
Economia avança, mas infraestrutura para no tempo
Cidade que pode se tornar 6.ª cidade mais rica perde R$ 33,5 bilhões com trânsito

Quem vai levar o crédito?

SP terá 20% da verba do PAC da Copa
ESPECIAL

R$ 922 milhões vão financiar metrô de superfície; Prefeitura e Estado vão bancar outras 18 obras
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AeconomiadeSãoPaulosemo-
dernizouintensamentenosúlti-
mos 20 anos. Os investimentos
em infraestrutura, no entanto,
não acompanharam o ritmo. A
cidade, que tem a perspectiva
de ser a 6ª mais rica do mundo
até 2025, perdeu cerca de R$
33,5 bilhões com o trânsito, em
um ano. “O setor imobiliário er-
gueu grandes edifícios na re-
gião da Berrini. Não houve au-
mento, porém, de ruas ou aces-
sos para evitar engarrafamen-
tos”, diz Álvaro Comin, coorde-
nador da pesquisa Atlas Geoe-
conômico e Mutações Territo-
riais da Cidade de São Paulo.

RealizadopeloCentroBrasi-
leiro de Análise e Planejamento
(Cebrap), a pedido da Prefeitu-
ra, o estudo aponta mudanças
no perfil econômico do municí-

pio.Amaioriadasindústriaspe-
sadas se transferiu para outras
cidades,embuscadecustosme-
nores. No entanto, houve rápi-
do crescimento do setor de ser-
viçosemnichossofisticados,co-
moinformáticaetelecomunica-
ções. “Não ocorreu desindus-
trialização. Mudou o perfil. Ho-
je, as fábricas seguem o padrão
econômico do município, alta-
mente tecnológico”, diz Comin.

São Paulo é o principal cen-
trodenegóciosdaAméricaLati-
na.Suabolsadevalores,merca-
dorias e futuros, BM&FBoves-
pa, movimentou, em outubro,
R$ 9,72 trilhões. O Produto In-
terno Bruto (PIB) do município
equivalea11%detodas asrique-
zasproduzidasnoBrasil, emais
de 60% das multinacionais no
País estão na capital paulista.

Recentemente, a rede social ar-
gentinaSônico inaugurounaci-
dade sua primeira operação in-
ternacional. Dos 43 milhões de
usuários da plataforma, 9 mi-
lhões estão no Brasil. “As maio-
res oportunidades de negócio
estãoaqui”,dizogerentedaem-
presa, Alexandre de Freitas.

RelatóriodaPricewaterhou-
seCoopers, divulgado em no-
vembro,prevêqueacapitalpau-
listapassaráda10ªpara6ªcida-
demais ricadomundoaté 2025.
O avanço médio será de 4,2% ao
ano. “São Paulo se beneficiará
com o crescimento da econo-
mia brasileira no cenário inter-
nacional e deve atrair empre-
sas interessadas em se instalar
no País”, diz John Hawkswor-
th, diretor de Macroeconomia
da consultoria.

Por outro lado, na pesquisa
da Globalization and World Ci-
ties de 2008, a capital paulista
ocupa o 20º lugar no ranking
das cidades globais, queda de
quatro posições em compara-
ção com 2000. Para Peter
Taylor,coordenadordoestudo,
éprecisomelhorarainfraestru-
tura urbana, o tráfegoe a trans-
missão de dados.

“Em 2008, São Paulo perdeu
R$33,5 bilhões com os engarra-
famentos”, diz Marcos Cintra,
professor da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). O presidente da
AssociaçãoNacionaldosTrans-
portesPúblicos(ANTP), Ailton
Brasiliense,consideraoadensa-
mento populacional e comer-
cial próximo a linhas de trem e
corredores de ônibus abando-
nados a solução do trânsito.

Outro gargalo apontado
por especialistas: aeropor-
tos. Para Comin, Congonhas
eCumbicatrabalhamnolimi-
te. “O destino final de 60%
dos passageiros que desem-
barcam neles não é a cidade.
Éprecisodeslocarosvoospa-
ra essas outras localidades.
A estrutura também tem de
ser expandida.”

Em alguns setores, São
Paulo já apresenta melho-
ras. A capacidade de trans-
missão de dados, medida em
bits por segundo (bps), cres-
ceumais de três vezes emeia
de2007a2009.Acidadepas-
sou da 200ª posição para a
18ª, no ranking de conectivi-
dadedaconsultoriaTelegeo-
graph. ● FELIPE VANINI BRUNING

E PEDRO MARCONDES

Metrópole
precisa fazer
muito até 2014,
diz urbanista

A falta de planejamento urbano
amplo e contínuo é o principal
entrave para sanar os gargalos
na infraestrutura de São Paulo.
AopiniãoédaurbanistaAngéli-
caTanusBenattiAlvim,profes-
sora da Universidade Presbite-
riana Mackenzie. Segundo ela,
a cidade também tem muito o
que fazer para estar em forma
na Copa de 2014.

O setor de mobilidade foi um dos
pontos mais criticados pela Fifa.
Como melhorar essa questão?
Teremos cinco anos para ten-
tar mudar isso. Barcelona, an-
tes da Olimpíada de 1992, pas-
sou por um processo marcan-
te de revitalização. A iniciativa
foi no sentido de integrar a po-
pulação, articulando os espa-
ços públicos, criando subcen-
tros e emprego em regiões
afastadas. São Paulo precisa
desses projetos de integração.
A Prefeitura e o Estado estão dan-
do conta de fazer as obras funda-
mentais para a cidade?
É difícil responder. Obras im-
portantes nessa área deve-
riam fazer parte de um planeja-
mento – e não serem tocadas
em véspera de eleição. Inter-
venções como as das Margi-
nais não foram previstas ini-
cialmente no Plano Diretor.
São paliativas.
Como evitar que São Paulo conti-
nue sofrendo pela falta de planeja-
mento de longo prazo?
Arquitetos, urbanistas e socie-
dade têm papel importante. É
preciso avaliar e acompanhar
as obras públicas, fiscalizando
quais foram feitas para sanar
problemas a curto prazo e as
que não surtiram efeito. A po-
pulação precisa participar e,
para isso, é essencial conhecer
o Plano Diretor.
Qual setor é mais afetado pela fal-
ta de infraestrutura?
Asociedade,semdúvida.Apar-
tir dos anos 1960, a cidade cres-
ceu de maneira dispersa, afas-
tando-se do centro e obrigando
as pessoas a se deslocarem. O
poder público não deu conta de
aumentar a infraestrutura das
áreas periféricas e também não
soube adequar a cidade ao novo
cenário. ● DANIEL MARQUES

Carlos Lordelo

São Paulo vai receber cerca de
20% dos recursos do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC) da Mobilidade Urbana.
O Comitê Paulista para a Copa
de 2014 garante que o governo
federal confirmou o repasse de
R$ 922 milhões. O dinheiro será
usado na construção da Linha
17-Ouro do Metrô, um Veículo
Leve sobre Trilhos (VLT) co-
nectando o Aeroporto de Con-
gonhasà redemetroviáriaeaos
trensda CPTM. Além disso, go-
verno estadual, Prefeitura e se-
tor privado vão realizar obras
de urbanização em áreas próxi-
mas ao Estádio do Morumbi.

O PAC da Copa, como é co-
nhecido, deve ser lançado neste
mêspelopresidenteLuiz Inácio
Lula da Silva. Os ministros das
Cidades,MárcioFortes,edoEs-
portes, Orlando Silva, já ha-
viam anunciado que os investi-

mentos, de R$ 5 bilhões, vão fi-
nanciar 64 projetos de infraes-
trutura de transporte nas 12 ci-
dades-sede do Mundial. São
Paulo também pleiteou verbas
federais para erguer um termi-
nalrodoviárionobairroVilaSô-
nia, mas o pedido foi negado.

Aindanãosaiua licitaçãopa-
ra a nova linha do Metrô, orça-
da em quase R$ 3,1 bilhões. Na
primeira etapa, Congonhas se
ligará à estação São Judas do
Metrô (Linha 1-Azul). Quando
estiverpronto, omonotrilho vai
conectar o aeroporto à estação
MorumbidaCPTM(linha9-Es-
meralda) e às Linhas 1-Azul (na
estação Jabaquara) e 5-Lilás
(na futura Água Espraiada).

O VLT circulará suspenso
empilareserguidossobregran-
des avenidas. O projeto do Co-
mitê Paulista prevê ainda a
construção de sistemas de dre-
nagem(piscinões)edeumedifí-
cio-garagem na Praça Roberto

Gomes Pedrosa. Está sendo
avaliada a possibilidade de ins-
talar uma estação para a Linha
Ouro em frente ao Estádio do
Morumbi.AnovaLinha4-Ama-
rela atenderá a região com
trens subterrâneos.

A Linha Ouro é apenas mais
umaaçãodogovernoedainicia-
tiva privada para minimizar o
históricoproblemadamobilida-

de urbana em São Paulo, cota-
da para receber o jogo de aber-
tura da Copa de 2014. Antes
mesmo do apito inicial do tor-
neio, a cidade já estará vivendo
dias melhores. Por conta do
evento,foiantecipadoumcalen-
dáriode19intervençõesquebe-
neficiarãoo trânsito eo sistema
de transporte público na capi-
tal e região metropolitana.

Governo do Estado e Prefei-
tura estão aplicando R$ 33,5 bi-
lhões em mais 18 obras de in-
fraestrutura e na compra de
trens para o Metrô. Segundo o
coordenador do Comitê Paulis-
taepresidentedaSãoPauloTu-
rismo (SPTuris), Caio Luiz de
Carvalho, os investimentos es-
tavam planejados, mas ocorre-
riam num prazo mais elástico.
Agora, a meta é que o pacote
esteja pronto até a Copa das
Confederações,em2013.“Além
de melhorar a mobilidade e a
acessibilidade para visitantes e
moradores, esses projetos vão
nos beneficiar nas avaliações
da Fifa”, afirma, apostando em
SãoPaulocomosededapartida
de abertura do Mundial de
2014. Brasília e Belo Horizonte
estão entre os concorrentes.

Algumas ações já saíram do
papel, como o alargamento da
Marginal do Tietê e a constru-
ção do Trecho Sul do Rodoanel.

Também foi iniciado o progra-
ma de expansão do Metrô e da
CPTM. O edital de licitação pa-
ra o Expresso Aeroporto, que
ligará o Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos ao centro, de-
ve ser publicado até o primeiro
trimestredopróximoano,infor-
mou, em nota, a Secretaria dos
Transportes Metropolitanos.

Tantas obras em pouco tem-
pocausarãoforteimpactonavi-
dadospaulistas,afirmaRosana
Ferrari,presidentedoInstituto
de Arquitetos do Brasil de São
Paulo (IAB-SP). “Só o fato de
estaremobras jápioraamobili-
dade em São Paulo”, diz. Ela ci-
ta como exemplo a construção
da terceira faixa da Marginal
doTietê,cominterdiçõessimul-
tâneas em diversas pontes. “Do
meu escritório em Jundiaí até o
IAB-SP, no Largo do Arouche,
eu demorava, em média, 40 mi-
nutos. Com a obra, não gasto
menos de duas horas.” ●

MARDEPRÉDIOS–VistadobairrodeMoema: capital quepodeestarentre asmais ricasdomundoem2025, segundoespecialistas, temsériasquestõespara lidar

● A 20.ª edição da Bienal
reativou as salas exclusivas
para delegações estrangeiras
e foi chamada pelos críticos
de “feira das nações”.
Com a curadoria de Carlos Von
Schmidt, Stella Teixeira de
Barros e João Candido Galvão,
o evento consolidou o prestígio
da Bienal e apresentou obras
de Amílcar de Castro, Cildo
Meireles, Jac Leirner, Daniel
Senise entre outros

● Após passar por reformas
para reduzir a pista e
ganhar novos boxes e
torres de controle, o
Autódromo de Interlagos
volta a receber o Grande
Prêmio Brasil de Fórmula 1.
No ano seguinte, o
autódromo seria palco da
vitória de Ayrton Senna
pela McLaren

● Concluída a reurbanização
do Vale do Anhangabaú

● Rebelião na Casa de
Detenção, no Carandiru,
terminou com a morte de
111 detentos, em 2 de outubro

Reportagem e pesquisa:
Maria Luísa Barsanelli
e Jamila Tavares
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●●●Quando cidades associam
eventos esportivos a planos de
reestruturação, é difícil saber
quem leva o crédito, diz o profes-
sor da Escola de Ciências So-
ciais, Mídia e Estudos Culturais
da Universidade de East London
Gavin Poynter. Os projetos vin-
gam só por conta do evento ou
isso aconteceria “naturalmen-

te”? Em Barcelona boa parte dos
investimentos da Olimpíada foi
destinada a transportes e rodo-
vias. A taxa de desemprego caiu
de 18,4% para 9,6%. Para o urba-
nista espanhol Jordi Farrando, da
União Internacional de Arquite-
tos, os Jogos atraíram capital pri-
vado, mas as obras estavam pre-
vistas. ● MARIA LUÍSA BARSANELLI
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● Nascia a internet no Brasil.
Mais especificamente,
na capital paulista, quando
um grupo de estudiosos
iniciou os trabalhos para
estabelecer contato com
redes acadêmicas
internacionais
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