externos adquiridos nas décadas de 1970 e 1980, em 

1990 é promulgada a lei 10.859, com o intuito de autorizar o Executivo a firmar contratos de 

financiamento para pagar seus compromissos externos contratados até dezembro de 1988 e 

refinanciar da dívida existente até janeiro de 1990 junto ao Banco do Brasil, com prazo de 

pagamento de vinte anos. 

Sabe-se que a prefeitura volta a contrair empréstimo externo em 1993. A operação 

financeira é autorizada pela lei 11.629, que visaria arrecadar recursos para a complementação 

de obras e implantação de programas municipais, em especial, o Programa de Microdrenagem 

II, de canalização de córregos, e o Programa de Canalização de Córregos e Implantação de Vias 

de Fundo de Vale (PROCAV II), de implantação de vias e recuperação ambiental e social de 

fundos de vale. A lei autorizava a contratação de até US$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta 

milhões de dólares) acrescido de juros e demais encargos financeiros. O PROCAV II foi a 

continuação do PROCAV I, o qual contou com um financiamento externo junto ao BID de 

US$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de dólares). O BID financiou 60% do PROCAV II 

enquanto a prefeitura aplicou 40%.  

O BID colocava como condição para a tomada desse empréstimo a contratação de 

gerenciadora de projetos, sendo a primeira vez que isto ocorreu em São Paulo. Na gestão de 

Marta Suplicy um único funcionário público participava do PROCAV II. Isto porque, apesar 

de os bancos defenderem o fortalecimento institucional, nenhum recurso era destinado para 

isso, mas milhões constavam nas tabelas de gastos para a contratação de gerenciadoras. Quando 

os projetos são conduzidos por gerenciadoras o governo tem muito a perder: não possui o 

histórico das ações e todo o know how desenvolvido fica sob a posse do setor privado 

(ARANTES, 2004). 
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 A partir do PROCAV, esse modelo de terceirização do gerenciamento do projeto 

disseminou-se na prefeitura e passou a ser adotado nos mais diversos programas internos. Esse 

padrão se repetiu no Projeto Tietê, no qual havia seis gestores públicos para seiscentos técnicos 

da gerenciadora, no projeto da Linha 5 (cinco) da CPTM, que contava com 1 (um) técnico 

público para 50 (cinquenta) técnicos das gerenciadoras. No projeto da Guarapiranga, por 

exemplo, 20,6% (vinte vírgula seis por cento) do orçamento foi destinado ao gerenciamento 

privado (ARANTES, 2004).  

Por outro lado, em 1994 entra em pauta de novo o refinanciamento da dívida, 

englobando a interna e externa. A lei 11.494/94 proposta pelo Executivo permitiu ao município 

refinanciar sua dívida e saldos devedores novamente junto a União. Ao mesmo tempo, o 

Prefeito Paulo Maluf (1993-1997) entrou com outra propositura para a contração de um novo 

empréstimo até o montante US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares) junto 

a entidades nacionais e internacionais para reduzir o custo de financiamento da carteira de 

títulos mobiliários municipais ou para obter recursos para investimentos previstos na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (lei 11.634/94).  

Novamente em 1997, no governo do Prefeito Celso Pitta (1997-2000/2000-2001), o 

município procura refinanciar sua dívida externa. A lei 12.671/97 viria autorizar o Executivo a 

firmar contratos de confissão e consolidação das dívidas originárias de compromissos externos, 

bem como o reescalonamento e refinanciamento da dívida externa existente em médio e longo 

prazo junto ao Banco do Brasil (Agente do Tesouro Nacional).  

Ainda na gestão Celso Pitta a lei 12.859/99 também versará sobre o refinanciamento da 

dívida e os saldos devedores de crédito interno e externo do município, de suas empresas 

públicas, autarquias, etc. Na justificativa da propositura apresentada pelo prefeito argumenta-

se que São Paulo é uma captadora de recursos no mercado financeiro desde a década de 1930 e 

o plano real, com sua política de juros, teria feito o saldo devedor da municipalidade aumentar 

expressivamente.  Foi acordado que a União assumiria a dívida da prefeitura que seria parcelada 

para a cidade a uma taxa de 9% ao ano com atualização monetária baseada no IGP-DI. 

Contudo, em 2003 é possível observar a contração de novos empréstimos de crédito 

interno e externo pela prefeitura. Em âmbito externo, a lei n°  13.495/03 autorizava a 

contratação de crédito com o BID até o montante de US$ 100.400.000,00 (cem milhões e 

quatrocentos mil dólares) para ser aplicado no Programa de Reabilitação da Área Central da 

Cidade de São Paulo (PROCENTRO). 

Convém esclarecer que, de acordo com os gestores (isso foi uma posição generalizada), 

a exigência mais inflexível dos bancos é que os projetos tenham “recuperação plena de custos”, 
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isto é, que o investimento seja recuperado completamente, sem a concessão de subsídios e que 

pode ser conseguido com a valorização imobiliária. Essa exigência entra, inclusive, como um 

dos principais indicadores de “sucesso do projeto”. É como uma “análise bancária”, afirmou 

uma das gestoras (ARANTES, 2004).  

No caso de intervenção em favelas, para alcançar a “recuperação plena de custos” o 

poder público deve cobrar impostos e tarifas. De tal maneira, o projeto de descontaminação do 

Rio Tietê se pagaria com as novas ligações de esgoto à população que não tivesse acesso à rede. 

No entanto, com o decorrer do projeto inúmeros domicílios estavam resistindo à conexão à rede 

de esgoto por conta da tarifa que seria cobrada. Em relação aos transportes públicos, os bancos 

são contra os subsídios, ou seja, a tarifa cobrada dos usuários deveria cobrir a totalidade dos 

custos da prestação dos serviços. Como o metrô de São Paulo já utiliza a política tarifária sem 

subsídio, conseguiu financiar a construção de duas linhas: 4 e 5 (quatro e cinco) (ARANTES, 

2004).  

Presumem-se as consequências sociais da adoção da política de “recuperação plena de 

custos”. No caso dos transportes, ao cobrar uma tarifa que cubra os custos da prestação dos 

serviços, seu preço se eleva dificultando o acesso da população de baixa renda.  

Ressalta-se uma última questão tão ou mais importante que as anteriores. À primeira 

vista, os recursos ofertados pelos bancos multilaterais parecem baratos, em termos de 

remuneração do capital. Eles podem ser pagos em longo prazo, possuem carência de três a cinco 

anos e exigem uma contrapartida local que pode até dobrar os recursos disponíveis para os 

gestores interessados em investir.  

À época em que Pedro Arantes (2004) escrevia sua dissertação as taxas de juros 

praticadas pelos bancos internacionais variavam entre 2% e 6% ao ano, enquanto o BNDES e 

a Caixa Econômica Federal praticavam taxas que variavam, respectivamente, de 9% a 12% ao 

ano e 5% a 8% ao ano. Contrariando a lógica superficial exposta pelas variações de taxas de 

juros, Arantes (2004) afirma que a racionalidade de contrair empréstimos internacionais devido 

às suas vantagens não sobrevive a uma análise aprofundada. A oscilação do câmbio, por 

exemplo, produz impacto nos empréstimos contraídos no estrangeiro, carregando consigo um 

grande fator de risco. Quando a moeda brasileira se valoriza, os recursos podem ficar aquém 

do necessário para a realização do projeto, e quando a moeda se desvaloriza a dívida pode 

aumentar sem limite. Os gestores entrevistados pelo autor intuem o problema, mas não têm 

noção de sua real dimensão.  

Este foi o caso de um empréstimo do BID para as obras da Linha 5 do metrô. No período 

de 1995 e 1997 o real estava sobrevalorizado. Até o fechamento do contrato, o dólar se 
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valorizou em pequeno grau e os preços do setor da construção subiram por conta da inflação. 

De acordo com o gestor da linha, Osvaldo Spuri, “as contas não iam fechar” e mesmo assim o 

contrato foi assinado. Por outro lado, em 1999, quando o dólar chegou a equivaler a 2 (dois) 

reais e em 2002 quando chegou a 4 (quatro) reais, sobrava dinheiro para pagar as contas, mas a 

dívida crescia sobremaneira. Arantes afirma que, pela entrevista, não está claro para o gestor as 

implicações que isso traz ao pagamento da dívida (ARANTES, 2004).  

Para corroborar este argumento, uma breve análise histórica dos últimos vinte e cinco 

anos do século XX feita pelo autor permitiu perceber que houve em média uma crise cambial a 

cada três anos e meio, fazendo com que os empréstimos externos se tornassem uma “loteria” 

para o tomador brasileiro (ARANTES, 2004). 

Outra irracionalidade implícita na contratação de empréstimos externos para a 

realização de programas urbanos e sociais é que “[...] contrai-se uma dívida em dólares para 

efetuar gastos, na sua maior parte, em reais” (2004, p. 123). Isso possui duas decorrências: a 

primeira é que quando se contrai uma dívida em dólares para investir em setores que não podem 

gerar divisas para o seu pagamento, aumenta a possibilidade de aprofundamento do 

desequilíbrio cambial, já estrutural; a segunda consequência é que isso também pode significar 

um controle externo sobre a emissão da moeda nacional, pois o empréstimo externo entra pelo 

banco central e este autoriza a emissão de reais para os tomadores, fazendo com que a decisão 

de emitir moedas nacionais envolva um componente externo e deixe de depender única e 

exclusivamente do governo. 

É também relevante apontar que os empréstimos possuem como condicionalidade um 

padrão de gastos, ou seja, para onde esses recursos devem ser revertidos, e isto não se restringe 

somente aos recursos emprestados, mas também às contrapartidas locais, causando 

interferência externa nos investimentos internos locais (ARANTES, 2004). 

Além disso, é importante observar que esses empréstimos, somados aos tomados 

internamente, têm efeito perverso sobre o orçamento local, já que têm consumido boa parte da 

capacidade de investimento da cidade por comprometer um alto valor da receita local em longo 

prazo, chegando a superar as porcentagens permitidas por lei. Neste sentido, houve uma 

mobilização recente por parte do Prefeito Fernando Haddad (2013-até o presente momento) 

para negociar e refinanciar as dívidas do município assumidas pela União, que aumentaram 

expressivamente por conta dos índices de ajustes monetários acordados, que ao longo do tempo 

se tornaram desfavoráveis aos municípios.  
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4.3.2 Relações Internacionais 

 

 No governo da prefeita petista Luiza Erundina (1989-1993), segundo o que foi levantado 

nas entrevistas, existia um Departamento de Relações Internacionais dentro da Secretaria de 

Negócios Extraordinários conduzida por Ladislau Dowbor, intelectual exilado durante a 

Ditadura Cívico-Militar. Entretanto, outras fontes revelam a existência de uma Assessoria de 

Relações Internacionais. Através do Decreto 29.663 de abril de 1991 é reorganizado o gabinete 

da prefeita incluindo como serviço de apoio uma Assessoria de Relações Internacionais, que 

teria a competência de (I) assessorar a prefeita em seus contatos internacionais; (II) subsidiar a 

elaboração de projetos que demandassem financiamentos externos; e (III) coordenar as ações 

de cooperação internacional.  

Em 1991 destaca-se também como política internacional da cidade, a recepção de Luiza 

Erundina, do senador Eduardo Matarazzo Suplicy e dos parlamentares do estado de Nelson 

Mandela, o líder sul-africano, no Palácio 9 de Julho, onde se localiza a Assembleia Legislativa 

de São Paulo. Pouco tempo antes da visita de Nelson Mandela foi proposto pelo vereador Pedro 

Dalari um Projeto de Emenda à Lei Orgânica (PLO) que pretendia proibir o município de 

manter relações internacionais, firmar convênios, acordos ou cooperação com cidades que 

adotassem políticas de discriminação racial. No banco de leis da prefeitura não é possível saber 

se foi promulgada ou não essa emenda, ainda assim, esta propositura e outras que aqui serão 

expostas têm a sua importância a ponto de serem mencionadas, pois revelam o contexto e as 

ideias políticas que permeavam cada período. 

Neste mesmo ano há o Projeto de Resolução (PR) n° 2 que propunha criar na Câmara 

Municipal de São Paulo um banco de dados sobre legislação municipal com leis de cidades do 

Brasil e do mundo. A princípio deveria constar no banco de dados as seguintes grandes capitais: 

Buenos Aires, Nova Iorque, Montreal, Londres, Paris, Roma, Milão, Frankfurt, Barcelona, 

Bolonha, Madri, Curitiba e Salvador. Esta proposta teria a intenção de fornecer aos vereadores 

e ao público acesso à legislação de cidades consideradas importantes pelo proponente do PR de 

maneira a servir como inspiração às proposituras locais. Mas também não foi possível saber se 

foi promulgado. 

 No governo de Paulo Maluf (1993-1997) do Partido Progressista (PP) a assessoria de 

relações internacionais foi extinta e não existia nenhum órgão por isso, assim como na gestão 

de seu sucessor Celso Pitta, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Apenas em 2001, quando 

Marta Suplicy (2001-2005) assume a prefeitura é criada uma Secretaria Municipal de Relações 

Internacionais (SMRI), através da lei n° 13.165, com o objetivo de coordenar convênios e 
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projetos internacionais, inserindo-se de forma ativa no cenário mundial em razão da dimensão 

econômica, social e cultural da cidade.  

 Essas atribuições seriam exercidas através das redes de cidades, da cooperação 

internacional, da realização de projetos internacionais, do intercâmbio de políticas públicas, 

captação de investimentos e divulgação de políticas bem-sucedidas da capital paulista, todas as 

ações pautadas pelas concepções que nortearam a gestão da prefeita Marta: inclusão social e 

luta contra a pobreza urbana (ARAUJO, 2012). 

 Ainda em 2001, o PL 413, o qual não chegou a se tornar lei, tentava instituir o calendário 

oficial de eventos nacionais e internacionais realizados no município de São Paulo. Além disso, 

neste movimento de internacionalização da cidade, o Projeto de Resolução n° 33 tinha por 

intenção criar uma Comissão Extraordinária Permanente de Relações Internacionais com o 

objetivo de estabelecer relações com Câmaras Municipais e Parlamentares visando o 

intercâmbio de experiências, coordenar ações de parlamentos locais em âmbito regional e 

mundial para promoção de valores democráticos, da integração dos parlamentos locais latino-

americanos, e da defesa dos “legítimos interesses das cidades face à mundialização”. Mas 

também não foi adiante. 

Esta tentativa foi sucedida por outra no Projeto de Resolução n° 5, em 2003, que visava 

criar a Comissão Extraordinária Permanente de Assuntos Internacionais na Câmara, com o 

objetivo de: opinar sobre proposições e temas relativos aos assuntos internacionais; fomentar 

integração das representações consulares sediadas no município de São Paulo com a população 

paulistana; gerar ações conjuntas com os poderes legislativos dos países do Mercosul; apoiar 

iniciativas que promovessem entendimentos e intercâmbios com outros países, em especial os 

de língua portuguesa; divulgar as iniciativas do Fórum Parlamentar de Assuntos Latino-

Americanos; acompanhar o cumprimento de tratados internacionais; apoiar processo de 

integração globalizada; entre outros. Essa iniciativa ainda tramita pela Câmara.  

 Dentre as frentes de trabalho da Secretaria Municipal de Relações Internacionais 

(SMRI) no período do governo Marta, destacam-se (SMRI, 2004):  

(a) a participação na Rede Urb-Al, um programa de cooperação descentralizada da 

Comissão Europeia que visava estimular o intercâmbio em áreas de políticas públicas entre 

cidades europeias e latino-americanas, através do financiamento de projetos. A Rede 10 da Urb-

Al, cujo tema era “Luta contra pobreza urbana” foi coordenada pela SMRI de São Paulo, 

possuía mais de 300 cidades e organizações da sociedade civil e realizou inúmeros projetos 

financiados pela Comissão Europeia. Ainda na Rede Urb-Al, a Coordenadoria Especial da 

Mulher (CEM) de São Paulo coordenou o projeto “Emprego Cidadania Ativa das Mulheres” da 
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Rede 5 de “Políticas Sociais Urbanas”, como também a Secretaria Municipal de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano (SEHAB) coordenou o projeto “O acesso ao solo e a habitação social 

em cidades grandes de regiões metropolitanas da América Latina e Europa” no âmbito da Rede 

7 de “Gestão e Controle da Urbanização”; 

(b) São Paulo assumiu a coordenação do núcleo para América Latina e Caribe da Rede 

IT4AllRegions, criada pelo Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa (UNITAR) 

para debater oportunidades e desafios criados pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicações e da Sociedade da Informação; 

(c) a cidade participou ativamente da Rede Mercocidades, coordenando a Unidade 

Temática de Meio Ambiente; 

(d) São Paulo assumiu a coordenação do Comitê Setorial de Promoção Social da União 

de Cidades e Capitais Ibero-Americanas (UCCI), devido ao reconhecimento recebido por suas 

políticas de inclusão social; 

(e) a SMRI criou e realizou três edições da Feira e Congresso Internacional de Cidades 

(URBIS), cujos temas foram “Inclusão Social, Gestão Pública e Inovação”, “Macropolíticas 

para o desenvolvimento local” e “Cidades e Regiões Metropolitanas: Estratégias para o 

Desenvolvimento”. Era um evento inovador, único no Hemisfério Sul, que discutia temas sobre 

cidades reunindo nessas edições 480 (quatrocentos e oitenta) expositores especialistas, 55 

(cinquenta e cinco) mil participantes, de 55 países, dentre autoridades locais, organizações 

internacionais, ONGs e empresas que fornecem bens e serviços a municipalidades, trazendo 

consigo um significativo aquecimento para a economia local; 

(f) em 2004 São Paulo sediou a XI Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) que trouxe 2.800 (dois mil e oitocentos) delegados estrangeiros 

de mais de 160 (cento e sessenta) países, os quais gastaram cerca de 15 (quinze) milhões de 

dólares na cidade; 

(g) São Paulo também sediou o Fórum Mundial de Educação em 2004, o qual possui a 

proposta de defender uma educação pública se contrapondo ao projeto político neoliberal. O 

evento reuniu cerca de 60 (sessenta) mil pessoas de mais de 100 (cem) países, sendo também 

responsável por aquecer a economia local; 

(h) a prefeita Marta Suplicy assumiu a coordenação de Relações Internacionais da 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP) entre 2002 e 2004 ; 

(i) como também foi presidente da recém-criada Rede de Cidades e Governos Locais 

Unidos (CGLU) em 2004; 



111 

 

(j) a partir da parceria da cidade com o Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos (ONU/Habitat) foi possível a criação do “Observatório Urbano da 

Cidade de São Paulo”, para monitorar o cumprimento das Metas de Desenvolvimento do 

Milênio na cidade. Além disso, a cidade mantinha relação com inúmeros organismos 

multilaterais para a realização de variados projetos, com o Banco Mundial, Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Cities Alliance, Organização Panamericana de Saúde (OPAS), Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), as Agências de Fomento Internacional de países como o 

Japão, os Estados Unidos e a República Popular da China; 

(k) no final da gestão estava em negociação com a União Europeia o projeto 

“Reabilitação dos bairros centrais com inclusão social”, que visava reabilitar o centro 

garantindo a permanência da população vulnerável, evitando o processo de “gentrificação”. 

Para esse projeto estava em negociação o financiamento de 7,5 milhões de euros, à época o 

maior projeto de cooperação financeira não reembolsável da União Europeia com um governo 

local na América Latina; 

(l) dentre as inúmeras visitas internacionais recebidas destacam-se, em 2001, as visitas 

dos primeiros-ministros da França, da Irlanda, do Reino Unido, de Portugal e Nova Zelândia; 

em 2002, do primeiro-ministro da Alemanha e o ministro das relações exteriores da Tunísia; 

em 2003, dos vice-ministros de relações exteriores do Japão e da França, da rainha da Holanda, 

do presidente da Câmara dos Deputados do Canadá, da ministra da educação da África do Sul, 

dos presidentes da Finlândia e do País Basco e do secretário-geral da Internacional Socialista; 

em 2004, do presidente do Líbano, do diretor do Banco Mundial para América Latina e Caribe, 

da ministra da cultura da Espanha, da vice-presidenta de El Salvador e do o secretário-geral da 

ONU, Kofi Annan. Além de inúmeros representantes de governos locais, como prefeitos, 

secretários etc. 

 Abaixo, encontram-se os quadros com o resumo das cooperações financeiras e técnicas 

do período realizados pela SMRI (2004): 

 

Quadro 4. Cooperação Financeira São Paulo (2001-2004). Captação de Recursos a fundo perdido. 

Entidade Atividade Montante 

Banco Mundial / DFID (Agência 

de Cooperação do Reino 

Unido) 

Programa de combate à corrupção na 

administração municipal – 2001-2002 

SGP. 

US$ 200.000,00 

(1a parte) 

 

 

Fundação ILDES (Alemanha) Contribuição para realização do Encontro 

Internacional de Mulheres, Trabalho e Políticas 

R$ 30.000,00 
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Locais, em abril de 2002 – Coordenadoria 

Especial da Mulher. 

Governo Francês 

(Ministério da Economia, Fazenda 

e Indústria) 

Assistência técnica e financiamento para a 

elaboração do Plano Diretor de Resíduos 

Sólidos – janeiro a outubro de 2002. 

€ 443.400,00 

 

Governo Francês  

(Ed. Hachette) 

Doação de 500 kits de livros didáticos para 

ensino do francês em escolas da rede pública 

municipal – SME. 

R$ 35.000,00 

Governo Japonês Financiamento da reforma e ampliação da Casa 

Eliane de Grammont, que presta apoio a 

mulheres vítimas de violência, reinaugurada em 

17/10/2002 – Coordenadoria Especial da 

Mulher. 

US$ 40.000,00 

 

 

Governo Japonês Financiamento para instalação Centro de 

Atenção à saúde sexual e reprodutiva – 

fev/2003 – Coordenadoria Especial da Mulher. 

US$ 54.402,00 

Comissão Europeia 

Rede URB-AL 

Financiamento para projeto complementar da 

Rede 5, sobre mulheres e geração de emprego e 

renda – Coordenadoria Especial da Mulher. 

€ 250.000,00 

 

 

Comissão Europeia 

Rede URB-AL 

Financiamento para coordenação da Rede 10 – 

Luta Contra a Pobreza Urbana, envolvendo 

mais de 100 cidades da América Latina e União 

Europeia (novembro de 2002 – outubro 2005) – 

SMRI, SDTS, SAS, SEHAB. 

€ 500.000,00 

 

 

Comissão Europeia 

Programa @lis 

Parceria com Barcelona 

Projeto Cibernarium – Entornos pedagógicos 

para divulgação e capacitação digital – 

Coordenadoria do Governo Eletrônico. 

€ 105.024,73 - 1a 

parcela no valor de 

60% foi liberada, 

restam duas de 20% 

cada. 

Banco Mundial/ Cities Alliance Financiamento para o Programa “Bairro Legal – 

Fase I”, julho de 2002 – SEHAB. 

US$ 300.000,00 

 

UNCTAD Financiamento do Seminário de planejamento 

estratégico para o “São Paulo Confia”, 

(programa de microcrédito da PMSP), abril de 

2002 – SDTS. 

US$ 35.000,00 

 

 

OMS Recursos para integração de projetos de SP na 

pesquisa “Cidade e Saúde”, por meio do 

escritório regional da OMS em Kobe, Japão 

(WHO KOBE CENTER). 

US$ 20.000,00 

Fundo Internacional de 

Solidariedade das Cidades contra a 

Pobreza - Prefeitura de Genebra 

(Suíça) e Prefeitura de Lyon 

(França) 

Restaurante-Escola implementado na Câmara 

Municipal. 

US$ 32.000,00 

Prefeitura de Genebra – Suíça Jardim Botânico de espécies da Mata Atlântica 

– Subprefeitura Parelheiros. 

US$ 10.995,00 

Prefeitura de Genebra - Suíça Doação para aquisição de brinquedos / 

“playground” para Creche Municipal Genebra. 

US$ 17.000,00 

Fundo Fiduciário França – BID Projeto de Revitalização do Centro 

implementado pela EMURB. 

US$ 150.000,00 

Prefeitura de Genebra – Suíça Construção de quadra poliesportiva em terreno 

da PMSP/Cohab – Creche Municipal Genebra. 

€ 40.000,00 
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Prefeitura de Milão Reforma da Praça de Milão. Inaugurada em 

junho de 2004. 

€ 80.000,00 

Fundo Fiduciário Japão – BID Programa de apoio à implementação do projeto 

piloto de locação social – COHAB/Procentro. 

US$ 465.000,00 

EUA – governo federal 

Agência para Comércio e 

Desenvolvimento 

Planejamento de galerias técnicas subterrâneas 

– Sec. Infraestrutura Urbana. 

US$145.000,00 

Fonte: SMRI, 2004. 

  

 Totalizando € 1.418.424,73, US$ 1.469.397,00 e R$ 65.000,00 em recursos. 

 

 

 

 

Quadro 5. Cooperação Técnica São Paulo (2001-2004). 

Entidade Atividade Órgãos da PMSP 

envolvidos 

Instituto Italiano de Cultura CEU Campo Limpo – Ensino bilíngue, 

capacitação de professores da Rede Municipal, 

apresentação de filmes e intercâmbio com 

escolas da Itália. 

Secretarias de 

Educação e 

Cultura 

 

 

Instituto Italiano de Cultura Concurso de Redação 450 anos Itália-São 

Paulo. Seleção final feita em agosto 2004. 

Passagens e estadia para 10 crianças e dois 

professores. 

 

Secretaria de 

Educação 

Consulado da França/ Aliança 

Francesa 

CEU Meninos. Ensino bilíngue, capacitação de 

professores da Rede Municipal, filmes, 

apresentações e viagem de três alunos e uma 

professora à França. 

Secretaria de 

Educação 

Governo da Região de Île-de-

France 

5 bolsas de estudo de mestrado e doutorado para 

estudantes brasileiros realizarem seus estudos 

na França durante 12 meses. Seleção realizada 

pela Capes. 

Secretaria de Relações 

Internacionais 

UCCI – União das Cidades e 

Capitais Iberoamericanas – 

Espanha 

Participação de 18 servidores municipais no 

Programa Iberoamericano de Formação 

Municipal. 

Diversas Secretarias 

Municipais e 

Subprefeituras. 

Fonte: SMRI, 2004. 

 

 Nos últimos meses de mandato da prefeita Marta a equipe da SMRI se dedicou a fazer 

um balanço gestão. Logo nas linhas iniciais já revelam a posição política assumida durante a 

gestão que destaca a política de relações internacionais como área prioritária, vale citar: 

As cidades brasileiras, e em grande parte do mundo, vêm ao longo das últimas décadas 

assumindo um papel de grande destaque na concepção, estruturação, implementação 

e execução de políticas públicas. Em especial aquelas orientadas ao combate da 

exclusão social provocada pelas dinâmicas das políticas neoliberais, que pressupõe a 
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diminuição do campo da ação do Estado e o mercado como o grande regulador e 

fornecedor dos insumos para atendimento das demandas sociais. 

Apesar dos governos locais não serem convidados a participar do processo de 

concepção e implantação dessas políticas liberalizantes, papel que cabe 

exclusivamente aos Estados Nacionais, estes são, com enorme freqüência, chamados 

a responder pelos resultados desastrosos das políticas adotadas.  

[...] 

Cada vez mais as cidades estão descobrindo que uma das principais alternativas como 

forma de contrapor, sem pretender substituir nem rivalizar com os governos nacionais 

nos processos de negociação das políticas macroeconômicas, reside no fortalecimento 

da ação em redes de cooperação, associações, intercâmbios, entre outros, e no 

desempenho de um papel relativamente novo no cenário internacional, que é o 

exercício da diplomacia municipal, que compreende a formação de espaços 

adequados para trocas de informação e definição de estratégias regionais de 

enfrentamento dos problemas comuns às região e às dinâmicas de tomada de decisões 

no âmbito do poder local (SMRI, 2004, p. 4, 5). 

 

 Em 2005 assume o prefeito José Serra do Partido da Social Democracia Brasileira. De 

acordo com Izabela Araujo (2012), o que levou Serra a manter a SMRI foi um acordo com o 

Partido Popular Socialista (PPS), levando a diplomata Helena Gasparian a se tornar secretária 

da área. Em entrevista, Fernando Santomauro, atual coordenador de Relações Internacionais da 

prefeitura de Guarulhos e ex-assessor de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo 

revela que no início da gestão do prefeito a Secretaria de Relações Internacionais teve suas 

atividades quase estagnadas e era incerta sua continuação, de fato, existia a intenção de 

extingui-la. Para o coordenador, o que parece ter estimulado a continuidade da Secretaria, foi a 

primeira reunião do Secretariado, a qual ocorreu com a presença de Manuel Castells, quando o 

intelectual destacou a necessidade do município estar presente nos processos internacionais de 

mobilização das cidades, como a recém-nascida rede Cidades e Governos Locais Unidos 

(CGLU), em que a prefeita anterior, Marta, havia desempenhado papel protagonista.   

 Na gestão do prefeito José Serra foi criado o cargo de secretário adjunto de relações 

internacionais, o qual ficaria responsável por intermediar a relação da comunidade empresarial 

com o investimento estrangeiro, enquanto a secretária estaria mais envolvida com a assessoria 

do prefeito.  

Neste período, a atuação política é quase abandonada, dando-se enfoque à função de 

secretaria-meio e a atração de investimentos, o que incluía planos para criar uma Agência de 

Desenvolvimento. O perfil dos secretários, a diplomata Helena Gasparian e do primeiro 

secretário adjunto Christian Lohbauer, gerente de relações internacionais da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), revelam a tônica dada às relações internacionais 

nesta gestão, enquanto os secretários da gestão Marta Suplicy, Jorge Mattoso e Kjeld Jakobsen 

eram filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) (ARAÚJO, 2012).  
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 A gestão Serra defendia uma atuação politicamente “neutra” e por isso diminuiu sua 

participação em redes e aumentou sua presença na Rede Metrópolis, considerada um espaço 

“mais técnico” e “menos politizado”. Enquanto o lema da gestão de Marta era “a luta contra a 

pobreza”, “uma realidade a ser transformada e buscava no meio internacional formas de fazê-

lo”, na gestão Serra a imagem da cidade era trabalhada de forma a vendê-la.  

De tal modo, poucos projetos da gestão anterior continuaram e mesmo os que foram 

mantidos sofreram diversas alterações. Diferentemente da gestão Marta em que havia objetivos 

claros de atuação da SMRI, conjugados com o interesse dos demais departamentos da 

prefeitura, na de Serra, a falta de interesse do prefeito pela área acarretou a ausência de um 

objetivo claro de atuação e do papel da SMRI na gestão (ARAÚJO, 2012). 

Em 2006 é proposta na Câmara a criação de uma Comissão Extraordinária Permanente 

de Relações Internacionais através do Projeto de Resolução n° 4, com o objetivo de, dentre 

outros, acompanhar, sugerir e fiscalizar, junto ao Executivo, o desenvolvimento, a elaboração 

e a execução de convênios e projetos de cooperação internacional e assessorar a Câmara 

Municipal em contatos internacionais. Mas não foi adiante igualmente. Foi criada, na verdade, 

a Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Relações 

Internacionais. 

Neste mesmo ano, o Vereador Agnaldo Timóteo entrou com uma propositura (PL 9) 

que dispõe sobre construção de um monumento contemporâneo como referência turística 

internacional no município de São Paulo, que seria feita através de licitação pública. A 

proposição foi considerada ilegal.  

Ainda em 2006, Agnaldo Timóteo entrou com o PL 698, novamente sobre a construção 

de um monumento turístico grandioso para ser a marca de São Paulo e uma referência turística 

internacional, que deveria conter quatro elevadores panorâmicos, à semelhança de Santiago do 

Chile, que circularia em 360 (trezentos e sessenta) graus e 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

sendo construído pela iniciativa privada em troca do direito de concessão. Este projeto não foi 

adiante. Essas proposições do vereador Agnaldo Timóteo fazem lembrar das tentativas de 

construção de uma noção de “cidade-pátria”, cunhada pela autor Carlos Vainer, já mencionada 

anteriormente. 

 Com a renúncia de José Serra, em 2006 assume o Prefeito Gilberto Kassab (2006-2009), 

o qual era filiado aos Democratas (DEM), trazendo consigo o secretário Alfredo Cotait, 

presidente da Câmara de Comércio Brasil-Líbano e vice-presidente da Associação Comercial 

de São Paulo. O secretário e o prefeito definiram os seguintes eixos de atuação para a cidade: 

(I) marketing territorial, com o foco de colocar a cidade no centro da economia mundial por ser 
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considerada a principal porta do Brasil na área de negócios; (II) diplomacia da cidade com o 

corpo consular; (III) missões receptivas e emissivas (ARAÚJO, 2012).  

 Nesta gestão, São Paulo participou de feiras internacionais de negócios e atração de 

investimentos, como a Expo Xangai 2010 e lançou sua candidatura para sediar a Exposição 

Universal 2020. Na relação com os consulados passou a oferecer a recepção de autoridades e 

presidentes de grandes empresas estrangeiras no Brasil. No âmbito das redes, a governo 

expandiu sua atuação nas redes consideradas “técnicas”, já que segundo Coitait o papel da 

SMRI não seria discutir política, uma prerrogativa do Itamaraty, mas fazer negócios e 

intercâmbio técnico em política pública.  

De acordo com um documento recebido da PMSP, os projetos internacionais nos quais 

a SMRI se engajou no período de 2005-2012 eram (SMRI, 2005):  

(1) a já mencionada candidatura de São Paulo como sede da Expo 2020, considerado o 

terceiro evento mais importante do mundo;  

(2) candidatura de São Paulo para sediar a Cúpula da C40 em 2011, recepção e 

organização da Cúpula;  

(3) participação de São Paulo na Expo Xangai 2010;  

(4) Carbon Finance Capacity Building Program (CFCB) “financiada pelo Banco 

Mundial e desenvolvido por meio da rede C40, do governo suíço e da consultoria ECOS, tinha 

como objetivo desenvolver uma estrutura institucional no município de São Paulo capaz de 

elaborar projetos que reduzissem emissões de gases estufa de acordo com o padrão estabelecido 

pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto”;  

(5) o Campus Party Brasil, que consistia na organização deste evento internacional 

considerado o maior evento de entretenimento em rede do mundo, reunindo milhares de 

participantes em torno de diversos tipos de atividades relacionadas a computadores, 

comunicação e novas tecnologias;  

(6) o Acordo de Cooperação com o Institute of Transport and Development Policies 

(ITDP);  

(7) o Programa de Fortalecimento Econômico Local, em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), realizado em 2008, cujo objetivo era obter 

financiamento do BID para treinamento na área de Investment Aftercare dado pelo Investment 

Ombudsman da Agência Coreana de Comércio e Promoção de Investimento (KOTRA);  

(8) e, por fim, a Cooperação entre a prefeitura de São Paulo e a Região Île-de-France, 

iniciada na gestão anterior, que teve por objetivo implementar projeto nas áreas da saúde, 

cultura e desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo. 
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A atuação da secretaria ganhou um projeto estruturado com a entrada de Kassab, pois o 

prefeito possuía interesse pela área e, por isso, passou a destinar um orçamento 244% (duzentos 

e quarenta e quatro porcento) maior do que a gestão anterior (ARAÚJO, 2012). 

 A seguir é possível observar o quadro com todas as proposituras legislativas sobre 

políticas de relações internacionais mencionadas nessa sessão:  

 

Quadro 6. Proposituras legislativas de relações internacionais (1989-2009). 

Ano Proposição legislativa Ementa 

1991 

  

Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 

8 

Proibia o município a manter relações 

internacionais, firmar convênios, 

acordos ou cooperação com cidades 

que adotassem políticas de 

discriminação racial. Mas no banco de 

leis da Prefeitura não é possível saber 

se foi concretizada a emenda. 

 Projeto de Resolução n° 2  Propunha a criação na Câmara 

Municipal de São Paulo de um Banco 

de Dados sobre legislação municipal 

com leis de cidades do Brasil e do 

mundo. Não é possível saber se foi 

concretizado. 

2001 Lei n°  13.165  Criou a Secretaria de Relações 

Internacionais com o objetivo de 

coordenar convênios e projetos 

internacionais inserindo-se de forma 

ativa no cenário mundial em razão da 

dimensão econômica, social e cultural 

da cidade. 

 Projeto de Lei n° 413 Não chegou a se tornar lei, mas tentava 

instituir o calendário oficial de eventos 

nacionais e internacionais realizados no 

município de São Paulo.  

 Projeto de Resolução n° 33  Tinha por intenção criar uma Comissão 

Extraordinária Permanente de Relações 

Internacionais, com o objetivo de 

estabelecer relações com Câmaras 

Municipais e Parlamentares visando o 

intercâmbio de experiências, coordenar 

ações de parlamentos locais em âmbito 

regional e mundial para promoção de 

valores democráticos, da integração dos 

parlamentos locais latino-americanos, e 

da defesa dos “legítimos interesses das 

cidades face à mundialização”. Mas 

também não foi adiante. 

2003 Projeto de Resolução n° 5 Visava criar a Comissão Extraordinária 

Permanente de Assuntos Internacionais 

na Câmara, com o objetivo de opinar 

sobre proposições e temas relativos aos 

assuntos internacionais; fomentar 
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integração das representações 

consulares sediadas no município de 

São Paulo com a população paulistana; 

gerar ações conjuntas com os poderes 

legislativos dos países do Mercosul; 

apoiar iniciativas que promovessem 

entendimentos e intercâmbios com 

outros países, em especial os de língua 

portuguesa; divulgar as iniciativas do 

Fórum Parlamentar de Assuntos 

Latino-Americanos; acompanhar o 

cumprimento de tratados 

internacionais; apoiar processo de 

integração globalizada, entre outros. 

Esta iniciativa ainda tramita pela 

Câmara. 

2006 Projeto de Resolução n° 4 Visava criar a Comissão Extraordinária 

Permanente de Relações 

Internacionais, com o objetivo de, 

dentre outros, acompanhar, sugerir e 

fiscalizar, junto ao Executivo, o 

desenvolvimento, a elaboração e a 

execução de convênios e projetos de 

cooperação internacional e assessorar a 

Câmara Municipal em contatos 

internacionais. 

 Projeto de Lei n° 9  Dispõe sobre construção de um 

monumento contemporâneo como 

referência turística internacional no 

Município de São Paulo, que seria feita 

através de licitação pública. A 

proposição foi considerada ilegal. 

 Projeto de Lei n° 698 Dispõe novamente sobre a construção 

de um monumento turístico grandioso 

para ser a marca de São Paulo e uma 

referência turística internacional, que 

deveria conter quatro elevadores 

panorâmicos, à semelhança de Santiago 

do Chile, que circulariam a 360 

(trezentos e sessenta) graus e 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, e seria 

construído pela iniciativa privada em 

troca do direito de concessão. Este 

projeto não foi adiante. 

2009 Projeto de Lei n° 627 Tentava instituir uma Comissão 

Intersecretarial para planejar e 

acompanhar a execução de todos os 

serviços públicos relacionados às 

atividades da Copa do Mundo de 2014. 

Fonte: Elaboração própria a partir das proposituras legislativas retiradas do banco de dados da Câmara dos 

Vereadores de São Paulo. 
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4.3.3 Flexibilização da Legislação Local 

 

Em São Paulo na década de (19)70 já se falava sobre reforma urbana e sobre os 

instrumentos urbanísticos adotados na França, como a Zona Projetada para Renovação (ZAC –

Zone d’Aménagement Concerté, tradução nossa), e nos Estados Unidos, a Transferência de 

Direitos de Desenvolvimento (TDR –Transfer of Development Rights, tradução nossa).  

Nos anos (19)80, na vanguarda das cidades brasileiras, o município de São Paulo já 

implementava reformas neoliberais em sua estrutura institucional. Dentre elas, Grilo (2013) 

pontua: em 1986, a Lei das Operações Interligadas; em 1988, a idealização da Operação Urbana 

no Plano Diretor; em 1989, a terceirização de serviços sociais, através da contratação de ONGs 

para a realização da assistência social. A situação da cidade era a seguinte: 

 

Apesar da reforma tributária, o Município de São Paulo não recuperou o equilíbrio 

orçamentário mantido até 1983. Constatamos que a capacidade própria de 

investimento do Município ingressou no valor negativo a partir desse ano. O 

diagnóstico da administração municipal de Mário Covas, realizado em previsão do 

Plano Diretor 1985/200, aponta que pela primeira vez na história do Município de São 

Paulo, as despesas relacionadas ao serviço da dívida superaram o nível de 

investimento. Assistiu-se, logo, a novas formas de financiamento, como as operações 

urbanas cogitadas pela mesma administração de Covas; as operações interligadas, 

criadas pela gestão municipal seguinte; e, finalmente, os Certificados de Potencial 

Adicional de Construção (Cepacs) [...] (WILDERODE, 1997, p. 53). 

 

Na gestão do Prefeito Mário Covas (1983-1985), então do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), as Operações Urbanas, um novo instrumento urbanístico, 

apareceram pela primeira vez esboçadas no Plano Diretor de 1985 (não aprovado) como meio 

para concretizar as pretensões para a cidade nele expostas, considerando que o Estado seria 

incapaz de ser o único provedor do desenvolvimento local (NOBRE, 2004; GRILLO, 2013).  

As Operações seriam planos de intervenção realizados pelo poder público em parceria 

com o setor privado em uma determinada região da cidade que permitiriam a flexibilização da 

lei de zoneamento em troca do pagamento de contrapartidas pela iniciativa privada. Apesar de 

terem sido idealizadas desde essa época levaram algum tempo para serem, de fato, 

implementadas.  

Em 1986, ao fim do Regime Cívico-Militar (1964-1985), na gestão do Prefeito Jânio 

Quadros (1986-1988) do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), eleito de forma direta com uma 

bandeira neoliberal, as mudanças na política de zoneamento e desenvolvimento urbano foram 

efetivamente colocadas em prática, principalmente, através das Operações Interligadas 

(GRILLO, 2013). Essas se caracterizavam por um mecanismo de flexibilização da legislação 
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de uso e ocupação do solo de um lote específico, e, em contrapartida, o proprietário solicitante 

deveria pagar um valor à prefeitura por essa concessão, o qual seria revertido à construção de 

habitações sociais (FIX, 2003). 

 

Durante a vigência desta lei, o princípio neoliberal da flexibilização do arcabouço 

legal foi aplicado amplamente para a Lei de Uso e Ocupação do Solo e podemos 

considerar este período como exemplar, pois ofereceu a seus participantes a saída 

perfeita para o atendimento às suas demandas pontuais [...] (GRILLO, 2013, p. 91). 

 

As Operações Interligadas (OI) ficaram conhecidas como a “Lei do Desfavelamento”, 

pois previam a possibilidade de proprietários de terrenos ocupados por favelas apresentarem 

Plano da OI ao Executivo Municipal, contendo proposta de construção de habitação social para 

toda a população da favela localizada em seu lote, e em troca poderiam receber o direito de 

alteração no zoneamento e transferi-lo para outro terreno de interesse.  

As concessões consistiam na possibilidade de aumento do potencial construtivo22, com 

limite de quatro vezes a área do terreno; solicitação de outros usos além do permitido no lote; 

dispensa da exigência de espaço de lazer nos condomínios residenciais, entre outros (CPI - OI, 

2001). 

 Segundo a lei, a aprovação do plano da OI ficaria a cargo da Comissão de Zoneamento 

e seria fiscalizada pela Secretaria Municipal do Planejamento (SEMPLA) (PMSP, 1986). Se 

antes o interessado na concessão deveria ficar responsável pela construção de habitações de 

interesse social, em 1988 foi publicado um Decreto Regulamentador da lei que deixava ao poder 

público a responsabilidade de construir as habitações sociais e as obras de infraestrutura, a partir 

da contrapartida paga (WILDERODE, 1997). 

No ano de 1987 a administração de Jânio Quadros submeteu à Câmara dos Vereadores 

um novo Plano Diretor baseado no de 1985, que investia nas Parcerias Público-Privadas, 

Operações Urbanas e Interligadas e colocava o Estado como incapaz de superar os dilemas 

urbanos sozinho. Esse plano, aprovado por decurso de prazo em 1988, esteve vigente até 2002 

(GRILLO, 2013). 

O instrumento urbanístico Operação Urbana idealizado no Plano Diretor do Prefeito 

Mario Covas (1983-1985), foi retomado em 1988, na gestão de Jânio Quadros e ampliava a 

noção de Operação Interligada. Se esta ficava restrita a um lote, aquela versava sobre uma 

região inteira delimitada na lei. A Operação Urbana também se diferenciava porque previa que 

                                                           
22 Consiste na possibilidade de exceder os limites para a construção estabelecidos na legislação. 
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os recursos arrecadados com as contrapartidas, antes investidos em habitações de interesse 

social, agora seriam revertidos em obras e serviços na própria região da operação (FIX, 2003).  

O esquema funcionava e ainda funciona da seguinte maneira: o incorporador que deseja 

aumentar o potencial construtivo de um lote dentro de uma Operação Urbana deverá pagar uma 

contrapartida à prefeitura pelo benefício, a qual em troca reverterá estes recursos para a 

realização de obras públicas no perímetro da Operação, valorizando os empreendimentos 

imobiliários localizados na região.  

A Constituição Federal de 1988, a Estadual de 1989 e a mudança de Lei Orgânica do 

Município de 1990 fazem com que, no ano seguinte à implantação do Plano Diretor de Jânio 

Quadros, na gestão da Prefeita Luiza Erundina (1989-1993), então do Partido dos Trabalhadores 

(PT), seja proposto um novo Plano Diretor.  

À época o secretário de Planejamento era Paul Singer, o qual contava com uma equipe 

de expoentes intelectuais, entre arquitetos e urbanistas. A maior parte da secretaria voltou-se à 

elaboração do Plano Diretor. A arquiteta Maria Teresa Grillo (2013, p. 108) que fez parte deste 

processo de construção do Plano Diretor (PD) como funcionária da prefeitura de São Paulo 

revela que, apesar de “[...] tantas contradições que podem ser apontadas na proposta do plano 

de 91, este inova e avança no debate e na conceituação de vários instrumentos urbanísticos que 

somente em 2001 serão incorporados no Estatuto da Cidade”. 

O Plano era visto com tendências tanto progressistas, como neoliberais e, por isso, 

enfrentou oposições de movimentos de direita e esquerda. Propunha a criação de Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS); um coeficiente de aproveitamento único igual a 123 na 

cidade; a adoção da outorga onerosa para o aumento do potencial construtivo; a possibilidade 

de transferência do direito de construir; o imposto territorial urbano progressivo no tempo e a 

criação de um Fundo de Urbanização; dentre outros instrumentos para o desenvolvimento 

urbano. Entretanto, como se aproximavam as eleições, os vereadores não apostaram na proposta 

e, consequentemente, ela foi engavetada (GRILLO, 2013). 

 É relevante mencionar que o PD 91 considerava as Operações Urbanas um instrumento 

progressista e apresentava cinco intervenções, algumas delas retomando e modificando 

propostas anteriores: Operações Urbanas Anhangabaú, Água Espraiada, Faria Lima-Berrini e 

Paraisópolis. Em 1991, foi implantado o projeto Anhangabaú, o único realizado na gestão. 

                                                           
23 É um número que, multiplicado pela área do terreno, indica o total de metros quadrados que podem ser 

construídos.  
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Contudo, como esse projeto não estava alinhado aos interesses do capital imobiliário, não 

alcançou os resultados esperados (FIX, 2003). 

 Na onda das reformas administrativas que se davam em nível nacional, recomendadas 

pela cartilha neoliberal, também havia proposições em âmbito local. No caso de São Paulo em 

1989 já se iniciavam as discussões, mas em 1991 se concretiza a Reforma Administrativa que 

criam novas secretarias e as subprefeituras (PL 234).  

A reforma optou pela descentralização do poder e a modernização das estruturas, já que 

o modelo vigente era considerado arcaico, irracional, ineficiente, caro e inadequado. Teve seu 

início na criação da Secretaria Especial da Reforma Administrativa que buscava uma eficiência 

maior. A proposta era de uma estrutura descentralizada de poder decisório e de gerência 

integrada dos serviços municipais, através das 13 (treze) subprefeituras que seriam instâncias 

locais de governo municipal, vistas como capazes de trazer mais eficácia à administração 

pública. Ressaltam-se as seguintes premissas presentes nessa descentralização: 

descentralização real da autoridade técnico-administrativa e a existência de equipes 

intersetoriais atuando nos territórios das Subprefeituras. 

Ocorreu a substituição de 17 (dezessete) secretarias por apenas 5 (cinco): Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria de Assuntos 

Jurídicos e Secretaria do Governo Municipal.  

As secretarias cuidariam do planejamento, do controle institucional e da execução de 

sistemas gerais, enquanto as subprefeituras atuariam localmente na administração da cidade, 

com uma intervenção territorial intersetorial, responsável pelo planejamento, controle e 

execução dos sistemas locais, na tentativa de dar respostas mais rápidas, como também 

facilitariam a transparência e fiscalização por parte do povo. Por outro lado, a organização 

dentro das subprefeituras refletiria as secretarias, com divisão de diretorias.  

Também estava prevista a realização de reforma administrativa nas empresas e 

autarquias municipais. Na exposição de motivos do projeto de lei da reforma administrativa foi 

encontrado o seguinte argumento: “A exemplo das experiências vividas pelas maiores e mais 

desenvolvidas cidades do mundo, a presente reforma coloca São Paulo, a seu tempo, no lugar 

de destaque que lhe cabe no cenário internacional.” O que mostra como a ordem internacional 

é utilizada para justificar mudanças locais (SÃO PAULO, 1991, p.7).  

Na gestão do Prefeito Paulo Maluf (1993-1997), então do Partido Democrático Social 

(PDS), foi aprovada em 1995 a Operação Água Branca (Lei 11.774/95). Também é aprovada a 

Operação Água Espraiada em 1996, que será regulamentada apenas em 2001 e que teve como 
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obra “âncora” a avenida Água Branca, construída em 1995. À Operação Faria Lima (Lei 

11.732/95), aprovada em 1995, foi incorporado um projeto já existente do requisitado arquiteto 

Júlio Neves, que propunha intervenções urbanas semelhantes as de países desenvolvidos.  

Em 1998, na gestão Celso Pitta, foi entregue à Câmara nova proposta de Plano Diretor 

(PD) que aumentava a possibilidade de adensamento em áreas com infraestrutura, com aumento 

do coeficiente máximo para 8, criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano e manutenção 

das Parcerias Público Privadas (PPPs). A proposta do PD não foi adiante e a cidade de São 

Paulo adentra nos anos 2000 “[...] com seu planejamento urbano ferido de morte, agonizante, 

fincado com as bandeiras neoliberais da desqualificação, fragmentação e flexibilização” 

(GRILLO, 2013, p. 115). 

Os anos 2000 se iniciam reforçando o pensamento de que a cidade só superaria seus 

desafios caso se consolidasse como cidade global, a qual já contava com edifícios inteligentes, 

megaprojetos e a concentração de serviços especializados. Inúmeros foram os estudos na 

prefeitura a respeito do papel da cidade no mundo e na economia nacional. Esses ideais acabam 

por servir como justificava à concentração dos investimentos em porções do território de 

interesse do mercado imobiliário, o “[...] quadrante sudoeste, dado o fato de que ali 

encontrávamos a cidade competitiva e empreendedora aos moldes das cidades ditas mais 

desenvolvidas do planeta” (GRILLO, 2013, p. 126).  

No início da gestão de Marta Suplicy (PT, 2001-2005) também é relevante mencionar o 

documento produzido pelo Departamento de Economia e Orçamento (DECOR) da Secretaria 

de Planejamento (SEMPLA) que teria a função de contribuir com o diagnóstico do território: 

“Cidade Mundial e Polaridade Econômica”. Este cenário semântico, agora já expresso em 

porções da cidade com a concretização de Operações Urbanas, apenas reforçavam as PPPs 

como solução para o desenvolvimento urbano (GRILLO, 2013).  

 Em julho de 2001 foi consumado o Estatuto da Cidade, o qual incorporava instrumentos 

urbanísticos do PD 91 que não haviam sido aprovados em São Paulo. A entrada de Marta 

Suplicy na prefeitura traz de volta a expectativa de atualização do Plano Diretor e da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo. Em 2002, entra em vigor o novo Plano Diretor, agora, Estratégico 

(PDE 2002) com a promulgação da Lei n. 13.430. As maiores críticas recebidas pelo PDE 2002 

giravam muito mais em torno do processo participativo limitado do que em relação ao conteúdo 

em si. 
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 O Plano Diretor Estratégico de 2002 aprovava regiões para a realização de Operações 

Urbanas Consorciadas24 (OUCs) em áreas consideradas estratégicas. Além das OCUs Faria 

Lima, Água Branca, Centro e Águas Espraiadas já existentes, foram previstas no PDE (2002) 

nove novas OUCs, que não correspondiam mais unicamente às áreas de interesse do mercado 

imobiliário, com as seguintes delimitações: Diagonal Sul; Diagonal Norte; Carandiru-Vila 

Maria; Rio Verde Jacú; Vila Leopoldina; Vila Sônia e Celso Garcia; Santo Amaro e Tiquatira. 

  Em 2004 ocorreu a revisão das normas de uso e ocupação do solo e a criação de Planos 

Regionais Estratégicos, incorporando novas formas de uso e ocupação do solo para cada 

localidade e fazendo com que as Operações Urbanas não fossem mais meios de exceção do 

zoneamento da cidade. 

Com isso, Grillo (2013) observa que, independentemente do partido político que esteja 

à frente da gestão, os projetos neoliberais, como a flexibilização das leis de zoneamento, são 

implementados e justificados principalmente com o seguinte argumento: revitalizar áreas 

subutilizadas e deterioradas. No caso do urbanismo, os autores da área defendem que “[...] o 

ataque aos instrumentos de planejamento instituídos ou vigentes, faz parte da agenda neoliberal 

para viabilização do desmonte ou flexibilização do arcabouço legal das localidades onde os 

interesses de mercado desejam atuar estrategicamente” (GRILLO, 2013, p. 65).  

Assim, esta seção buscou retratar os embates na legislação local em torno da 

possibilidade de flexibilização que beneficia, em última instância, o mercado imobiliário. A 

aparência de cidade global, revitalizações, requalificações constituem-se justificativas 

frequentemente utilizadas para alcançar os interesses do mercado, que vem conquistando 

inúmeras brechas na legislação local.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Denominadas consorciadas pelo Estatuto da Cidade de 2001 como forma de representar a Parceria Público- 

Privada. 
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4.3.4 Privatizações  

 

A privatização é uma das muitas facetas do neoliberalismo. Como mencionado 

anteriormente, nos anos 1990 o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) privatizou empresas públicas brasileiras. As privatizações e terceirizações se tornaram a 

grande recomendação dos organismos multilaterais aos países em crise na América Latina.  

Em nível subnacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco 

Mundial (BM) cumpriram este papel. Além da política de “recuperação plena de custos” que 

recomendavam, os bancos multilaterais também investiram na privatização de empresas 

públicas.  

Esses dois bancos multilaterais focalizaram seus investimentos em São Paulo nas 

empresas públicas ainda não privatizadas: Sabesp, Metrô, Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM), Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 

São Paulo (CDHU) e Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB), com o intuito de 

privatizá-las, incentivar a concessão privada ou de transferir a carteira de mutuários25 aos 

bancos privados. De tal maneira, passaram a fazer parte dos contratos de empréstimos com os 

bancos multilaterais exigências tais como estudos para a privatização, concessões e PPPs 

(ARANTES, 2004). 

Na pesquisa realizada no banco de dados da prefeitura também é possível observar um 

histórico de proposituras e leis que caminham em direção à terceirização e privatização. Esse 

histórico será esmiuçado a seguir. O PL 148/89, proposição dos deputados Walter Feldman e 

Marcos Mendonça, por exemplo, visava regulamentar a transferência acionária do Anhembi 

(Centro de Feiras e Congressos S.A.), sua privatização, e acabou sendo arquivado por ser 

considerado inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça.  

É emblemático o caso da Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC). A 

CMTC operava, desde 1975, linhas circulares e intersetoriais e contratava empresas particulares 

para operar as demais linhas de ônibus. Em 1989, indo na contramão do que se buscava em 

nível nacional, na gestão da Prefeita Luiza Erundina, então do Partido dos Trabalhadores (PT), 

a prefeitura realizou estudos para o Projeto de Municipalização dos Transportes. Em 1991, 

Luiza Erundina aplica os resultados do estudo e “municipaliza” o sistema. Isto significa que 

passou a remunerar as empresas pela frota e pelo número de viagens e não pela tarifa (BAZANI, 

2010). 

                                                           
25 Mutuário é aquele que contrai um empréstimo para a compra de um imóvel. 
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Entretanto, o interesse pelas privatizações perpassava as mais diversas áreas. O PL 442 

de 1990, por exemplo, visava autorizar o executivo municipal a vender, mediante licitação, o 

Autódromo de Interlagos sob a justificativa de que a Fórmula 1 teria alcançado a 

internacionalização e, neste momento, não fazia mais sentido a prefeitura continuar 

“submetendo” esse autódromo às limitações do poder público, pois o autor do PL o considerava 

lento e despreparado para responder às exigências de realização de espetáculos de vulto. Essa 

propositura foi considerada ilegal pela Comissão de Constituição e Justiça e não virou lei. 

Nesse mesmo ano é proposto o PL 443, com a intenção de autorizar o Executivo a 

vender o Estádio “Paulo Machado de Carvalho” (o Pacaembu) a clubes desportivos da 

Federação Paulista de Futebol e inscritos na Divisão Principal do Campeonato Paulista. A 

justificativa para a apresentação desse projeto estava centrada na crise econômica vivida pelo 

poder público municipal. Além disso, para o autor do PL, a prefeitura não estaria investindo os 

recursos necessários no Estádio, fazendo com que ele perdesse posição nos grandes 

acontecimentos futebolísticos da cidade. Contudo, a proposta não foi aceita. Em 1991 há um 

novo PL para a privatização do Pacaembu, o projeto 480, o qual defendia que a gestão 

empresarial moderna poderia trazer mais eficiência e eficácia para a administração do estádio. 

Esse PL também não foi adiante. 

Já em 1991 iniciam-se as propostas de privatização da Companhia Municipal de 

Transportes Coletivos (CMTC). O PL 19, de autoria da Vereadora Irede Cardoso, do Partido 

Verde, autorizava o Executivo a transferir o controle acionário da CMTC, com emissão de 

novas ações e cessão de seu direito de preferência, admitindo apresentação de propostas de 

pessoas físicas, empresas, ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras, dentro do limite 

legal de 20% do capital votante, sendo que o controle acionário deveria ser nacional.  

A justificativa desse projeto apresentava como argumento o fato de que, supostamente, 

em países “mais adiantados”, como Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos e Japão, não 

existia interferência do Estado no transporte coletivo, como também alegava que o município 

deveria se espelhar nos governos federal e estadual que estavam privatizando empresas 

deficitárias.  Essa propositura não virou lei, mas, em 1993, com o PL 209 há uma nova tentativa 

de privatizar a CMTC.  

Na administração Paulo Maluf (1993-1997), o prefeito anunciava à imprensa que todas 

as empresas públicas eram passíveis de privatização. À época, segundo o secretário de 

Planejamento e também da pasta de Privatização e Parceria, a primeira candidata à privatização 

era a CMTC. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o Serviço Funerário e a 

Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo (Prodam) também 
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deveriam ser privatizadas ou “enxugadas”. A gestão Paulo Maluf também tinha a intenção de 

abrir concorrência pública para que grupos estrangeiros investissem na cidade, como, por 

exemplo, na construção de garagens subterrâneas (CINTRA, 1993). 

A privatização da CMTC se iniciaria em 1993 com o lançamento do primeiro edital em 

que foram transferidos à iniciativa privada 58 (cinquenta e oito) linhas. Na segunda e terceira 

etapas foram transferidas linhas, ônibus, trólebus e garagens, concluindo a privatização em 

setembro de 1994. A CMTC continuaria exercendo função de gerenciadora do transporte 

coletivo. A partir da privatização, as empresas de ônibus contratadas passaram a ser 

remuneradas exclusivamente pelo número de passageiros e isto acarretou aumento brusco da 

tarifa para os usuários (JÚNIOR, 1995).  

A privatização da CMTC foi uma quebra de paradigma com a municipalização 

promovida pela prefeita Luiza Erundina e o problema do transporte coletivo e do preço da tarifa, 

com o passar do tempo, foi assumindo cada vez mais centralidade na agenda da sociedade civil 

fazendo com que, em junho de 2013, o Movimento Passe Livre (MPL) de São Paulo 

conseguisse levar milhões de pessoas às ruas da capital.  

No âmbito das terceirizações, o Projeto de Lei (PL) 36 de 1991 visava estabelecer 

normas gerais sobre o regime de concessão de serviços de utilidade pública no município. Como 

justificativa para a propositura, descreve a crise social vivida pelo Brasil, revelando que o 

Estado desenvolvimentista teria falhado em sua missão e que, por isso, o município devia 

assumi-la, afastando-se de posições paternalistas e assistencialistas e concedendo à iniciativa 

privada o direito de atuar nos serviços públicos. É muito interessante como é abordado a 

conjuntura internacional na justificativa da proposta e, por isso, vale citar um trecho: 

 

O reflexo, sobre o Brasil, desse aprofundamento da internacionalização da economia, 

não será nada desprezível. De saída, será indispensável ao país elevar a sua 

competitividade (tecnologia mais avançada, melhor qualidade e redução de custos), sob 

pena de se ver marginalizado no comércio internacional. 

Como competir, então? [...] modernizar setores nacionais [...] 

Entretanto, conforme se orientem as relações do Brasil com os seus países credores, 

poderemos não só sofrer um boicote às nossas exportações e importações (máquinas e 

matérias primas essenciais), como ver extinto o fluxo de recursos financeiros de 

empréstimo e de capital de risco, que nos auxiliariam a ampliar e modernizar a 

capacidade produtiva. É bom lembrar, a propósito, que países do Leste Europeu estarão 

ávidos de capitais e tecnologias que igualmente interessariam ao Brasil.  

Todo esse possível panorama, que incorpora transformações transcendentais, impõem 

aos brasileiros uma análise profunda de seu porvir, cabendo aos administradores 

públicos rever em detalhe o ‘papel do Estado’. E, mais uma vez, o caminho indicado 

parece ser o de que o aparelho do Estado brasileiro, centralizado e centralizador, 

ineficiente, carente de recursos e lento nas decisões, transforme-se rapidamente, 

delegando e transferindo funções produtivas, para concentrar-se nas políticas de 

desenvolvimento e nos programas sociais. 
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O papel do Estado moderno é bem mais o de planejar e controlar a atividade pública, 

do que o de exercê-la em todos os campos. Os próprios países do Leste Europeu estão 

se dando conta disso. 

 

De tal maneira, apesar de não ter se concretizado como lei, esta propositura reflete o 

debate ideológico em escala global, bem como a vitória do modelo estadunidense também em 

nível local. Por outro lado, o PL reflete o debate dos anos 1990 sobre o que era passível de 

concessão e o que não era, entre serviço público e serviço de utilidade pública, sendo que este 

último representaria funções de interesse coletivo e que, segundo o PL, poderiam ser delegadas 

à iniciativa privada. 

Neste ínterim, em 1993 o Decreto n° 33.027, de autoria do Prefeito Paulo Maluf criava 

a Secretaria Municipal de Privatização e Parceria, que não tinha recursos próprios e usaria os 

da Secretaria do Planejamento, a qual deveria coordenar o processo de privatização de empresas 

e atividades municipais, promover estudos e propor medidas visando à racionalização dos 

serviços municipais em parceria com os setores privados, bem como medidas para o 

saneamento e melhoria do desempenho das empresas públicas municipais. 

Por fim, foi detectado que em 1995 ocorreram tentativas de terceirizar o esporte e a 

educação no município. O vereador Wadih Mutran realizou duas proposituras (PL 641 e 644), 

uma na área de esporte e outra na área da educação que autorizariam as secretarias dessas áreas 

a celebrar termos de convênio ou contratos para terceirizar o Ensino Fundamental e Pré-escolar 

e os Centros Educacionais e Esportivos de São Paulo, com o objetivo de buscar parcerias para 

gerenciar escolas municipais, reduzindo os gastos dos cofres públicos. 

 

 

4.3.5 Dados Econômicos e Sociais 

 

Nesta seção pretende-se ilustrar empiricamente alguns aspectos econômicos e sociais 

relativos à cidade de São Paulo para o período analisado, sem a pretensão de esgotá-los. Atemo-

nos particularmente àqueles fornecidos pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 

e jornais da época, a fim de dar subsídios adicionais à tese proposta – a de que um perfil 

neoliberal teria predominado nas políticas da cidade – neste caso observando o comportamento 

fiscal, econômico e social da cidade. 26 

                                                           
26 As séries aqui analisadas podem ser acessadas em <http://www.imp.seade.gov.br/frontend/>. 
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A análise do perfil das despesas e receitas municipais para o período mostra que no 

governo de Luiz Erundina (1989-1993) o nível de receitas municipais caiu fortemente, 

refletindo o contexto geral de crise econômica. A margem de manobra do governo foi reduzida, 

com diminuição dos gastos, e os níveis de popularidade da prefeita baixaram.  

A administração da prefeita reduziu o volume absoluto de endividamento municipal, 

mas as despesas municipais superaram as receitas durante os quatro anos de seu governo. Ela 

tentou elevar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre os proprietários com maior 

renda, conseguindo tal em 1992, mas enfrentou oposição na Câmara e forte exposição pela 

mídia oposicionista.  

O governo de Paulo Maluf (1993-1997) equacionou receitas e despesas apenas em 1995, 

com aumento geral do endividamento e ênfase nas obras viárias, priorizando o transporte 

automobilístico. Na Folha de São Paulo em dezembro de 1997, lia-se que “Maluf deixou para 

seu sucessor R$ 992,9 milhões em contas vencidas e R$59,6 milhões em caixa” (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 1997, página 4 do Caderno 3).  

A retomada do crescimento econômico nacional permitiu o aumento da arrecadação e 

das despesas gerais, resultando-se em popularidade maior e no sucesso da eleição do candidato 

apoiado pelo prefeito, Celso Pitta (1997-2000/2000-2001). Sua administração, apesar da crise 

econômica brasileira em 1998 e 1999, reduziu o nível de déficits anteriores, terminando com 

um alto superávit fiscal de três bilhões de reais (em termos do valor da moeda de 1994).  

O governo de Marta Suplicy (2001-2005), já ocorrendo sob a nova Lei de 

Responsabilidade Fiscal, não equacionou arrecadação e despesas, apesar de o endividamento 

da prefeitura ter sido bastante menor que o do governo de Maluf. A gestão de Marta fora 

inclusive processada por improbidade administrativa. Mas com a introdução do chamado 

orçamento participativo, dos corredores de ônibus, do bilhete único, e dos Centros Educacionais 

Unificados (CEUs), que atenderem particularmente a periferia da cidade, o governo de Marta 

se diferenciava das gestões de Pitta e Kassab, com um perfil mais popular.  
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Gráfico 1. São Paulo. Totais de arrecadação municipal menos despesas. 1980-2011. Em reais de 2014. 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SEADE.  

 

O endividamento municipal foi ainda mais reduzido nas administrações de José Serra 

(2005-2006) e Kassab (2006-2013). De fato, o primeiro ano de administração de Serra viu um 

relativamente alto aumento do superávit das contas municipais, de quase dois bilhões de reais, 

que caiu progressivamente à medida que transcorreu o mandato. A gestão de Kassab incorreu 

em déficits em 2008 e 2009, ano no qual terminou seu mandato. Mas nota-se de forma geral 

uma diminuição progressiva do endividamento do governo, tanto devido à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, como ao período de maior crescimento econômico entre 2004 e 2007, 

que permitiu aumento da arrecadação.  A crise econômica de 2008-2009, com baixa da 

arrecadação, conjugada com o fim do mandato e a conveniência de um aumento dos gastos para 

fins indiretamente eleitorais, produziram os déficits mencionados.  

 De fato, desde o início do governo de Maluf, os gastos com amortização da dívida 

municipal foram crescentes, assumindo um papel cada vez maior nas despesas municipais; de 

6% foram a 15% entre 1991 e 1997. Chegaram a nada menos que 20% da arrecadação em 1998, 

segundo os dados informados pelo SEADE.  

A dívida de São Paulo era tema recorrente nas notícias à época. Este aumento do 

endividamento traduzia a própria crise do Estado nas condições neoliberais, com uma 

dificuldade de aumentar a arrecadação sobre os setores mais ricos, que mais podiam pagar, e a 

consequente necessidade de elevar a dívida.  
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O governo de Erundina, por exemplo, tentou elevar “progressivamente” a taxa de IPTU 

em 1992, mas sofreu fortes críticas do então governador do Estado, Fleury Filho, junto de 

partidos como o Partido Democrático Social (PDS) e o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), que pediram à Justiça suspensão dos pagamentos (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 12 de fevereiro de 1992, página 1). Tal suspensão ocorreu depois. Essas lideranças e 

partidos de tendência conservadora atendiam à agenda liberal da época, com supostos pedidos 

para “menos impostos”; como um IPTU progressivo atingiria os proprietários de imóveis, tais 

críticas a Erundina na verdade privilegiavam convenientemente os mais favorecidos. Essa tem 

sido uma das principais dificuldades em gerir o orçamento municipal, já que o IPTU representa 

quase 30% da arrecadação municipal.  

 À renegociação da dívida municipal de São Paulo, em parte junto ao governo federal, 

apresentava-se como alternativa um desfecho privatizante. Em 1999, o prefeito Paulo Maluf 

junto de seu então secretário de Finanças (Celso Pitta) assinaram um protocolo de acordo de 

renegociação da dívida de 8,9 bilhões à época, junto ao então Ministro da Fazenda, Pedro 

Malan. Os títulos da dívida de São Paulo seriam trocados por títulos da União, com estiramento 

dos prazos de pagamento (trinta anos) e juros menores. A conta da prefeitura no Banco da Brasil 

estava bloqueada até a época. 

Segundo relatou a Folha de São Paulo em reportagem de agosto de 1999, “a prefeitura 

espera conseguir o dinheiro da amortização privatizando os seguintes bens públicos: autódromo 

de Interlagos, Anhembi Turismo e Estádio do Pacaembu”. A citada reportagem mostra ainda 

que a renegociação facilitaria a privatização de nada menos que o Banespa, banco público 

estadual, já que o município tinha uma dívida de 2,7 bilhões junto a ele (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 21 de agosto de 1999, página 12). Após a renegociação da dívida, a proporção de juros 

sobre o orçamento iniciou crescimento, consumindo parte crescente dos recursos da prefeitura. 

Os juros têm consumido entre sete e oito porcento do orçamento total do governo de São Paulo, 

depois de 2000.  
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Gráfico 2. São Paulo. Gastos municipais com amortização da dívida e com juros e encargos da dívida. 1980-2011.  

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SEADE.  

 

No que se refere ao tipo de arrecadação colhida pela prefeitura, o gráfico abaixo 

compara dois dos mais importantes impostos à disposição da administração municipal, o 

Imposto sobre Serviços (ISS) e o IPTU (o IPTU com 28% da arrecadação e o ISS com 55% em 

2014, PMSP, 2014, p.10). Percebe-se que a arrecadação, em termos proporcionais, do ISS, que 

é indireta e tributa indiscriminadamente os serviços, diminui em termos proporcionais ao longo 

da década de 1990, com um aumento do IPTU desde a administração de Erundina até a de Celso 

Pitta.  

O aumento do IPTU, que tributa proprietários e locadores, tem uma incidência maior 

sobre as famílias mais bem situadas economicamente, e é mais progressivo, sendo em geral 

criticado pelas administrações conservadoras. Percebe-se, porém, que o Executivo conseguiu 

passar aumentos sucessivos do IPTU num período de declínio do crescimento econômico geral. 

Tal aumento em termos relativos quanto à arrecadação total foi interrompido pelo aumento da 

arrecadação via ISS, cujo crescimento só pôde ocorrer devido ao crescimento econômico maior 

dos anos 2000, dado que ele é arrecadado à medida que a atividade econômica aumenta.  

Particularmente, o que chama atenção para o comportamento do IPTU na segunda 

metade dos anos 2000 é a sua queda relativa em termos da arrecadação no momento em que os 

preços dos imóveis em São Paulo passavam por uma explosão inédita. O enorme aumento da 

riqueza produzida pela expansão do setor imobiliário – construção, venda e revendas – foi, em 

termos relativos, menos relevante para as finanças do município do que o aumento da 

arrecadação via ISS, que é indireta e reaparece nos preços finais de serviços, tributando 

“regressivamente”.  
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As gestões de Serra e Kassab (PSDB e PFL), identificadas abertamente com um ideário 

(neo)liberal, não conduziram a um aumento da tributação sobre imóveis compatível com o 

enorme aumento dos preços dos imóveis, tendo-se uma queda relativa da participação do IPTU 

sobre a arrecadação.  

A gestão recente de Fernando Haddad (PT) buscou um aumento do IPTU, em linha com 

tal aumento prévio do valor dos imóveis, mas tal aumento foi rechaçado pela Câmara 

Municipal. Reaparece aí a contradição entre um aumento da riqueza privada e a hesitação do 

próprio poder público, particularmente lideranças conservadoras na Câmara, em aumentar de 

forma proporcional a tributação sobre ela. Como isto não é feito, a base de tributação não 

aumenta ou aumenta de forma regressiva, aparecendo então a necessidade de financiar os 

eventuais déficits via endividamento. De acordo com as leis levantadas desde (19)70, a década 

de (19)90 corresponde ao período em que o município contraiu maior montante de empréstimos 

internacionais, no valor de 500 milhões de reais, sem contar a contrapartida local. 

 

Gráfico 3. São Paulo. Proporção do Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), imposto predial e territorial 

e urbano (IPTU) sobre a arrecadação municipal total. 1980-2014. 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SEADE.  

Pode-se observar alguns outros dados da cidade para o período. A tabela abaixo traz 

algumas outras variáveis econômicas selecionadas.   

A análise econômica da cidade de São Paulo aponta para um declínio relativo de sua 

capacidade de geração de riqueza real, particularmente a partir da produção industrial, 

apresentando-se, por outro lado, um aumento dos serviços financeiros, bem ao estilo dos 

aspectos marcantes do neoliberalismo.  

De fato, tomando-se o Produto Interno Bruto (PIB) municipal de São Paulo e o PIB 

brasileiro a preços correntes, nota-se uma constante queda do valor relativo da cidade quanto 
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ao PIB total nacional. A relação entre o PIB da cidade e o nacional era de aproximadamente 

14% em 1999, chegando a 11% em 2012, o último ano disponibilizado pela série. A arrecadação 

do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na cidade de 

São Paulo tem caído em termos relativos quanto ao Estado de São Paulo como um todo, tendo 

diminuído de 34% a 22% entre 1985 e 2013, segundo o SEADE. 

 

Tabela 1. São Paulo. Dados econômicos selecionados. 1985-2013. 

 

ICMS - % 

de 

participação 

no Estado de 

SP 

Participação 

nas 

exportações 

do Estado de 

São Paulo 

(%) 

Exportações 

menos 

importações, 

em milhões 

de dólares. 

Participação 

da indústria 

no valor 

adicionado 

total (%). 

Taxa de 

formalização do 

trabalho com 

relação à 

população total 

(trabalhadores 

formais/população 

total) 

1985 34,05 - - - - 

1986 31,76 - - - - 

1987 31,01 - - - - 

1988 32,98 - - - - 

1989 33,99 - - - - 

1990 31,63 - - - - 

1991 30,69 - - - 0,37 

1992 30,08 - - - 0,36 

1993 28,43 - - - 0,36 

1994 25,87 - - - 0,36 

1995 27,17 - - - 0,34 

1996 27,64 - - - 0,33 

1997 25,69 - - - 0,32 

1998 26,92 - - - 0,31 

1999 27,44 - - 25,54 0,30 

2000 26,68 - - 26,5 0,31 

2001 26,07 - - 24,5 0,31 

2002 25,10 - - 23,99 0,32 

2003 25,11 17,85 - 24,78 0,31 

2004 24,75 17,07 1360,80 26,79 0,32 

2005 24,00 13,56 142,17 24,53 0,34 

2006 23,65 14,42 771,12 23,06 0,36 

2007 23,66 12,86 -1033,12 22,07 0,38 

2008 23,83 15,68 -1023,21 21,5 0,40 

2009 23,71 12,75 -3440,46 20,72 0,41 

2010 23,39 11,06 -7626,51 20,34 0,43 

2011 23,17 13,77 -5861,81 19,7 0,44 

2012 22,98 13,87 -4284,61 18,11 0,46 

2013 22,77 13,66 -4796,42  0,46 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SEADE.  

 

Tal como ilustrado na tabela, São Paulo tem também perdido participações relativas da 

produção industrial quanto a sua economia como um todo, tendo a indústria caído de 25% do 

PIB municipal a 19% entre 1999 e 2012 (último dado disponível). Por sua vez, o SEADE 

informa também que o valor dos serviços no total adicionado elevou-se de 74% a 81% entre 
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1999 e 2012 (último ano disponibilizado), aparecendo a economia de São Paulo como 

tipicamente “pós-industrial”, sem no entanto ter alcançado ao fim um padrão “desenvolvido” 

de industrialização e de organização social. O valor das importações na cidade tem superado o 

das exportações desde 2005, com uma intensificação do déficit comercial local desde 2008. 

Entre 2003 e 2013, a participação nas exportações do Estado também caiu, indo de 17 a 13%, 

segundo o SEADE.  

 

Gráfico 4. São Paulo. PIB de São Paulo/PIB brasileiro. Em escala de 0 a 1, a partir de reais correntes.  

 

 Fonte: elaboração própria a partir das séries de PIB do Brasil fornecidas pelo IBGE/SEADE e PIB de São 

Paulo fornecidos pelo sistema SIDRA do IBGE, a preços correntes. Para PIB do Brasil, ver em IPEA, 2015 e para 

PIB de São Paulo ver em SIDRA, 2015. 

A população residente e registrada na cidade de São Paulo tem continuado a elevar-se, 

mas a taxas cadentes, tal como se vê no gráfico abaixo. Depois de 2002, o número de novos 

residentes passa por uma inflexão acentuada, como mostra o gráfico. Esta inflexão tem durado 

até o presente momento e pode ser interpretada por: (a) um encarecimento dos custos 

habitacionais na cidade, como aumento exacerbado do preço do metro quadrado e aluguéis; (b) 

uma diminuição do crescimento da cidade, particularmente industrial, e portanto perda da 

capacidade de geração de empregos e produção real, com consequente menor atração de 

migrantes ou de favorecimento a um aumento da natalidade local. Do ponto de vista deste 

segundo componente, note-se que a taxa de formalização do trabalho (trabalhos 

formais/população residente) caía sem parar entre 1992 e 1999.   

 

 

Gráfico 5. São Paulo. Aumento anual do número de residentes na cidade de São Paulo. Em número de indivíduos. 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do SEADE.  

 

O SEADE informa ainda que em 2010, 8% da população não tinha acesso adequado a 

saneamento básico no nível de esgoto sanitário, equivalendo esta cifra a uma população de 

aproximadamente novecentas mil pessoas (população de onze milhões e duzentos e quarenta e 

cinco mil habitantes em 2010, segundo o SEADE). O número de leitos fornecidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) na cidade tem declinado ao longo dos anos, com a exceção de um breve 

aumento durante a gestão de Marta Suplicy (2001-2005). A tabela a seguir também mostra que 

a relação entre estabelecimentos de educação e saúde por habitante não se alterou ao longo dos 

últimos anos. A tabela na página seguinte dispõe alguns dados sociais referentes à cidade de 

São Paulo.  

De fato, a evolução do sistema de transportes na cidade foi desfavorável ao transporte 

coletivo e favorável ao individual. A análise dos dados mostra um perfil de crescimento 

determinado pelo padrão de transporte automotivo na cidade de São Paulo, que por sua vez é 

controlado por empresas internacionais. O sistema de transportes reúne um complexo conjunto 

de fatores sociais a moldar o cotidiano nas cidades, como o tempo de deslocamento; o número 

de acidentes urbanos; poluição (do ar e sonora); recolhimento de impostos; criação de emprego 

(produção, venda e reparo).  

A cidade de São Paulo apresentou um aumento significativo da frota de veículos 

registrados, que saiu do valor de 0,3 automóveis por habitante em 2002 para 0,44 em 2014 

(SEADE). O aumento do número de veículos foi de 1,5 vezes no período, indo de três milhões 

e duzentos mil a cinco milhões e cento e sessenta mil (SEADE). A frota de ônibus teve evolução 

um pouco menor, segundo informa o SEADE, com variação total de 1,4 vezes entre 2002 e 

2006. Isto, evidentemente, expressa que as conhecidas dificuldades do sistema de transporte 

coletivo por rodas não foram sanadas na mesma velocidade com que se difundiu o transporte 
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individual – este de mais fácil difusão, porque vendido individualmente e em condições 

creditícias favoráveis, em contraposição ao transporte coletivo, que tem de ser contratado pela 

prefeitura, a preços administrados.  

 

Tabela 2. São Paulo. Dados sociais e econômicos selecionados. 1985-2014. 

  

Automóveis 

por 

habitante 

Frota de 

ônibus 

Mortos por cem 

mil habitantes 

em acidentes de 

trânsito 

Estabelecimentos 

de saúde, 

educação e 

serviços sociais 

por habitante 

Leitos SUS – 

coeficiente por 

100.000 

habitantes 

 

1985  - - 18,87 - -  

1986  - - 30,27 - -  

1987  - - 11,66 - -  

1988  - - 5,61 - -  

1989  - - 21,63 - -  

1990  - - 10,42 - -  

1991  - - 25,1 - -  

1992  - - 9,61 - -  

1993  - - 9,23 - -  

1994  - - 22,19 - -  

1995  - - 25,64 - 2.25  

1996  - - 16,47 - 2.49  

1997  - - 43,73 - 2.52  

1998  - - 38,42 - 2.24  

1999  - - 44,58 - 1.6  

2000  - - 3,6 - 1.53  

2001  - - 28,28 - 1.46  

2002  0.31 28.623 24,39 - 1.67  

2003  0.32 31.149 20,64 - 1.53  

2004  0.32 33.912 30,58 - -  

2005  0.33 34.171 16,77 - 1.37  

2006  0.35 35.382 29,81 0.014 1.38  

2007  0.36 37.550 36 0.014 1.38  

2008  0.38 39.280 29,13 0.014 1.4  

2009  0.40 39.049 22,4 0.014 1.37  

2010  0.41 39.397 31,62 0.014 1.4  

2011  0.42 40.828 18,81 0.014 1.38  

2012  0.43 40.932 21,76 0.014 1.33  

2013  0.43 41.037 - 0.014 1.33  

2014  0.45 42.917 - - 1.31  

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SEADE.  

O resultado do privilégio ao transporte individual foi uma piora no nível de fluência do 

tráfego urbano, e consequentemente maior uso de energia por passageiro. Isto explica porque o 

número relativo de mortes por acidentes de trânsito tende a não cair desde a década de (19)80, 

expressando um dos aspectos que mais marcam a cidade: o tráfego intenso, a enorme 

quantidade de veículos e consequentemente um alto número de acidentes. Note-se que a 

necessidade de alocar gastos para a administração do tráfego municipal (semáforos, agentes 

fiscalizadores etc.) também dificulta indiretamente o aumento dos investimentos nas áreas 

sociais. No que se refere ao transporte por metrô, a cidade continua, na atualidade (2015), a 
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apresentar uma relativamente curta malha, quando comparada com cidades menores ou de 

mesmo porte, “desenvolvidas” ou também na periferia da economia mundial. 

 

Tabela 3. Extensão do mapa metroviário por cidades.  

 Ano de informação Extensão total 

Santiago 2011 108 km 

Pequim 2014 527 km 

Hong Kong  2015 174 km 

Seoul 2013 124 km 

Cidade do México 2012 126 km 

Moscou  2014 327 km 

Singapura  2013 152 km 

Nova York 2001 373 km 

Londres 2008 402 km 

São Paulo  2014 78 km 

Atenas  2013 84 km 

Fontes: dados fornecidos pelas companhias de transporte locais e arrolados pela Wikipedia.  

 

4.4 Balanço das informações coletadas 

 

A compilação de proposituras legislativas, acervos de jornais, dados econômicos e 

sociais mostram a adoção de políticas neoliberais em nível local, isto é, o que o pesquisador 

Arantes (2004) denominou de ajuste urbano, ainda que tenham existido políticas de relações 

internacionais progressistas.  

As fontes levantadas e sistematizadas permitem-nos confirmar as hipóteses colocadas 

por essa pesquisa: no período estudado São Paulo (1) adotou uma legislação de privatizações; 

(2) flexibilizou sua legislação local em vários aspectos; (3) endividou-se externamente, ao invés 

de se financiar com políticas progressistas, como, por exemplo, com o aumento de impostos 

sobre os setores mais privilegiados (empresas e famílias); (4) mesmo as gestões consideradas 

progressistas, que resistiram em algumas áreas de políticas, adotaram medidas neoliberais, até 

porque o legislativo eleito e a grande mídia local, na maior parte dos casos, as defendiam; (5) 

assim, ainda que houvesse programas ou políticas pontuais de internacionalização 

progressistas, o neoliberalismo predominou como política pública do governo local. 

As políticas neoliberais fomentaram e exigiram uma articulação internacional, muito 

além da política exercida pelos órgãos de relações internacionais, envolvendo outras áreas de 

políticas públicas, empresariado e mídia para atrair capital estrangeiro, tornar a cidade mais 

“competitiva” no cenário nacional e mundial. Isto fica mais evidente ao observar as 

justificativas das proposituras, quando muitas mostram refletir o embate ideológico da Guerra 

Fria e a vitória do modelo estadunidense, como também algumas mostram a necessidade de a 
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cidade se “adequar” e seguir padrões internacionais de políticas públicas e modelos de cidades 

tidas como “desenvolvidas”.  

Assim, se o ideal dos pioneiros do movimento de relações internacionais municipais era 

contra-hegemônico, tal como demonstrado no capítulo dois desta obra, as políticas 

hegemônicas neoliberais foram ganhando espaço na prefeitura de São Paulo nas demais áreas 

de políticas públicas, em alguns casos até mesmo em gestões progressistas, como se pôde 

observar a partir das fontes sistematizadas.  

No caso de São Paulo, as Operações Urbanas se justificaram a partir da suposta 

“necessidade” de se criarem ambientes característicos de uma cidade global na capital 

paulistana. Tornaram-se um exemplo de política urbana neoliberal, a serviço da elite local, 

baseadas na focalização da política pública em partes da cidade, em grandes investimentos em 

infraestrutura concentrados, favorecendo a circulação do capital hegemônico, com imóveis 

privados supervalorizados, em detrimento do restante da cidade. 

Outro exemplo do uso da imagem de cidade internacional utilizada como justificativa 

para a promoção de políticas públicas voltadas ao grande capital é a empresa de economia mista 

vinculada à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, a São Paulo 

Negócios, a qual tem como visão: “Tornar São Paulo uma cidade mais competitiva, com os 

projetos mais bem estruturados e reconhecida pela excelência no atendimento aos investidores” 

(SÃO PAULO NEGÓCIOS, 201-). Utiliza-se a imagem das pontes estaiadas, expostas em sua 

página inicial, para apresentar o município como “Uma cidade global”. 
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Figura 1: Ponte estaiada que cruza o Rio Pinheiros. 

 

Fonte: SÃO PAULO NEGÓCIOS, 201-. 

Se o urbanismo moderno serviu aos interesses da classe dominante no passado, o 

discurso de cidade global estaria justificando a reforma urbana na “Era da globalização” de 

acordo com os interesses privados hegemônicos, sendo que para a cidade alcançar o status de 

“global” deve seguir um receituário, que inclui a existência dessas “ilhas de Primeiro Mundo” 

(FERREIRA, 2003) em seu território.  

A seguir podemos constatar que em dois anúncios dos jornais de maior circulação da 

São Paulo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, do dia 25 de janeiro de 2015, aniversário 

de 461 anos da cidade, em que são utilizados os discursos de cidade global e competitiva, como 

se São Paulo fizesse parte de um grupo seleto de cidade e isso fosse algo a ser celebrado no dia 

de seu aniversário.  

O primeiro anúncio foi feito no caderno de Economia e Negócios do Estado de São 

Paulo e é da Construtora e Incorporadora EzTec. Na publicidade a empresa apresenta aos 

leitores do jornal os dois prédios que acaba de entregar de “presente” à cidade e que contribuem 

para que ela adquira cada vez mais um skyline de padrão internacional. O empreendimento 

localizado próximo à Marginal Pinheiros, a avenidas como as Nações Unidas, Berrini, 

Jornalista Roberto Marinho e Santo Amaro, que já foram ou estão nos planos das Operações 

Urbanas, “[...] é um projeto de design único e imponente que o tornou um ícone da cidade.” 

(CBRE, 2015). 
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Figura 2: Anúncio de uma Construtora e Incorporadora parabenizando São Paulo em seu aniversário de 

461 anos. 

 

Fonte: O ESTADO DE SÃO PAULO, 2015. 

 

A seguir também é possível observar a mensagem de comemoração dos 641 anos de 

São Paulo deixada pelo jornal O Estado de São Paulo, em que se enfatiza a posição de destaque 

ocupada pela cidade no continente latino-americano. 
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Figura 3: Anúncio do jornal O Estado de São Paulo parabenizando a cidade em seu aniversário de 461 anos. 
 

 

Fonte: O ESTADO DE SÃO PAULO, 2015. 

 

Na Folha de São Paulo, edição comemorativa de aniversário, também há diversos 

anúncios em alusão à globalidade de São Paulo, sua competitividade e posição no ranking das 

cidades internacionais, como a publicidade a seguir da Federação do Comércio do Estado de 

São Paulo (Fecomercio), do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Social (Senac). 
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Figura 4: Anúncio da Fecomercio, Sesc e Senac enfatizando a posição de destaque da cidade na 

América Latina. 

 

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 2015. 

 

Os anúncios revelam o interesse da mídia e da elite paulistana em tentar fazer com que 

São Paulo se assemelhe às cidades do centro, ou ao menos em criar as tais “ilhas de centro” na 

semiperiferia do capitalismo, com os grandes empreendimentos imobiliários. 

De modo tal, refletindo-se sob a perspectiva teórica do Sistema-Mundo, que considera 

o mundo dividido entre centro e periferia, São Paulo dificilmente poderia alcançar os requisitos 

para ocupar a posição de “cidade desenvolvida”, e se houvesse um esforço em torno disso, 

os custos para tanto teriam de ser financiados às custas da poupança das famílias mais ricas e 

da lucratividade corporativas, fontes últimas da poupança local ao alcance das políticas 

públicas. Além disso, os custos sociais iniciais para atingir o desenvolvimento seriam também 

altos. Aliás, já são, como podem ser observados no relato de Joana Pereira dos Santos, contado 

na reportagem “Dezesseis anos depois, Alckmin repete Maluf ao construir metrô na região da 
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Água Espraiada” da Rede Brasil Atual (GOMES, 2013a). Ela é um retrato representativo da 

trajetória dos moradores que sofrem remoção por conta das grandes obras e grandes 

empreendimentos imobiliários: 

 

Joana Pereira dos Santos carrega na sacola um paradoxo. Aos 55 anos, na hora do 

almoço paulistano, sob o sol forte, distribui folhetos de lançamentos imobiliários no 

cruzamento das avenidas Jornalista Roberto Marinho, Chucri Zaidan e Luís Carlos 

Berrini, bem embaixo da alça de acesso da ponte estaiada Otávio Frias de Oliveira, na 

zona sul da cidade. "Eu morava bem aqui", aponta para o córrego Água Espraiada, 

espremido entre as muitas faixas da avenida, onde ficava a favela Jardim Edite. 

Joana passou a vida mudando. Primeiro, em 1975, para fugir do desemprego em Bom 

Jesus da Lapa, na Bahia. Depois, para encurtar a grande distância para o trabalho, 

quando vivia no bairro Piraporinha, na região do Jardim Ângela, em São Paulo. Em 

1982, chegou ao Jardim Edite. "A gente veio e fez um barraco de madeira, meu marido 

e eu, com a nossa filha de dois anos", relata. 

Treze anos depois, teve de deixar o lugar quando o então prefeito Paulo Maluf decidiu 

construir uma avenida no local. "Quando o Maluf tirou o povo daqui eu recebi os mil 

e quinhentos reais da indenização e fui morar de aluguel no que restou da favela, do 

outro lado da Berrini", relata. "A gente vai assim, daqui pra ali, com fé que um dia 

tudo melhora." 

Meses depois, incapaz de manter o pagamento do aluguel, "que mesmo na favela é 

caro", peregrinou por outras bordas de córrego em São Paulo. "O último foi no Jardim 

Vergueiro, de onde o prefeito Gilberto Kassab (PSD, 2009-2012) nos tirou em 2011. 

Desde então estou no auxílio-aluguel, esperando uma chance de ter uma casa própria.” 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho possibilitou inúmeras reflexões. Investiu-se em uma nova teoria, a Teoria 

do Sistema-Mundo. Empreendeu-se o esforço de entendê-la e com seu manejo situar o lugar 

das cidades, particularmente de São Paulo, e sua atuação internacional, em um mundo de centro 

e periferia. Para tanto, autores brasileiros como Milton Santos, Emínia Maricato, Pedro Arantes, 

Carlos Vainer e Maria Teresa Grillo foram imprescindíveis para que a discussão fosse trazida 

ao âmbito local e à realidade de São Paulo. 

A partir disso, foi detectada a existência de dois campos em que as relações 

internacionais foram utilizadas no caso de São Paulo. Um se refere à (a) política de relações 

internacionais propriamente dita, que pode ter tônica progressista (focada em uma proposta de 

engajamento político), conservadora (basicamente, captação de recursos) ou mesmo políticas 

em que se mesclam as duas concepções. Como também podemos falar das (b) relações 

internacionais da cidade utilizada no campo do imaginário coletivo, instrumentalizadas para 

justificar a realização de grandes obras e a construção de ambientes que mimetizem as cidades 

de países do centro. 

A tese colocada de que o neoliberalismo se instaurou nas políticas públicas da cidade 

de São Paulo nos anos 1990 e 2000, tendo sobrepujado eventuais políticas de 

internacionalização progressistas, foi corroborada pelas fontes através da confirmação das 

hipóteses de que no período estudado: São Paulo (1) adotou uma legislação de privatizações; 

(2) flexibilizou sua legislação local em vários aspectos; (3) endividou-se externamente, ao invés 

de se financiar com políticas progressistas, como, por exemplo, com o aumento de impostos 

sobre os setores mais privilegiados (empresas e famílias); (4) mesmo as gestões consideradas 

progressistas, que resistiram em algumas áreas de políticas, adotaram medidas neoliberais, até 

porque o legislativo eleito e a grande mídia local, na maior parte dos casos, as defendiam; (5) 

assim, ainda que houvesse programas ou políticas pontuais de internacionalização 

progressistas, o neoliberalismo predominou como política pública do governo local. 

Acredita-se que as entrevistas realizadas nesta pesquisa trouxeram uma importante 

contribuição para o debate acadêmico acerca do tema internacionalização de cidades. Elas 

foram reveladoras para esta pesquisadora na medida em que mostraram que os atores engajados 

neste movimento político expuseram motivações contra-hegemônicas para a atuação 

internacional das cidades pioneira no Brasil, uma vez que partiu de grupos de esquerda, de 

intelectuais do Partido dos Trabalhadores que se articulavam com o Fórum Social Mundial, em 

oposição à expansão do neoliberalismo econômico.  
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Prova disso, são os primeiros quadros de secretários de relações internacionais que 

assumiram esta política nas cidades e dentro do próprio Partido dos Trabalhadores: eram 

militantes de esquerda que foram vítimas dos governos ditatoriais e que apostavam que os 

governos municipais poderiam ser um canal para aprofundar a democracia. Assim, destacamos 

neste ponto a nomenclatura não utilizada na academia e apresentada pelos entrevistados que 

bem traduz este movimento: o “Municipalismo Internacionalista”, dentro do qual prevalecia a 

ideia de que “[...] outro mundo é possível e ele começa nas cidades”. 

Além disso, com esta pesquisa foi possível perceber que muitas vezes os discursos 

contra-hegemônicos e hegemônicos das relações internacionais se confundem em torno de 

conceitos comuns. Como por exemplo, o das “boas práticas”, que por vezes é utilizado para 

inspirar políticas locais progressistas, mas que, por outro lado, também está a serviço de 

instituições internacionais para difundir políticas liberais e conservadoras muito criticadas por 

urbanistas. De modo tal que o engajamento contra-hegemônico nas relações internacionais 

municipais só se sustentará, como em sua gênese, se bem fundamentado, articulado 

politicamente e crítico. 

 Assim também esta dissertação proporcionou a oportunidade de desbravar novos 

campos de estudo que se relacionam diretamente com as Relações Internacionais, mas que não 

são usualmente utilizados por pesquisadores desta disciplina.  As obras de Milton Santos 

trouxeram um olhar mais sofisticado sobre a realidade da cidade de São Paulo, aqui vista como 

cidade uma localizada na periferia do capitalismo. De modo que foi possível perceber a 

existência de diálogo entre diversos autores de diferentes disciplinas, dentre elas, Relações 

Internacionais, Economia Política e Geografia que proporcionam uma percepção 

interdisciplinar do objeto de estudo.  

Urbanistas como Ermínia Maricato, que vê São Paulo como uma metrópole da periferia 

do capitalismo, Pedro Fiori Arantes, o qual trabalha o ajuste fiscal das cidades e a relação dos 

bancos internacionais com a prefeitura de São Paulo, e Carlos Vainer que traz as noções de 

cidade-pátria, cidade-empresa e cidade-mercadoria, foram extremamente caros a esta análise, 

descortinaram formas críticas e genuinamente “brasileiras” de se estudar o fenômeno 

contemporâneo da mundialização do local e trouxeram enormes contribuições para o estudo 

das relações internacionais, mais especificamente, das cidades. 

Ademais, focando-se no caso de São Paulo, os dados mostram que é uma metrópole que 

passa por um lento processo de declínio econômico. Traduz a dificuldade política de elevar 

impostos de forma progressiva, particularmente o IPTU, pela oposição política interna, 

geralmente controladora das Câmaras municipais e dos meios de comunicação. O desfecho da 
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crise da dívida em meados de 2000 foi resolvido mediante políticas que culminaram em 

privatizações e pressão sobre os gastos sociais. Mesmo depois da negociação da dívida, o 

componente de juros tem crescido sobre o orçamento, traduzindo dificuldades para financiar os 

gastos da cidade, num ambiente onde não é fácil tributar famílias ricas e as grandes empresas 

instaladas na cidade, via IPTU progressivo.  

Há um ambiente hesitante ao aumento de impostos, ainda que estes se destinem a mais 

gastos sociais; e as empresas podem, ao longo do tempo, facilmente diminuir suas atividades 

na cidade, no volátil ambiente de uma economia internacional aberta; em suma, uma das 

dificuldades de administrar um município sob o neoliberalismo.  

Vimos como a cidade pôde em certos momentos até desenvolver políticas de 

internacionalização que buscassem uma inserção externa mais autônoma, mas ao mesmo tempo 

as privatizações, as desregulamentações, a ênfase ao empreendimento privado e de origem 

internacional levaram a efeitos que anularam tais tentativas de inserção autônoma. A cidade 

apresentou uma queda relativa dos investimentos industriais e assim de sua capacidade de 

crescimento e geração de renda e trabalho. O neoliberalismo econômico sobrepujou a 

internacionalização autônoma. 

De fato, os instrumentos de governança da cidade são menores do que os do Estado-

Nação, mas são as cidades em si quem sofrem eventuais perdas por desinvestimentos 

corporativos, e não a “Nação”, entidade abstrata.  

A cidade passa por um processo de desindustrialização e dificuldade de expansão de 

investimento produtivo e não confere alternativas sustentáveis à tímida expansão do emprego; 

particularmente, a produção agrícola na cidade não representa nem 0,1% do PIB municipal e 

políticas em favor de aumento da produção agrícola na periferia, com aproveitamento dos 

espaços verdes, são raras.  

Muito embora tenha um dos maiores orçamentos nacionais, a cidade não sanou suas 

deficiências no transporte público, com elevado e persistente número de acidentes, curta malha 

de metrô e discrepância entre o aumento do número de automóveis e ônibus. Assim, todos 

complexos interesses que nascem do padrão de investimentos existentes – especialmente 

construção civil e montadoras de automóveis – determina como a geografia da cidade vai se 

moldando, criando trânsito, acidentes, valorização imobiliária, e pressão sobre a renda real dos 

não proprietários, expulsão de moradores etc., cuja administração fica sob responsabilidade do 

poder público. A eliminação do caráter público dos investimentos, com o processo de 

privatização ao longo dos anos (19)90, teve como consequência uma exacerbação desta 

dificuldade, sendo um sintoma da crise do modelo neoliberal.  
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Na habitação e na saúde, há grande número de famílias sem acesso a condições básicas 

de moradia, com o alto preço dos imóveis e dos aluguéis concentrando a renda. A cidade 

também viu retrocesso no aumento de serviços públicos, particularmente de leitos no sistema 

público de saúde. São Paulo, com este perfil, estaria perdendo capacidade futura de exercer e/ou 

influenciar uma política de internacionalização alternativa a partir das cidades. 

Em todos estes sentidos, o slogan “metrópole global” mascara seja as condições 

econômicas e sociais mais concretas, seja a capacidade de a cidade situar-se no cenário 

internacional de forma influente, devido a este acúmulo de problemas urbanos que constituem 

a imagem da cidade. O entrelaçamento de um ambiente pró-mercado em nível internacional, 

aliado ao predomínio de gestões conservadoras no âmbito local – excluindo-se algumas 

políticas das administrações de Erundina e Marta – tem gerado uma metrópole que expressa as 

próprias contradições do período neoliberal. Assim, a crítica à teoria da paradiplomacia vai no 

sentido de que a busca por uma internacionalização autônoma é muito limitada se os próprios 

mecanismos de administração municipal estão debilitados por políticas que diminuem seu 

alcance. 
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