PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
SOCIAIS

MARIELA E. TORO GONZALEZ

SUSTENTABILIDADE: DA PRODUÇÃO À
OPERACIONALIZAÇÃO DE UM MODELO DE CIDADE.

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

SÃO PAULO
2018

MARIELA E. TORO GONZALEZ

SUSTENTABILIDADE: DA PRODUÇÃO À
OPERACIONALIZAÇÃO DE UM MODELO DE CIDADE

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como
exigência para obtenção do título de MESTRE em
Ciências Sociais, área de concentração em Sociologia,
sob a orientação da Profa. Dra. Mônica Muniz Pinto de
Carvalho.

São Paulo
2018

2

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, unicamente para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.
mariela.toro@gmail.com

3

Nome: Mariela Eugenia Toro Gonzalez
Título: Sustentabilidade: da produção à operacionalização de um modelo de cidade
Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
como exigência para obtenção do título de MESTRE em Ciências Sociais.

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

_______________________________________________
Profa. Dra. Mônica Muniz Pinto de Carvalho (Orientadora)
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP

______________________________________________
Profa. Dra. Maura Pardini Bicudo Veras
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP

_____________________________________________
Profa. Dra. Cibele Saliba Rizek
Instituto de Arquitetura e Urbanismo – USP – São Carlos
4

Para minha filha Violeta Toro de Miranda, que
chegou trazendo amor e alegria no período de
finalização deste estudo. E para Rafael, meu amor
e companheiro de todas as horas.

5

AGRADECIMENTO
Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES
(Processo nº 88887.151683/2017-00) pela contemplação de bolsa de estudo, possibilitando o
desenvolvimento desta pesquisa.

6

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que fizeram possível este trabalho, em especial:

A minha orientadora Mônica Muniz Pinto de Carvalho, pela dedicação e comprometimento com
minha pesquisa.

A Profa. Dra. Maura Pardini Bicudo Veras e Profa. Dra. Cibele Saliba Rizek, membros da banca
de qualificação, pelas importantes contribuições à esta dissertação.

Aos meus pais, Miguel Toro e Eugenia Gonzalez, por toda a ajuda e suporte ao longo da minha
vida. Ao meu irmão Javier Toro, pelo incentivo na realização desta dissertação.

A Rafael Machado de Miranda, meu companheiro e pai de Violeta, por todo o apoio, carinho,
amor e compreensão nos momentos difíceis e cansativos, principalmente na reta final da minha
gestação, que coincidiu com a finalização do mestrado.
Aos colegas de curso, em especial, Davi Franzon, Fábio Scaringella, Glauber Martins e Gustavo
Saiz, com quem compartilhei muitas boas conversas, assim como muitas dúvidas e incertezas ao
longo do curso.

7

RESUMO

A noção de sustentabilidade vem sendo amplamente utilizada por diversos setores da vida social
sem que haja qualquer questionamento sobre sua origem e trajetória. Além disso, ela é hoje usada
para definir modelos de cidades sustentáveis e agendas urbanas, operacionalizadas por empresas
multinacionais de consultoria em sustentabilidade urbana. Nesse sentido, este estudo se propôs,
primeiramente, percorrer a trajetória da noção de sustentabilidade, a partir da teoria dos sistemas
sociais de Niklas Luhmann, desde os movimentos ambientais dos anos de 1960 e 1970, passando
pela sua sistematização pela ONU até seu acoplamento ao sistema econômico. Uma vez acoplada
ao sistema econômico, a noção de sustentabilidade passou a constituir-se como uma marca
legitimadora de práticas e negócios sustentáveis, por meio do modelo de cidade sustentável.
Além disso, este trabalho demonstra como esse modelo é operacionalizado por meio dos rankings
de cidades sustentáveis, produzidos por empresas multinacionais de consultoria em
sustentabilidade urbana, elas mesmas responsáveis por oferecer serviços e negócios sustentáveis
destinados às cidades.

Palavras-chave: sustentabilidade, modelo de cidade sustentável, rankings, rankings de cidade
sustentável.
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ABSTRACT

The notion of sustainability has been widely used by several sectors of the social life without any
questioning about its origin and trajectory. In addition, it is now used to define sustainable cities
models and urban agendas, operated by urban sustainability consulting firms. In this sense, this
study aimed, first of all, to traverse the notion of sustainability, using Niklas Luhmann’s social
systems theory, from the environmental movements of the 1960s and 1970s, through its
systematization by the UN, until its coupling to the economic system. Once coupled with the
economic system, the notion of sustainability has become a legitimating mark of sustainable
practices and businesses, through the sustainable cities model. In addition, this study aimed to
demonstrate how this model is operationalized through the rankings of sustainable cities
produced by multinational urban sustainability consulting firm, responsible for providing
sustainable services and business destined to cities.

Keywords: sustainability, sustainable cities model, rankings, sustainable cities rankings.
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INTRODUÇÃO
A noção de desenvolvimento sustentável vem sendo amplamente mobilizada por vários
setores da vida social: por meio de políticas públicas que visam atender aos atributos da cidade
sustentável; nas estratégias de marketing das empresas de forma a valorizar seus produtos e
serviços; pela própria sociedade civil, por meio de práticas cotidianas de consumo “sustentável”,
coleta seletiva de resíduos, uso consciente de água, energia; entre outros. Fala-se em
desenvolvimento sustentável de forma naturalizada, sem que haja preocupação em definir ou
mesmo compreender o seu significado, quando, como e por que essa noção foi comunicada
(LUHMANN, 2011, p.294). É como se o termo, incorporado à prática social

prescindisse de

questionamentos sobre sua produção.
Embora a noção de “desenvolvimento sustentável” tenha sido consolidada na segunda
metade da década de 1980, com o lançamento do livro Nosso Futuro Comum, mais conhecido
como Relatório Brundtland, sua origem pode ser datada da década de 1960 quando os
movimentos ambientalistas começaram a questionar o modelo de desenvolvimento econômico
vigente na época que, para eles, criava uma série de problemas ao meio ambiente. Nos termos de
Luhmann, pode-se dizer que foi neste momento em que a questão da sustentabilidade foi pela
primeira vez comunicada, ou seja, tornada consciência social, ainda que desprovida de um
sistema próprio que lhe conferisse sentido. Ao contrário, a questão da sustentabilidade, neste
primeiro momento, era antes uma irritação ao sistema econômico – sempre nos termos de
Luhmann – que naquele momento não tinha condições de incorporá-la, produzindo-se, portanto,
como seu exato contraponto.
Em 1972, as Nações Unidas convocaram uma conferência para onde se dirigiram vários
líderes políticos e econômicos com o objetivo de buscar alternativas aos problemas ambientais
comunicados. É só a partir de então que a questão ambiental começa a ser sistematizada:
primeiro, como ecodesenvolvimento; depois, como desenvolvimento sustentável e por fim como
sustentabilidade.
Embora essa narrativa seja sobejamente conhecida, pretendi analisá-la neste estudo a
partir da matriz luhmanniana para quem uma questão social só se torna racionalmente
compreensível quando acoplada a um sistema que lhe dê inteligibilidade. E Luhmann é tanto
mais relevante quando se trata de pensar a questão da sustentabilidade, pois foi por constatar a
impossibilidade de que fosse acoplada pelos sistemas até então existentes que ele se dedicou a
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pensar a forma reflexiva do caráter sistêmico própria à sociedade moderna. (LUHMANN, 1989,
p.04)
No que diz respeito às cidades, houve uma transposição dessa noção à questão urbana,
produzindo-se, assim, a noção de cidade sustentável como um modelo a ser seguido e alcançado.
Muito tem se debatido sobre a questão das cidades sustentáveis, porém a pergunta que me
coloco é: como a noção de sustentabilidade é operacionalizada nas cidades? E quem são os
responsáveis por operacionalizar essa noção?
Parto, primeiramente, da hipótese de que a noção de sustentabilidade se constitui como
um acoplamento ao sistema econômico, passando a constituir-se como uma marca legitimadora
de práticas econômicas, ou mais do que isso, de negócios sustentáveis, por meio do modelo de
cidade sustentável. A forma como este modelo é operacionalizado se dá por meio dos rankings de
cidades, neles dispostas conforme estejam mais próximas dos indicadores de sustentabilidade
produzidos pelas empresas, elas mesmas responsáveis pelo oferecimento de negócios sustentáveis
destinados às cidades. Neste sentido, a sustentabilidade é antes uma marca legitimadora desses
negócios e os rankings instrumentos efetivos de mobilização das cidades que, conforme a posição
alcançada, passam a demandantes dos serviços daquelas mesmas empresas.
No caso deste estudo, tomamos como objeto de pesquisa a Arcadis, empresa
multinacional de consultoria em sustentabilidade urbana e produtora de um dos rankings mais
importantes de cidade sustentável: o Sustainable Cities Index.
Inicialmente, este estudo tinha como objeto de estudo os rankings de cidade sustentáveis.
No entanto, ao me deparar com a Arcadis e dar-me conta não só da sua dimensão como empresa
mas também da forma como ela está articulada à uma rede de organizações e empresas
internacionais vinculadas entre si em torno da problemática da sustentabilidade urbana passei a
toma-la como objeto deste estudo.
A Arcadis é líder mundial em sua área, tem escritórios em 40 países ao redor do mundo e
está presente em mais de 70. Tem hoje mais de 350 escritórios e emprega mais de 270 mil
funcionários no mundo inteiro. É também a maior empresa em sua área na Europa e Oriente
Médio; tem um forte posicionamento na América Latina; é a consultoria líder na área de
construção na Ásia, sendo a maior empresa de arquitetura e design na China e está entre as 10
maiores empresas nos EUA. No mercado verde – ou ambiental – a Arcadis está entre as três
maiores do mundo e é o maior prestador de serviços deste ramo para o setor privado no mundo
13

inteiro.
Percurso metodológico
Para responder ao nosso problema, me propus, primeiramente, fazer uma discussão
teórica da trajetória da noção de sustentabilidade usando como matriz teórica a teoria dos
sistemas sociais de Niklas Luhmann além de outros autores, Philippe Layrargues e Marcos Nobre
& Maurício de Carvalho Amazonas, para em seguida, discutir como esta noção foi sendo
transpassada às cidades, no modelo de cidade sustentável. Para isto, usamos alguns documentos
da UN Habitat – agencia das Nações Unidas encarregada dos assuntos relacionados às cidades –
além de outros autores como Henri Acselrad e Claudia Cavalcanti.
Para o estudo acerca da Arcadis, foram realizadas pesquisas na internet sobre a empresa,
desde notícias sobre ela, encontradas em diversas páginas na web, até informações sobre a
empresa, encontradas na própria página da empresa. Foram também analisados diversos
relatórios anuais da Arcadis.
Além disso, foi possível realizar uma entrevista com o Diretor Global para as cidades,
John Batten. A entrevista foi realizada no dia 16 de agosto de 2016 das 9h30 às 10h e foi feita via
ligação virtual pelo próprio sistema interno da Arcadis. Em um dos e-mails, Heloisa – do
departamento de comunicação corporativa - me passou um número de telefone para o qual
deveria ligar no dia e na hora marcados para a entrevista e após, uma mensagem em inglês,
deveria digitar um código que me conectaria a uma “sala” onde estaríamos todos os três
conectados virtualmente. Porém, como o meu interesse não era somente entrevistar o diretor
global de cidades da empresa e sim conhecer também “quem” era a Arcadis, decidi ir ao
escritório da Arcadis em São Paulo e fazer a entrevista do próprio local.
A empresa tem escritório em São Paulo desde 2007, no centro da cidade. O escritório da
consultoria no centro de São Paulo está distribuído em 10 andares do prédio, o que me deu uma
dimensão do tamanho desta empresa aqui no Brasil. Dirigi-me ao 8º andar onde fui recebida pela
própria Heloisa Capriolli. Ela me levou à sala de reunião aparelhada com o computador usado
para a conference call. Ao sentarmos à mesa de reunião, ela me falou que teríamos somente 30
minutos para a entrevista, devido à agenda ocupada de John Batten. A entrevista foi rápida e
transcorreu no tempo determinado. Porém pude adquirir algumas informações importantes que
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comprovaram minha hipótese de que esses rankings são mais do que nada produzidos para
promover e ampliar os negócios das empresas.
A estrutura do trabalho
O primeiro capítulo desta dissertação trata de demonstrar como se deu a comunicação da
sustentabilidade, portanto, como irritação (LUHMANN, 2009, p.309) ao sistema econômico a
partir dos movimentos ambientais das décadas de 1960 e 1970, sujeitos daquela comunicação,
para, num momento seguinte, quando deixou de representar riscos a sua reprodução, ter sido por
ele acoplada. A hipótese, portanto, é que essa incorporação ao sistema econômico se expressa na
mudança, inclusive, dos termos para designar o novo fenômeno: no início ecodesenvolvimento,
passando por desenvolvimento sustentável, até sustentabilidade, como mais comumente é usado
hoje. Ou seja, a questão ambiental, depois desenvolvimento sustentável, se transforma em
sustentabilidade quando se desvincula da ideia de desenvolvimento e é plenamente acoplada pelo
sistema econômico, transformando-se em sua marca legitimadora.
Para demonstrar como a questão ambiental vai sendo produzida como sustentabilidade,
retomo a produção dessa discussão no ambiente internacional de forma a evidenciar como a
questão foi sendo sistematizada e organizada em um conjunto reflexivo de documentos e
normativas, sempre vinculada a ideia de desenvolvimento. Porém, o uso da ideia de
sustentabilidade atrelada à noção de desenvolvimento foi sendo abandonada com o passar dos
anos, para se tornar, então, somente um termo geral: sustentabilidade1. A partir da adoção deste
termo, o que se viu é um completo acoplamento do termo pelo sistema econômico que passou a
ser usado como uma marca.
Também no primeiro capítulo, falo de como a noção de sustentabilidade foi sendo
transpassada às cidades, vinculada à ideia de cidade sustentável. Assim, abordo o papel da UN
Habitat – agencia encarregada dos assuntos urbanos - e das Conferências organizadas por esta, na
produção deste modelo de cidade.
O segundo capítulo é dedicado à Arcadis, empresa multinacional de consultoria produtora
de um dos mais importantes rankings de cidade sustentáveis, e sua atuação como mediadora

1

Embora não seja possível demarcar com precisão o momento em que o termo desenvolvimento sustentável se
transforma em sustentabilidade, estudos sugerem que foi a partir dos anos 2000 que passa a ser amplamente adotado.
Exemplos disso são a sua disseminação em vários campos, como sustentabilidade corporativa, sustentabilidade
econômica, cidade sustentável, práticas sustentáveis, entre tantos outros.
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desse modelo de cidade através de sua articulação com agências da ONU, como a Habitat e o
Pacto Global, com outras organizações corporativas internacionais e empresas multinacionais que
também atuam nas cidades. A articulação com essas organizações internacionais e com empresas
do ramo da sustentabilidade, abre a possibilidade para que a Arcadis ocupe um lugar de
influência política e tomada de decisão, assim como legitimar-se como uma consultoria de
sustentabilidade urbana para as cidades. Neste capítulo, trato também dos tipos de serviços
oferecidos pela empresa ligados à sustentabilidade urbana e denominados por ela como “ativos
naturais” e “ativos construídos” e faço uma breve discussão sobre a problemática da cidade como
mercadoria, que surgiu a partir da noção de cidade global, que também será brevemente
discutida.
O terceiro capítulo é dedicado à análise dos diversos rankings produzidos pela Arcadis,
principalmente o Sustainable Cities Index de 2015 e 2016. Neste capítulo, veremos como a
empresa utiliza-se dessa ferramenta para vender seus serviços voltados à produção da
sustentabilidade nas cidades e como ela, através dos rankings, acaba forçando as cidades a
procurarem por contratar seus serviços com o objetivo de figurarem em melhores posições nos
rankings, numa verdadeira luta por classificação (BOURDIEU, 2007, p.438).

Com isso, a

Arcadis acaba tornando-se uma legitimadora da marca da sustentabilidade e aquela encarrega de
dar o “selo da sustentabilidade” às cidades.
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CAPÍTULO I. A comunicação da sustentabilidade
A noção de sustentabilidade é usada hoje em diversos âmbitos da vida social e é muitas
vezes encarada como uma alternativa ou oposição ao nosso atual modelo econômico. Porém, se
olharmos para a trajetória da produção da noção de sustentabilidade, vemos que, na verdade, ela
opera como um braço do sistema econômico e não em oposição a ele.
Nesse sentido, este capítulo tem como objetivo, primeiramente, traçar a trajetória deste
conceito: desde o surgimento da problemática ecológica, nos anos de 1960 e 1970 a partir dos
movimentos ambientais, até sua sistematização no âmbito da Organização das Nações Unidas
(ONU) e sua posterior incorporação ao sistema econômico. Para demonstrar essa trajetória,
usaremos a Teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann.
Em seguida, demonstraremos como este conceito foi transposto para as cidades como
modelo de cidade sustentável, também produzido no âmbito das Nações Unidas, mais
especificamente pela UN Habitat, agência da ONU que se encarrega das questões urbanas.

1.1 A teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann
Nascido em 1927, em Lüneburg, Alemanha, Niklas Luhmann é considerado, hoje, um dos
mais importantes representantes da sociologia alemã contemporânea junto com Jürgen Habermas.
O autor é ainda pouco lido e usado no Brasil pelo fato de que muitas de suas obras ainda não
foram traduzidas para o português. Mas pelo pouco que há atualmente sobre o autor na nossa
língua é possível verificar a sua contribuição para a sociologia por meio da sua teoria dos
sistemas sociais, que, dito de outra forma, explicita a maneira como se produz o conhecimento
social a partir da constituição da sociedade moderna, o que envolve a sistematização racional das
ações difusas socialmente.
Niklas Luhmann criou, durante sua vida acadêmica, um arcabouço teórico
suficientemente abrangente para compreender as diferentes áreas da sociedade. O autor não
somente criou sua própria teoria, mas mais do que isso, criou um sistema completo de
pensamento, com dezenas de conceitos, lógica e dinâmica próprias.
Segundo o autor, o que o levou a desenvolver a sua teoria sobre os sistemas sociais foi seu
próprio questionamento sobre a problemática ecológica, que, segundo ele, era comunicada
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exatamente no momento em que desenvolvia sua teoria. Tanto era o interesse de Luhmann nas
questões ecológicas, que ele próprio teve como referência diversos conceitos da biologia
empírica, como os conceitos de autopoiesis, encerramento e acoplamento estrutural, que serão
explicados mais adiante, desenvolvidos pelo biólogo chileno Humberto Maturana.
Além disso, Niklas Luhmann, no final de sua vida, dedicou-se ao estudo da comunicação
ecológica e lançou um livro, em 1989, chamado Ecological Communication 2 (LUHMANN,
1989). Nesse livro, Luhmann levanta a questão sobre a possibilidade de a ecologia – um não
sistema - se tornar um sistema autopoiético. Para isso, o autor faz uma análise da relação entre a
problemática ecológica e os demais sistemas sociais. A comunicação ecológica é um livro
pequeno se comparado com as demais obras do autor, porém rico em conteúdo por apresentar
todo a arcabouço teórico desenvolvido pelo autor ao longo de sua vida.
Diferentemente de Parsons, cujo objetivo era essencialmente compreender a reprodução
social que, para ele, era sistêmica, Luhmann, com a noção de sistema, pretende desvendar qual a
forma por meio da qual se opera a racionalidade na compreensão do mundo social. Se a teoria
Parsoniana assume a ação social como sistema, Luhmann entende o sistema como a forma
moderna, racional e sistematizada, por meio da qual a ação social, difusa, adquire sentido.
Assim, para Luhmann, a sociedade é o conjunto de sistemas produzidos a partir da sua
diferenciação em relação ao meio, tendo por ponto de partida a comunicação do problema de que
o sistema será objeto (LUHMANN, 2009, p.82). Este seria, segundo o autor, o ponto de partida
do que ele chamou de a Teoria dos Sistemas: o sistema não é meramente uma unidade, mas uma
diferença. Assim, para poder ser situado, um sistema (unidade) precisa ser diferenciado. Dito de
outra forma, o sistema consegue produzir sua própria unidade, na medida em que realiza uma
diferença em relação ao meio, de onde é comunicado (LUHMANN, 2009, p.83).
O sistema somente passa a existir, portanto, por meio de sua diferenciação em relação ao
meio, passando a observar somente aquilo para o quê foi produzido. Por isso, um sistema é
fechado em torno de si mesmo, operando de forma a reproduzir seus elementos e estruturas. A
esse processo, Luhmann denominou autopoiesis.
Segundo o autor, a comunicação exerce um papel central na produção do sistema. Na
teoria sociológica luhmanniana, a sociedade não se caracteriza por uma determinada “essência”,

2

LUHMANN, N. Ecological Communication. Chicago, 1989. Esta obra não está disponível em português.
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nem por uma determinada moral, como por exemplo, propagação da felicidade, solidariedade,
equiparação das condições de vida, integração por consenso racional etc.; mas unicamente pela
operação que a produz e a reproduz: a comunicação (BELMONTE, 2013, p.43). Segundo o autor,
todos os sistemas da sociedade – e, no extremo da teoria, a própria sociedade – derivam de
processos comunicacionais (QUIROGA & TORT, 2013, p. 42).
Luhmann vai contrapor o seu conceito de comunicação aquele compreendido como uma
simples “transmissão” de informação, empregado no senso comum e em outros estudos cujo
objeto é a comunicação.

Para Luhmann, a linguagem e a comunicação não podem ser

entendidas como uma transmissão de algo, mas sim como uma supercooperação da coordenação
dos organismos na produção de algo (LUHMANN, 2009, p.294). O sistema passa a existir a
partir da sua comunicação. É neste sentido que o autor dá à comunicação o papel central na
produção do sistema, pois, sem ela, o sistema não existiria.
A comunicação, para Luhmann, é uma síntese resultante de três seleções: a seleção da
informação, a seleção do ato de comunicar e a seleção realizada no ato de entender. Estes três
componentes estão entrelaçados de maneira circular. No entanto, a comunicação somente ocorre
quando se compreende a diferença entre a informação e o ato de comunicar.
Segundo o autor, fora dos sistemas sociais não há comunicação. Os sistemas sociais
operam de forma fechada, pois as operações que produzem os novos elementos do sistema
dependem das operações anteriores do mesmo sistema e são, ao mesmo tempo, as condições para
futuras operações. Esse fechamento é a base da autonomia do sistema, ou seja, nenhum sistema
pode atuar fora das suas fronteiras. Vale ressaltar aqui que o conceito de autopoiesis refere-se à
autonomia e não à autarquia e ele não nega a existência do meio, pois como dito anteriormente,
sem meio não há comunicação e sem esta não há sistema. Portanto, o sistema, por meio do
processo de autonomização, torna-se autorreferente de tal forma que se naturaliza e passa a agir
por meio da sua reprodução.
Uma vez que o sistema é comunicado e se autonomiza, opera por meio de códigos que lhe
garantem apreender somente o que lhe garante a sua reprodução. Luhmann nomeou esse processo
de acoplamento estrutural, ou seja, os sistemas autopoiéticos, isto é, sistemas de estrutura
determinada e autorregulados só acoplam à sua estrutura os que os seus códigos internos
permitem compreender e estimular as operações internas do próprio sistema (GONÇALVES &
BÔAS FILHO, 2013, p.52). É por este acoplamento estrutural que o sistema será também redutor
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de complexidade. Segundo o autor, o objetivo dos sistemas é o de reduzir a complexidade do
mundo de tal maneira que ele possa ser racionalmente compreendido.
Vale ressaltar aqui que o sistema não é uma entidade superior, abstrata. O sistema é
produzido, sistematizado, operacionalizado e reproduzido por atores sociais. Dessa forma, os
diferentes sistemas são também formas de poder, passam a influenciar o meio na produção de
leis, políticas públicas, atitude e decisões de pessoas, empresas e instituições que em geral se
relacionam por meio de determinado sistema.
Segundo Niklas Luhmann, para romper com o fechamento do sistema deve existir algo
que se oponha a ele, que o autor chama de “irritação”. Mas, ainda segundo ele, o sistema somente
romperá seu fechamento e auto-referência se a irritação garantir a continuação da própria
reprodução do sistema. Assim, o que é inicialmente uma irritação do sistema só será a ele
acoplado se não implicar a sua destruição, o que, no entanto, só ocorrerá se o sistema tiver
atingido tal grau de maturidade que possa permitir a incorporação de qualquer elemento que
tenha inicialmente se apresentado como algo que lhe contraponha.
Como dito anteriormente, a comunicação em Luhmann é um conceito indispensável para
pensar a produção de um sistema. No caso da questão ambiental, ou da ecologia3, diante de uma
série de eventos ecológicos por ele presenciado, Luhmann questionou como a ecologia, uma vez
comunicada, seria acoplada aos diferentes sistemas existentes, uma vez que estes haviam sido
produzidos exatamente a partir da separação entre homem e natureza. Dito de outra forma,
tratava-se de verificar como a sociedade produziria a sistematização racional e consequente
conscientização dos problemas ecológicos e os riscos daí decorrentes. No entanto, ainda segundo
Luhmann, os perigos ecológicos só poderiam ser compreendidos como tais quando comunicados,
comunicação de que dependeria a sua sistematização e, portanto, existência. Ou seja, a exposição
aos riscos ecológicos só existiriam se comunicados como tais, fossem eles a poluição do ar e dos
rios, o desflorestamento, as catástrofes ecológicas ocasionadas pelo modo de produção do sistema
econômico, entre outros. Quando essa comunicação acontece, os riscos podem ser abordados por
meio das formas com que a sociedade estabeleceu para a sua sistematização.
É importante destacar que a análise de Luhmann estaria mais focada em responder como a
sociedade reage à comunicação dos problemas ecológicos, mais do que responder o que ela deve

3

Iremos chamar de Ecologia tudo o que se refere ao meio ambiente, para que não haja confusão com o conceito de
meio (Environment) presente na teoria de Luhmann.
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fazer para lidar com os perigos ou o que teria que fazer para melhorar sua relação com o meio
ambiente.
Uma questão central para o entendimento dos problemas ecológicos de Luhmann remete
ao fato da diferenciação feita por ele entre risco e perigo. Entende-se por risco um evento
provável onde se tem conhecimento dos danos que podem ocorrer. Perigo, no entanto, é
entendido como situações de incerteza, no qual os danos não são reconhecidos (LUHMANN,
1989, p.32). Por exemplo, quando ingerimos alimentos e não sabemos quais os elementos tóxicos
embutidos, estamos em perigo, pois não temos conhecimento dos danos que serão causados.
Porém, quando tomamos conhecimento dos prováveis danos resultantes da ingestão de
agrotóxicos, estamos em risco.
Nesta linha de pensamento, podemos entender os perigos ecológicos como sendo a falta
de seu conhecimento pelo sistema social. O risco surge uma vez que o perigo é comunicado pelo
sistema social. A partir daí, o sistema pode decidir de que forma responderá a ele, modificando
ou não suas estruturas para atender à nova complexidade alcançada. Uma vez que novos
conhecimentos sobre a ecologia aumentam a complexidade do sistema, o sistema pode optar por
não se irritar com tais informações dos perigos, se fechando em sua própria lógica operativa.
O conceito de ressonância em Luhmann é chave para o entendimento da questão
ecológica. Segundo o autor, os sistemas são fechados operacionalmente. Entretanto, o sistema se
comunica cognitivamente com os demais sistemas sociais, podendo sofrer irritações que serão
processadas segundo sua própria estrutura e funcionalidade interna, dando origem às chamadas
ressonâncias, resultado da irritação do meio e dos demais sistemas que fazem parte do sistema
social (LUHMANN, 1989, p. 16).
Assim, segundo ele, a comunicação dos perigos ecológicos estaria cada vez mais
causando ressonância no sistema social (idem, p.3). Mas a complexidade e incerteza dos tipos de
problemas que a ecologia representa em termos concretos são indicativos dos desafios que a
sociedade moderna enfrenta em função da forma sistemática e racional por meio da qual opera.
Luhmann reconhece, em seu estudo sobre a comunicação ecológica, as dificuldades que
há para se resolver os problemas ecológicos apenas com advertências ou mesmo apelos à
consciência ecológica. O encaminhamento positivo de questões complexas, como a ecológica,
precisa repercutir para além da abordagem literal ou linear. A ressonância seria a fonte produtora
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de estímulo no sistema social capaz de produzir decisões sob novas perspectivas (ROCHA;
WEYERMULLER, 2010, p. 249).
Niklas Luhmann (1989) chama os sistemas que fazem parte do sistema social de
“sistemas funcionais”. A economia, direito, ciências, política, educação e religião são “sistemas
funcionais”, e analisa de que forma cada um desses sistemas funcionais pode lidar com os
problemas ecológicos. Aqui interessa saber como Luhmann compreende comunicação ecológica
por meio do sistema funcional econômico.
Para o autor, dentre todos os sistemas funcionais da sociedade, o da economia merece
atenção e consideração especiais, pois onde há dinheiro envolvido, direta ou indiretamente, o
sistema econômico também está, direta ou indiretamente, envolvido. De certa forma, permeia
muitos outros sistemas funcionais. Ele destaca a centralização monetária como característica do
sistema econômico, determinando em torno dela o seu fechamento operacional (LUHMANN,
1989, p. 51).
O sistema funcional da economia opera dentro do ritmo imposto pelo tempo da formação
e reprodução do capital, possuindo, segundo o autor, uma capacidade de ressonância limitada
para o problema ecológico, que opera em uma temporalidade diversa, a do tempo biológico. O
autor cita o exemplo da necessidade de substituir o petróleo como matriz energética. Se há uma
urgência natural, o mesmo não é possível dizer em termos do sistema econômico, para o qual o
petróleo ainda é uma opção lucrativa.
O que o autor observa é que a ressonância das questões ambientais é somente viável para
o sistema econômico quando as possibilidades negativas de sua operação (perigos) são
percebidas como possibilidades lucrativas, ou seja, quando há utilidade na percepção desses ditos
perigos ecológicos (Idem, p.54).
Luhmann reconhece que são necessários motivos econômicos para lidar de forma
cuidadosa com as questões ecológicas. As noções éticas protetivas, diretrizes ou comandos
normativos isolados não provocam a ressonância esperada do ponto de vista ecológico ou de
cuidado com a continuidade na utilização dos recursos naturais. Se existe a possibilidade real de
lucro, mesmo que existam riscos ecológicos, o sistema econômico continuará operando de forma
a reproduzir-se. Assim, é possível afirmar que as questões ecológicas, e aqui me permito também
dizer a própria sustentabilidade, como será objeto deste trabalho demonstrar, uma vez acoplada
pelo sistema econômico, serão consideradas na perspectiva da sua viabilidade econômica e
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técnica, e não pelo próprio critério da comunicação que o gerou, o ecológico. Para isso, seria
preciso que a questão ecológica produzisse um sistema cuja centralidade fosse a própria ecologia,
o que não ocorreu até o momento, segundo o autor.

1.2 O sistema econômico e a sustentabilidade
O sistema econômico sempre operou baseado na crença de que o meio ambiente é um
provedor inesgotável de recursos naturais e possui uma alta capacidade de receber os dejetos e
rejeitos de toda sua produção e atividade industrial sem sofrer qualquer dano ou consequência.
Porém, nos anos de 1960, os primeiros sinais de descontentamento popular com o modelo
de desenvolvimento econômico surgiram, por meio dos diversos movimentos sociais que tinham
o problema ecológico como centralidade. Esses movimentos apontavam para mudanças radicais
que iriam se estender por vastos domínios, influenciando não apenas a economia e a sociedade,
mas também o próprio modelo civilizatório, com seus usos e costumes (CAMARGO, 2003,
p.308).
Em meio aos movimentos estudantis e hippies da época, emerge o novo ambientalismo,
atentando para as consequências devastadoras que um desenvolvimento econômico sem limites
poderia causar. Não é possível datar precisamente quando a comunicação (LUHMANN, 2009,
p.83) da problemática ecológica começou a surgir, mas definitivamente a década de 1960 pode
ser considerada o principal marco nesse sentido.
Uma das publicações que mais se destacou nessa época foi o livro Primavera Silenciosa,
de Rachel Carson (1962). O livro chamava a atenção para os desequilíbrios ecológicos e o
surgimento de doenças causadas pelo uso extensivo de pesticidas, especialmente o DDT. Os
dados e o estudo feito por Carson já eram conhecidos há algum tempo pela comunidade
científica, mas foi ela quem, pela primeira vez, teria tornado pública essas informações. Segundo
um artigo do New York Times, de 21 de setembro de 2012, o livro vendeu mais de 2 milhões de
cópias e teria sido uma das maiores influências dos movimentos ambientalistas da época4.

GRISWOLD, E. How “Silent Spring” ignited the environment movement. Disponível em:
www.nytimes.com/2012/09/23/magazine/how-silent-spring-ignited-the-environmental-movement.html. Acesso em:
23 de Outubro de 2015
4
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A luta do então movimento ambientalista tinha demandas e objetivos claros e bem
definidos no âmbito político (GONÇALVES, 2005, p.2). Os ambientalistas e ecologistas estavam
questionando a racionalidade econômica em termos próprios.
O novo debate evidenciava que, frente a diversos impasses e problemas do
desenvolvimento industrial, a solução ou sua superação exigiriam não uma nova arrancada, mas
sim a adoção de medidas restritivas ao aumento da produção econômica e do consumo. Assim, as
questões ecológicas apareciam como fatores limitantes da racionalidade econômica e do próprio
modelo de desenvolvimento. A ideia de uma evolução sem limites e a crença na continuidade do
progresso se constituíam no inimigo comum de todas as frentes de luta desses movimentos.
Se, na primeira metade da década de 1960, a problemática ecológica se opunha ao
crescimento econômico e à intensa atividade industrial, na segunda metade da década de 1960, a
problemática ecológica começou a surgir opondo-se à discussão sobre crescimento demográfico e
suas mazelas. No ano de 1968, foi o ano em que muitas publicações fizeram essa articulação,
entre elas o best seller de Paul Ehrlich, The population bomb, e o artigo de Garrett Hardin, The
tragedy of the commons” (NOBRE & AMAZONAS, 2001, p.27). Este último seria a trilha
seguida pela famosa publicação de 1972, The Limits of Growth, do Clube de Roma, e referência
para toda a discussão em torno da questão ecológica. Segundo Nobre & Amazonas (2001), o
artigo de Hardin generalizou o argumento da “explosão demográfica” como o fator determinante
para o crescimento econômico e para a problemática ecológica.
Pelo que se pode entender até aqui, a comunicação da problemática ecológica deixou de
ser uma comunicação centrada nos problemas vinculados à intensa atividade industrial do sistema
econômico e suas consequências, para uma comunicação centrada no problema do crescimento
populacional, já sendo observado aqui um desvio do foco do problema da reprodução do sistema
econômico. Isto será percebido de forma mais clara a partir da publicação do relatório Limits of
Growth, do Clube de Roma, em 1972.
Diante dessa massiva comunicação do problema ecológico, em 1968, as Nações Unidas
convocaram, pela primeira vez, uma conferência para discutir os encaminhamentos das demandas
ecológicas em âmbito internacional. A data marcada para a realização dessa reunião foi junho de
1972, na cidade de Estocolmo. A conferência ficou conhecida como a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ou simplesmente Conferência de Estocolmo de 1972.
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Como dito anteriormente, no ano de 1972, o Clube de Roma, grupo formado por
industriais, políticos e cientistas, lançou seu primeiro relatório intitulado The Limits of Growth
(Os limites do crescimento). O relatório, que foi publicado antes da Conferência da ONU, pautou
em boa medida as discussões da década de 1970, e tinha como objetivo discutir e analisar os
limites do crescimento econômico, levando-se em conta a crescente demanda por recursos
naturais.
O Clube de Roma foi fundado em 1966 por Aurélio Peccei, então presidente da Fiat, e
pelo cientista escocês Alexander King 5 , que teriam encomendado o estudo a um grupo de
pesquisadores do MIT, liderados por Dennis L. Meadows.
A publicação teve uma repercussão intensa e prolongada nos meios de comunicação do
mundo todo e vendeu mais de 4 milhões de cópias na Europa até o final dos anos de 1970. Mas
vale lembrar que The Limits of Growth foi uma publicação parcial de uma pesquisa em
andamento, e a decisão de publicá-la antecipadamente se deveu à pretensão dos membros do
Clube de Roma de pautar a agenda de debate da própria Conferência de Estocolmo (NOBRE &
AMAZONAS, 2002, p.29)
No estudo, os pesquisadores fizeram projeções para um período de cem anos (sem levar
em conta o progresso tecnológico e a possibilidade de descoberta de novos materiais) e
apontaram que, para que se atingisse a estabilidade econômica, respeitando a finitude dos
recursos naturais, seria necessário “congelar” o crescimento da população global e do capital
industrial (MEADOWS, 1972).
A novidade do estudo da equipe de Meadows, em comparação ao modelo malthusiano
clássico, estava em ter produzido um modelo matemático que tratava simultaneamente cinco
diferentes variáveis: industrialização (crescente), população (em rápido crescimento), mánutrição (em expansão), recursos naturais não-renováveis (em extinção) e meio ambiente (em
deterioração) (NOBRES; AMAZONAS, 2001, p.29). O estudo não fazia diferenciação por
regiões e países, cidade ou campo e nem distinguia o Norte e o Sul do globo. Além disso, o
modelo pressupunha que nenhuma alteração significativa aconteceria no desenvolvimento social,
político, técnico ou econômico (MOLL, 1991, p.108). É importante lembrar que o debate em
torno do livro se concentrou na premissa do que ficou conhecido como tese do Crescimento Zero,
como única solução para os problemas apresentados.
5

KING, A. Disponível em: http://www.clubofrome.org/?p=324. Acesso em: 03 de outubro de 2015.
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Entretanto, houve diversas reações provocadas pela publicação do relatório do Clube de
Roma. A reação dos economistas do mainstream foi padrão. O Prêmio Nobel Robert Solow
criticou a postura apocalíptica que o The Limits of Growth trazia. Para Solow, a matéria-prima
pode ser substituída por outros fatores de produção. Portanto, o esgotamento (dos recursos
naturais) seria somente um evento, e não uma catástrofe.
Sendo ou não certa a tese do crescimento zero proposta pelo Clube de Roma, a questão
que se pode levantar é por que um grupo formado por industriais, políticos e cientistas teria
interesse em realizar tal estudo para depois se posicionar em favor de uma política econômica de
crescimento zero e de controle do crescimento da população mundial? O que nos parece é que,
uma vez comunicada a problemática ecológica pelos movimentos ambientalistas, esta seria a
reação do próprio sistema econômico a esta irritação. Em outras palavras, a publicação de um
estudo parcial encomendado pelo Clube de Roma com o fim de influenciar o debate na
Conferência da ONU para o Meio Ambiente teria sido o primeiro passo na direção do
acoplamento desta irritação pelo sistema econômico.
Em junho de 1972, teve início a Conferência de Estocolmo, que colocou em relação dois
conjuntos de interesse: de um lado, os desenvolvimentistas e, do outro, os ambientalistas. Foi a
partir dos embates entre essas duas perspectivas distintas que foi lapidado o núcleo a partir do
qual se formulou o eixo do discurso do desenvolvimento sustentável no âmbito da política
internacional, de forma mais organizada e sistêmica (MACHADO, 2006, p.8). Além da disputa
entre ambientalistas e desenvolvimentistas, a Conferência de Estocolmo também ficou marcada
pela divisão de interesses entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Estes últimos
se opunham veementemente à proposta de “crescimento zero”, seja por representar uma ação
imperialista dos países centrais, seja por partir do erro de que o desenvolvimento econômico seria
a causa dos problemas ambientais (NOBRE & AMAZONAS, 2001, p.34). Como exemplo desta
posição, Marcos Nobre e Mauricio Amazonas destacam um trecho do documento produzido pela
Comissão Internacional no contexto da Conferência de Estocolmo que diz:

Rejeitamos vigorosamente modelos de estagnação preparados por certos alarmistas
ocidentais, ecológicos, industrializados e fãs de computador; e afirmamos que considerar
a manutenção do crescimento econômico como per se responsável por males ambientais
equivale a um diversionismo que desvia a atenção das reais causas do problema, que
repousam na motivação para o lucro dos sistemas de produção no mundo capitalista. De
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forma similar, afirmamos que o nível de consumo per se não é causa dos problemas
ambientais (MOLL, 1991, 119).

Para Phillipe Layargues (1997), o conceito inicial de desenvolvimento começou a se
destacar a partir da obra de Rostow que se baseia na ideia darwinista de evolucionismo social,
para a qual, assim como a natureza, as sociedades humanas evoluiriam de formas inferiores para
superiores. Em outras palavras, esta teoria parte da ideia de uma sociedade “primitiva” que se
desenvolveria e evoluiria para o modelo da civilização ocidental industrializada e de consumo,
considerada única e universal (LAYARGUES, 1997, p.5). Nesse sentido, os EUA tornaram-se
paradigma da boa sociedade desenvolvida e o desenvolvimento passou a ser caracterizado como a
expansão do estilo de vida americano para o resto do mundo.
Assim, segundo o autor, evidencia-se a constituição imaginária da transição de estágios
evolutivos na disposição polar entre Norte e Sul, países de Primeiro e Terceiro Mundo, países
desenvolvidos e subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como foram renomeados
posteriormente. Estes termos foram estrategicamente assumidos pelos organismos internacionais
como as Nações Unidas, Banco Mundial, FMI, entre outros, garantindo uma abstrata neutralidade
ideológica a partir do estabelecimento de uma escala de modernização. Essas ideias foram
determinantes na imposição de agendas de desenvolvimento por parte desses organismos
internacionais ao longo dos anos.
Assim sendo, desde os preparativos para a Conferência de Estocolmo, os países do
Terceiro Mundo trataram de encaminhar a discussão da necessidade de proteção ambiental, de
maneira a que as alternativas a serem propostas, ou construídas durante a Conferência, não
trouxessem prejuízos ao seu crescimento e desenvolvimento econômicos. Em outras palavras, os
países em desenvolvimento não queriam que o seu “caminho para o desenvolvimento” fosse
barrado pelas questões ambientais. Assim, trataram de demarcar rapidamente o seu
posicionamento, alegando que os problemas que reconheciam e assumiam como prioridades
relevantes estavam todos relacionados à falta de desenvolvimento, sendo a questão social a mais
relevante e urgente.
Os países em desenvolvimento reconheciam sim a existência dos problemas ambientais,
mas argumentavam que era preciso diferenciar esses problemas e, a partir daí, propor soluções
adequadas a cada situação. Nessa perspectiva, ressaltaram ainda as dificuldades que enfrentavam
para promover o crescimento de suas economias e solucionar o que consideravam ser o “seu
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problema ambiental” - a pobreza – diante da relação de forças desigual e desfavorável
estabelecida na dinâmica de funcionamento da economia mundial (MACHADO, 2006, p.6).
Segundo análise de Vilma Machado (2006), os países industrializados corroboraram essa
estratégia ao menos por duas razões: de um lado, as políticas desenvolvimentistas eram
mecanismos importantes no processo de expansão e acumulação de capital comandado pelo e em
favor do mundo industrializado; de outro, o apelo ético embutido na defesa do desenvolvimento
dos países subdesenvolvidos permitia, a um só tempo, dois deslocamentos estratégicos: o foco
dos problemas ambientais mais urgentes movia-se do primeiro para o terceiro mundo; enquanto
as perspectivas de encaminhamento de soluções moviam-se da necessidade de reformulações na
lógica de expansão do industrialismo para a sua reafirmação. Desta maneira, as questões
referentes aos problemas ambientais do mundo industrializado passam a ocupar um plano
secundário, sendo trazida para o primeiro plano a relação entre pobreza e degradação ambiental
(MACHADO, 2006, p.6). É possível perceber aqui que, tanto os países do Primeiro Mundo como
os do Terceiro, começaram a tomar a questão ecológica tendo como referência o sistema
econômico, ou seja, o sistema econômico passou a orientar a ação social em relação à questão
ecológica. Este poderia ter sido o início do sistema ecológico. Entretanto, o que ocorreu foi um
acoplamento da problemática ecológica pelo sistema econômico, não conseguindo, assim, se
desenvolver independentemente.
A partir desse debate surgido na década de 1970 e que teria como marco a Conferência de
Estocolmo, surge então o conceito de “ecodesenvolvimento”, lançado por Maurice Strong em
junho de 1973, como alternativa à dicotomia “economia-ecologia”. Assim, a problemática
ecológica começou a ser sistematizada, mas por meio do próprio sistema econômico. Segundo
Rafael Moralez (2013), a questão que Maurice Strong levantou em Estocolmo teve como ponto
principal a questão sobre a capacidade de satisfazer as diferentes necessidades de
desenvolvimento das nações sem eliminar os recursos naturais, ou seja, equilibrar o
desenvolvimento econômico com as necessidades básicas dos seres humanos, aliadas a uma
proteção ambiental (MORALEZ, 2013, p. 27).
Em sua definição mais geral, o conceito se vincula a um princípio da welfare economics,
que trata de estabelecer que o bem-estar aumenta quando melhora o padrão de vida de um ou
mais indivíduos sem que decaia o padrão de vida de outro indivíduo e sem que diminua o estoque
de capital natural ou produzido pelo homem (HARBORTH, 1993, p.26).
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Em 1974, com a Declaração de Cocoyoc, as cidades dos países de Terceiro Mundo
também passam a ser consideradas para o ecodesenvolvimento. Mas foi na década de 1980, que o
termo ganhou destaque através do economista Ignacy Sachs, que se encarregou de desenvolvê-lo
conceitualmente, criando um quadro de estratégias para o ecodesenvolvimento. Para o autor, este
modelo se basearia em três pilares: eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica
(SACHS, 2009, p.241).
Teoricamente, o ecodesenvolvimento representa uma abordagem do desenvolvimento
social cujo horizonte se coloca décadas ou mesmo séculos adiante, entendendo que as
necessidades das futuras gerações devem ser garantidas pelas gerações presentes, sem que estas
tenham que sacrificar suas próprias necessidades. Ao contrário do conceito de desenvolvimento
sustentável, que iremos ver mais adiante, ela defende a necessidade do amplo conhecimento das
culturas e ecossistemas locais, sobretudo em como os habitantes se relacionam com o meio
ambiente e como enfrentam os dilemas do cotidiano. Além disso, pressupõe que a participação e
o envolvimento dos cidadãos no planejamento estratégico são essenciais, uma vez que são os
maiores conhecedores da realidade local. Sachs assim esclareceria esta concepção:

O ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que, em cada eco- região, insiste
nas soluções específicas de seus problemas particulares, levando em conta os dados
ecológicos da mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas como também
aquelas a longo prazo. (...) Sem negar a importância dos intercâmbios, o
ecodesenvolvimento tenta reagir à moda predominante das soluções pretensamente
universais e das fórmulas generalizadas. Em vez de atribuir um espaço excessivo à ajuda
externa, dá um voto de confiança à capacidade das sociedades humanas de identificar os
seus problemas e de lhes dar soluções originais, ainda que se inspirando em experiências
alheias (SACHS, 1986, p. 54).

A Assembleia Geral da ONU, de 1983, criou a Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, presidida por Gro Harlem Brundtland, cujo relatório intitulado
Nosso Futuro Comum tinha como objetivo:
(...) propor estratégias ambientais de longo prazo para se obter um
desenvolvimento sustentável por volta de 2000 e, daí em diante, recomendar maneiras
para que a preocupação com o meio ambiente se traduza em maior cooperação entre os
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países em desenvolvimento e entre países em estágios diferentes de desenvolvimento
econômico e social e leve à consecução de objetivos comuns e interligados que
considerem as inter-relações de pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento.
(CMMAD, 1988, p.23)

No trecho destacado acima, é possível notar que, diferentemente do conceito de
ecodesenvolvimento, o que o relatório Brundtland propõe é a cooperação entre os países a fim de
se chegar a soluções comuns para problemas comuns. Ou seja, parte da constatação de que o
planeta é um só e finito, que existem preocupações e desafios comuns a toda humanidade, que
demandariam esforços e ações também comuns a todos.
O conceito de desenvolvimento sustentável ganhou notoriedade possivelmente por ter
sido adotado no relatório oficial da CMMAD, Nosso Futuro Comum e em outros documentos
oficiais da ONU, tais como: Cuidar da Terra (UINC, PNUMA, 1991); Relatório da Comissão de
Desenvolvimento e Meio Ambiente da América Latina e Caribe (1991), entre outros.
Desenvolvimento Sustentável é processo que satisfaz as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades. (CMMAD, Nosso Futuro Comum, p.04)

Desde a comunicação da problemática ecológica até sua plena sistematização e
acoplamento pelo sistema econômico, passaram-se quase 20 anos. É a partir da definição de
desenvolvimento sustentável, em 1987, que a questão ecológica passa a ser acoplada ao sistema
econômico, passando a ser por meio dele operacionalizada. Mas é somente a partir do surgimento
da noção de sustentabilidade que a questão ecológica é plenamente acoplada ao sistema
econômico, uma vez que passa a operar como uma marca deste. Nestes termos, a comunicação da
questão ecológica não conseguiu produzir um sistema racional que a tivesse como objeto
exclusivo e pudesse, inclusive, produzir meios autônomos de operacionalizá-la. Tendo sido
comunicada como um contraponto ao sistema econômico, foi, ao contrário, por ele integrada de
forma a se constituir, como demonstrarei a seguir, uma forma de garantir a sua própria
reprodução como sistema.
Em 1992, realizou-se a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro, também conhecida como Rio-92. A
conferência contou com a presença de 178 países e cerca de 100 chefes de Estado. A CNUMAD
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teve como resultado a aprovação de vários documentos, envolvendo convenções, declarações de
princípios e a Agenda 21, considerada um dos seus resultados mais importantes.
A Agenda 21, que posteriormente foi renomeada pela ONU para Programa 21, é um plano
de ação para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável e que deve ser seguida por
todas as nações signatárias. Esta é a primeira agenda oficial produzida pela ONU para o
desenvolvimento sustentável e inclui temas tratados em diversos encontros promovidos pelas
Nações Unidas nos anos anteriores, além de princípios, recomendações e conceitos expressos em
relatórios e demais documentos da ONU.
O Programa 21 é a agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável. Trata-se de um
documento longo, com mais de 800 páginas e divido em 4 seções, com 40 capítulos. As seções
são divididas em quatro grandes temas: I) Dimensões sociais do desenvolvimento sustentável:
cooperação internacional, padrão de consumo, população, saúde etc; II) Dimensão ambiental:
atmosfera, oceanos, ecossistemas frágeis, biodiversidade etc; III) Principais grupos sociais:
mulheres, jovens, populações indígenas, trabalhadores, empresários, ONGs, autoridades locais e
outros cuja atenção e participação efetiva são consideradas decisivas para alcançar este novo tipo
de desenvolvimento; IV) Meios para implantar os programas e atividades recomendadas nas
seções anteriores: recursos financeiros, transferência de tecnologia, educação etc.
Contemplando um conjunto enorme de contribuições das mais variadas, a Agenda 21 é
uma espécie de manual para orientar as nações, governos locais e suas comunidades nos seus
processos de transição para uma nova concepção de sociedade. Ela seria um plano de intenção
não mandatário cuja implantação dependeria da boa vontade política dos governantes locais e da
mobilização da sociedade (BARBIERI, 1997, p.62).
O capítulo 28 da Agenda 21 é dedicado às autoridades locais e enfatiza a necessidade de
parcerias locais para o processo de desenvolvimento sustentável no âmbito local, principalmente
nas cidades, e recomenda a elaboração de Agendas 21 locais. Durante a Eco-92, foi elaborada
uma Declaração Conjunta das Cidades e Autoridades Locais. Essa declaração recomenda que os
governos nacionais reconheçam formalmente a autonomia das cidades e das áreas metropolitanas
para que elas possam formular suas próprias Agenda 21 e adquirir e gerir os recursos necessários
à implantação de suas estratégias de desenvolvimento sustentável sobre seus territórios.
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Desde então, muitos municípios iniciaram a experiência de implantação de agendas locais,
partindo, com frequência, de um conjunto de preceitos e metodologias difundidos por
organizações governamentais, visando estimular instâncias locais de governo. Muitos municípios
brasileiros começaram a implantar suas Agendas 21 locais, por meio de fóruns, conselhos e
outros formatos participativos e de formação de consensos, procurando promover a interação de
diferentes segmentos sociais em torno do que se mostra entender por princípios da
“sustentabilidade”.
No Brasil, foi criada em 1994, no âmbito do Executivo Federal, a Comissão
Interministerial para o Desenvolvimento Sustentável (CIDES), com o objetivo de assessorar o
Presidente da República na tomada de decisão sobre as estratégias e políticas nacionais
necessárias para ao desenvolvimento sustentável, de acordo com a Agenda 21 (Decreto n. I. 160
de 21/06/1994; Art. 1º) (Idem).

1.3 UN Habitat e as agendas urbanas

Nas últimas décadas, inúmeros problemas foram trazidos para o debate sobre
desenvolvimento, incluindo os temas sobre o crescimento populacional acelerado, degradação
ambiental, crescimento da pobreza, entre outros.
Segundo Preston (2000), os problemas relativos ao desenvolvimento não se limitavam
mais ao processo pelo qual os países em desenvolvimento deveriam atingir um estágio
semelhante aos países industrializados, mas sim quais papéis deveriam ser assumidos por cada
país de forma a tornar o mundo um sistema interdependente, garantindo a continuação do sistema
econômico global (PRESTON, 2000, p.50). Ou seja, havia um interesse, por parte dos países
desenvolvidos, em que os países em desenvolvimento compartilhassem do jogo proposto pelo
mercado livre e pela globalização econômica.
As agências das Nações Unidas, como Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), UN Habitat, tiveram um papel importante na difusão dessas ideias, cuja
premissa era a unicidade mundial, conferindo modelos de ação que deveriam ser seguidos por
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todos os países, aqui interessando aqueles que foram propostos para a questão ambiental e na
elaboração de uma agenda urbana.
A difusão das ideias dessas agências internacionais foi além da mera divulgação de suas
agendas, buscando antes interferir na produção de políticas públicas (CAVALCANTI, 2008,
p.53). Assim:
Ao invés de os governos nacionais serem responsáveis pelos estímulos à
demanda dentro de suas próprias economias, passa a ter maior relevância uma
determinada sociedade internacional que tende a preservar os países em estado de
desenvolvimento a partir de acordos internacionais visando a uma nova ordem
econômica; a partir de negócios com as regras dos jogos postas de forma a promover as
reformas necessárias para a transferência e utilização de recursos para evitar que os
países mais pobres não prejudiquem as economias dos países mais ricos, respeitando a
interdependência das economias entre os países globalmente. Dessa forma, os países em
desenvolvimento passam a ser alvo de programas de desenvolvimento que estimulem o
crescimento econômico, a partir de programas de atendimento às necessidades básicas
de suas populações. A partir de então, os teóricos do desenvolvimento difundem o
paradigma de integração econômica mundial (CAVALCANTI, 2008, p.51).

No que se refere às agendas urbanas das agências da ONU, talvez a mais influente seja a
da Fundação das Nações Unidas para o Habitat e os Assentamentos Humanos (FNUHAH),
primeiro órgão oficial da ONU dedicado à urbanização e criado em 1975. Primeiramente, este
órgão ficou sob responsabilidade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), criado logo após a Conferência de Estocolmo6.
O objetivo principal do FNUHAH consistia em ajudar os programas nacionais de
assentamento humano por meio do financiamento e assistência técnica, principalmente dos países
em desenvolvimento. No início, a fundação contava com pouco orçamento para realização de
seus projetos, uma vez que, na época, a agenda urbana não tinha tanta importância para as Nações
Unidas, já que, segundo a organização, dois terços da população mundial ainda era rural. Em
1976, aconteceu a primeira reunião da FNUHAH, em Vancouver, conhecida como Habitat I.
6

Chama-nos a atenção o fato desta nova agência da ONU, criada para cuidar das questões urbanas, estar justamente
sob responsabilidade do recém-criado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Não é nosso objetivo
aqui fazer uma análise do porquê de tais agências estarem sob um mesmo programa da ONU no início da trajetória
da sustentabilidade, antes de se tornarem independentes, mas é importante atentar para o fato mencionado.
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Entre os anos de 1997 e 2002, o FNUHAH ficou mais conhecido como Habitat e, em 2002,
elevou seu status a programa dentro do sistema das Nações Unidas.
Em 1996, as Nações Unidas organizaram a segunda conferência sobre as cidades, em
Istambul, Turquia, e que ficou conhecida como Habitat II. Essa conferência teria sido organizada
para avaliar os 20 anos desde o Habitat I e, também, para estabelecer os novos objetivos para o
novo milênio7. Na reunião, que ficou conhecida como Cúpula das Cidades, criou-se a Declaração
de Istambul e a Habitat Agenda, que continha mais de 100 compromissos e 600 recomendações a
serem implantadas pelas mais diversas cidades ao redor do mundo e foi tida como um plano
global de ação para implementar assentamentos urbanos sustentáveis. O documento foi aprovado
por 171 países participantes. Além da participação de países, a cúpula também contou com a
presença do setor privado, organizações não-governamentais, instituições de pesquisa e a mídia
em geral.
A Declaração de Istambul já apresentava em seus objetivos os princípios do
desenvolvimento sustentável na implantação da Agenda Habitat nas cidades, como ilustra a
declaração nº 7 do documento e o preâmbulo nº4 do documento:
Como os seres humanos estão no centro da nossa preocupação para o desenvolvimento
sustentável, eles estão na base das nossas ações para a implementação da Agenda
Habitat (...) Para isto, nós nos comprometemos a melhorar as condições de habitação nos
assentamentos humanos de forma a que seja consonante com as necessidades e
realidades locais, e nós reconhecemos a necessidade de abordar as tendências globais,
econômicas, sociais e ambientais para garantir a criação de um melhor ambiente de vida
para todas as pessoas (Declaração de Istambul, nº 7, 1996, p. 8).

Como no segundo tema, o desenvolvimento sustentável nos assentamentos humanos
combina desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental,
com total respeito aos direitos humanos e liberdade fundamental, incluindo o direito ao
desenvolvimento, e oferece meios de alcançar um mundo com maior estabilidade e paz,
construído com uma visão ética e espiritual (Declaração de Istambul, preâmbulo nº4,
1996, p. 12).

7

UN Habitat. Historia, mandato y misión en el sistema de la ONU. Disponível em: https://es.unhabitat.org/sobrenosotros/historia-mandato-y-mision-en-el-sistema-de-la-onu/ . Acesso em: 24 de outubro de 2015.
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As duas citações acima permitem identificar como a sustentabilidade vinha sendo
sistematizada no âmbito das cidades, por meio da produção desses documentos oficiais da ONU.
Além disso, a declaração também fazia menção à implementação da Agenda 21 pelos governos
locais, mencionada anteriormente, para cuja realização, bem como para a da Agenda Habitat,
recomendava-se adquirir fundos e financiamentos tanto do setor público como do setor privado,
como mostra a declaração nº 13:
Como a implementação da Agenda Habitat exigirá financiamento adequado,
devemos mobilizar recursos financeiros nos níveis nacional e internacional, incluindo
recursos novos e adicionais de todas as fontes – multilateral, bilateral, público e privado.
Nesta conexão, devemos facilitar capacitações e promover a transferência de tecnologia
e know-how adequados. Além disso, nós reiteramos o compromisso estabelecido
recentemente na Conferência das Nações Unidas, especialmente aquelas na Agenda 21,
de transferência de fundos e tecnologias. (Declaração de Istambul, 1996, p.9)

Apesar de ter dedicado somente um capítulo à questão das cidades, a Agenda 21 foi o
primeiro documento oficial da ONU que incluía uma agenda urbana baseada nos princípios do,
então chamado, desenvolvimento sustentável. Logo em seguida, a Declaração de Istambul e a
Agenda Habitat firmaram ainda mais as diretrizes da sustentabilidade para as cidades.
De 1997 até o ano 2002, Habitat seguiu as diretrizes da Agenda Habitat e, depois, os
objetivos firmados na Declaração do Milênio em seus programas de desenvolvimento urbano.
Nesse período, a organização também passou por uma série de mudanças estruturais e, em 1 de
janeiro de 2002, passou a se chamar UN Habitat (Programa das Nações Unidas para
Assentamentos Humanos).
Com a elevação do status da UN Habitat dentro do sistema das Nações Unidas, as cidades
passaram a ter como objetivo tornar-se “mais resilientes, sustentáveis e seguras”. Sempre sob o
argumento do rápido crescimento urbano, apontando de que, até 2030, as cidades concentrariam
60% da população mundial, a UN Habitat chamava a atenção para a importância das parcerias
com outros setores da sociedade ou atores sociais, tais como, governos locais, organizações da
sociedade civil e, também, o setor privado. Defendia que os governos locais, aos quais cabe o
papel de promotores do desenvolvimento, se articulassem a demais atores em prol de objetivos
acordados coletivamente, entendendo que a construção da cidade é tarefa permanente que requer
o concurso e a participação da cidadania de todos os atores relevantes (OLIVEIRA, 2001, p.186).
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Cabe destacar que a categoria de “atores relevantes” se referia frequentemente, aos que
possuem uma capacidade de investimento e influência, em processos excludentes de grande parte
da população.
Em 2001, a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração sobre as Cidades e Outros
Assentamentos Humanos no Novo Milênio. Essa declaração reafirmava as diretrizes da Agenda
Habitat e os compromissos feitos durante a Conferência de Istambul. Além disso, passou a
concentrar seus esforços na erradicação da pobreza por meio do desenvolvimento8.
O documento também destacava a necessidade de dotação de infraestrutura e serviços que
garantissem o fluxo expedito da informação, de pessoas e de mercadorias com um mínimo de
eficiência e segurança, além de condições ecológicas compatíveis com padrões internacionais.
A declaração solicitava aos países desenvolvidos que contribuíssem com 0,7% do Produto
Interno Bruto (PIB) para o trabalho do desenvolvimento em geral. Na declaração foi também
decidido dar poder aos governos locais, organizações não-governamentais e outros atores da
Agenda Habitat, com o objetivo de

incluir mais parceiros, muitos dos quais, segundo o documento, já possuíam
conhecimentos

urbanos

valiosos

e

inexplorados

desenvolvimento de assentamentos e abrigos humanos.

nos

empreendimentos

de

9

Sobre a participação dos diversos atores na gestão e construção de um projeto de cidade, o
documento afirma que a prática cotidiana do governo local possibilitaria ações com eficácia
social e capacidade mobilizadora fundada na legitimidade de um consenso que, de certa forma,
dariam corpo a uma democracia participativa (TRIVELLI, 1995, p.9).
Além disso, o documento cita processos presentes no planejamento estratégico10 orientado
para a formulação de um projeto de cidade que consiga despertar a adesão, mobilização e
8

UN Habitat. Historia, mandato y misión en el sistema de la ONU. Disponível em: https://es.unhabitat.org/sobrenosotros/historia-mandato-y-mision-en-el-sistema-de-la-onu/ . Acesso em: 26 de outubro de 2015.
9

UN Habitat. Historia, mandato y misión en el sistema de la ONU. Disponível em: https://es.unhabitat.org/sobrenosotros/historia-mandato-y-mision-en-el-sistema-de-la-onu/ . Acesso: 02 de novembro de 2016
10
A grosso modo, planejamento estratégico foi a transposição dos conceitos de planejamento empresarial para o
planejamento urbano e vem sendo incorporado e utilizado por diversos governos e cidades ao redor do mundo. Um
exemplo significativo de planejamento estratégico foi o caso de Barcelona que, em 1992, por ocasião das
Olimpíadas, passou por uma reformulação num processo idealizado e conduzido por Jordi Borjas. É no planejamento
estratégico que se incorpora explicitamente a noção de que é necessário envolver todos os atores mais importantes
(stakeholders) para a implementação das estratégias urbanas.
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identificação dos seus habitantes com suas cidades, afirmando que seus objetivos mais gerais
estão orientados para a busca de consensos em torno de uma cidade mais solidária no social,
competitiva no econômico, sustentável no ambiental e eficiente e governável no público (Idem, p.
13).
Tal como nos textos do planejamento estratégico e do marketing das cidades, a adoção de
uma atitude empresarial aberta permitiria tornar a cidade mais competitiva e atrair e reter
investimentos e força de trabalho altamente qualificada (Ibidem, p.16).
O que se pode observar é que, a partir da Agenda Habitat e da Declaração de Istambul, em
1996, o discurso da sustentabilidade e da competitividade começa a ser articulados. O discurso da
competitividade entre as cidades, assim como o planejamento estratégico e o marketing das
cidades, surgiram na década de 1990 a partir do modelo de cidade global, que será abordado no
próximo capítulo.

1.4 Conferência sobre Habitação e o Desenvolvimento Urbano Sustentável – a
Conferência Habitat III
Em 2016, ocorreu a terceira edição da Conferência Habitat, em Quito, Equador. A
Conferência Habitat III, como é chamada, reuniu mais de 30 mil pessoas de cerca de 167 países,
a conferência com maior número de participantes da sociedade civil, setor privado e governos
municipais na história das Nações Unidas11.
Essa

conferência

ficou

conhecida

como

a

Conferência

sobre

Habitação

e

Desenvolvimento Sustentável Urbano e teve como objetivo principal revigorar o compromisso
global com a sustentabilidade urbana. Segundo o website da conferência, Habitat III

ofereceu uma oportunidade única para discutir os principais desafios de como cidades,
vilas e aldeias estão planejadas e gerenciadas para desempenhar seu papel de motor de
desenvolvimento sustentável e, portanto, moldar a implementação de novos objetivos de
desenvolvimento global e mudanças climáticas.12

UN HABITAT. Habitat 3 – Participants. Disponível em: http://habitat3.org/the-conference/participants. Acesso em: 10
de novembro de 2015.
12 UN HABITAT. Habitat 3 – About Us. Disponível em: http://habitat3.org/the-conference/about-habitat-3/. Acesso em: 10
de novembro de 2015.
11
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O resultado dessa conferência foi a criação da chamada New Urban Agenda (NUA) ou
Nova Agenda Urbana, que se constitui como um guia para orientar os esforços de diversos atores
sociais no que diz respeito ao desenvolvimento das cidades nos próximos 20 anos.
Essa agenda será a base para políticas públicas e estratégias a longo prazo. Segundo o
documento, dependia de os governos implementar a Agenda por meio de parcerias financeiras e
técnicas, além da assistência da comunidade internacional.
Resumidamente, a Nova Agenda Urbana consiste em:
-

Oferecer serviços básicos a todos os cidadãos: esses serviços incluem acesso à
moradia, água potável e esgoto, comida nutritiva, saúde e planejamento familiar,
educação, cultura e acesso à comunicação tecnológica;

-

Assegurar a todos os cidadãos acesso às mesmas oportunidades e sem
discriminação: a Nova Agenda Urbana convoca as autoridades locais para
incluírem em suas ações a superação das necessidades de mulheres, juventude e
crianças, pessoas portadoras de necessidades especiais, grupos marginalizados,
idosos, indígenas e outros grupos;

-

Promover medidas para tornar as cidades mais limpas: na Nova Agenda Urbana,
os líderes se comprometeram a aumentar o uso de energia renovável,
proporcionar um transporte público melhor e mais ecológico e gerenciar de
forma mais sustentável os recursos naturais;

-

Fortalecer a resiliência nas cidades para reduzir os impactos de desastres,
sobretudo naturais. Líderes de diversas cidades se comprometeram a
implementar medidas de mitigação e adaptação para minimizar esses impactos.
Algumas dessas medidas incluem melhor planejamento urbano, infraestrutura de
qualidade e melhorias nas condições de resposta a esses desastres no nível local;

-

Tomar medidas para enfrentar as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de
gases de efeito estufa: líderes de diversas cidades se comprometeram em
envolver diversos atores da sociedade para tomar ações com relação a mudanças
climáticas, levando em consideração o Acordo de Paris sobre mudanças
climáticas. Cidades sustentáveis que reduzem suas emissões de energia e
constroem resiliência podem ter papel de líderes entre as cidades;
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-

Respeito absoluto aos direitos dos refugiados, imigrantes e migrantes
independente de seus status de migração: líderes têm reconhecido que a
imigração traz desafios, mas também contribuições significativas para a vida
urbana. Por isso, se comprometeram a estabelecer metas que ajudam os
imigrantes, refugiados e migrantes a contribuir positivamente com a sociedade.

-

Melhorar a conectividade e proporcionar suporte às iniciativas de inovação e
ecológicas: isso inclui estabelecer parcerias com empresas privadas e sociedade
civil para encontrar soluções sustentáveis para os desafios urbanos;

-

Promover segurança, acessibilidade e espaços verdes: a NUA pede um aumento
de calçadas, ciclo-faixas, jardins, praças e parques. O design urbano sustentável
exerce um papel importante para assegurar a prosperidade e a habitabilidade de
uma cidade13.

Segundo a Nova Agenda Urbana, todos estes compromissos só podem ser alcançados por
meio de novas regras e regulamentações, melhorando o planejamento urbano, o orçamento
municipal e as parcerias entre os diversos atores que atuam no âmbito urbano.
Além de seguir as diretrizes da Agenda Habitat de 1996, a Nova Agenda Urbana contou
com uma série de iniciativas e documentos que foram sendo elaborados ao longo dos anos que
precederam a Conferência Habitat III. Primeiramente, a UN Habitat criou uma iniciativa
chamada World Urban Campaign (WUC) que se encarregou de engajar diversos atores sociais
na discussão da Nova Agenda Urbana.
Os parceiros da World Urban Campaign lançaram o Manifesto for Cities e o The City We
Need, dois documentos que serviram de base para a discussão e para o desenvolvimento dessa
nova agenda. Além disso, uma série de workshops e encontros foram promovidos pela WUC
com o objetivo de engajar diversos públicos na discussão da Nova Agenda Urbana e na
preparação para a Habitat III. Em todas essas iniciativas, a Arcadis estava presente, como
veremos no próximo capítulo.
Além das discussões em torno da Nova Agenda Urbana, durante a Habitat II foi
organizado o Networking Events, que constou de uma plataforma onde governos nacionais,
regionais e locais, parlamentares, organizações da sociedade civil, universidades e pesquisadores,
UN HABITAT. New Urban Agenda. Disponível em:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/10/newurbanagenda/ . Acesso em: 05 de janeiro de 2016.
13
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empresas e industrias, fundações e filantropias, profissionais, sindicatos e outros discutiriam
tópicos de interesse e relevância sobre habitação e desenvolvimento sustentável urbano. O
Networking Events focou na implementação e nas iniciativas para a orientação da Nova Agenda
Urbana.
Alguns dos temas dos painéis de discussão foram: resiliência urbana; parceria públicoprivado para cidades mais habitáveis; financiamento da Nova Agenda Global; empoderamento
das pessoas nas cidades; cidades contribuindo para a Nova Agenda Urbana através da cooperação
internacional; cidades do século XXI: energia sustentável para cidades sustentáveis; estratégia
das cidades inteligentes e a revolução de dados14 para cidades sustentáveis; entre muitos outros.
O Networking Events contou com a presença de organizações internacionais, tais como,
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, UN Habitat, UNICEF;
universidades de diversos países, incluindo algumas brasileiras, tais como, UFRS, Universidade
Federal do ABC, University College of London, Universidad Católica de Chile, entre outras. Os
painéis do evento também contaram com a participação de ministérios e departamentos de
diversos países como Ministério das Cidades do Brasil, Departamento Nacional de Planiación de
Colombia, Asamblea Nacional de Ecuador, Beijing Municipality Planning and Design, Agence
Française De Développement (AFD), só para citar alguns. Além disso, empresas privadas e
bancos também participaram dos painéis.
Podemos perceber a presença e o envolvimento de diversos atores sociais que atuam em
mais diversos âmbitos das cidades. Muitos destes usam inclusive as mesmas terminologias e
argumentos em seus planejamentos urbanos, no caso dos governos; em seus planos de negócios e
serviços, no caso das empresas; e em seus projetos e programas, no caso das organizações da
sociedade civil e organizações internacionais. Nessas grandes conferências é possível perceber
entrelaçamentos de muitos desses atores, que terminam por formar uma enorme rede em torno da
temática urbana, vide o próprio nome do evento: Networking Events.
O que é mais importante destacar aqui é que toda este modelo de cidade sustentável
produzido no âmbito da ONU precisa ser colocado em prática, ou melhor, precisa ser
operacionalizado nas cidades. No entanto, para que isso ocorra é necessário que haja um
mediador (LATOUR, 2012, p.65), ou seja, alguém que se encarregue de transportar aquilo que
14

Esse painel abordou o tema das Smart Cities e o uso das grandes tecnologias, principalmente da Big Data, e como
estas podem revolucionar a governança para cidades mais sustentáveis, inclusivas e inteligentes. O tema da Big Data
irá ser abordada no segundo capítulo desta dissertação.
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foi criado no âmbito global para o âmbito local. Nesse sentido, a Arcadis, empresa multinacional
de consultoria, exerce claramente esse papel mediador, tornando-se, assim, um dos atores
responsáveis por operacionalizar o modelo de cidade sustentável nas próprias cidades.
Como pudemos ver neste capítulo, a trajetória da noção de sustentabilidade teve início
com a comunicação da problemática ambiental nos anos de 1960. Ao longo dos anos, ela foi
sendo sistematizada e organizada por meio de diversos documentos produzidos no âmbito das
Nações Unidas vinculada à ideia de desenvolvimento: primeiro ecodesenvolvimento e
posteriormente desenvolvimento sustentável. No entanto, a noção de sustentabilidade atrelada à
ideia de desenvolvimento foi sendo abandonada, tornando-se um termo geral: sustentabilidade.
Com base na noção geral, houve um completo acoplamento do termo pelo sistema econômico.
Com a criação da UN Habitat nos anos de 1970, a sustentabilidade foi sendo transpassada
às cidades, por meio do modelo de cidade sustentável. Em 1996, as Nações Unidas organizaram a
conferência de Istambul, que ficou conhecida como Habitat II. Nessa conferência criou-se a
Habitat Agenda que continha 100 compromissos e 600 recomendações e foi tida como um plano
global para implementar assentamentos urbanos sustentáveis. Nos anos posteriores a Habitat II, a
UN Habitat começou a estabelecer parcerias para a implementação de suas agendas nas cidades.
Muitas organizações e principalmente empresas ligadas aos ramos das cidades tornaram-se
parceiras e financiadoras dos programas da UN Habitat. Uma dessas empresas é a Arcadis, objeto
deste estudo, que desde 2009 começou a articular-se com algumas agências da Nações Unidas,
dentre elas a UN Habitat.
Em 2016 ocorreu em Quito, Equador, a terceira conferência da UN Habitat, a Habitat III
ou Conferência Habitat III. Nos anos que antecederam a grande conferência foi organizado uma
série de programas, documentos e eventos com o objetivo de desenvolver a Nova Agenda
Urbana, que seria lançada durante a Conferência Habitat III. Um desses programas foi o World
Urban Campaign (WUC), que contou com a Arcadis como uma de suas principais parceiras e
líder. Os parceiros do WUC, incluindo a Arcadis, lançaram o Manifesto for Cities e o The City
We Need, dois documentos que serviram de base para a discussão e desenvolvimento da Nova
Agenda Urbana.
A Nova Agenda Urbana trouxe uma série de atributos para a implementação da agenda
nas cidades. Dentre elas estão: implementação de medidas para aumentar a resiliência nas
cidades; o aumento do uso de energias renováveis, reduzir as emissões de gases de efeito estufa;
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melhorar a mobilidade e sistema de transporte público mais ecológicos e sustentáveis; melhorar a
conectividade e o uso dos recursos naturais nos centros urbanos, entre outras. Grande parte desses
atributos está diretamente vinculados aos serviços vendidos pela Arcadis para as cidades.
Por meio da articulação da Arcadis com a UN Habitat e empresas vinculadas às cidades, a
empresa vem desempenhando um papel mediador do modelo de cidade sustentável,
transportando-o do âmbito global das agências da ONU para as cidades. É por meio dos serviços
e negócios da Arcadis nas cidades e principalmente por meio dos rankings produzidos por ela,
que a empresa operacionaliza o modelo de cidade sustentável, como veremos nos próximos
capítulos.
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CAPÍTULO II. Arcadis e seu papel mediador do modelo de cidade sustentável
A noção de sustentabilidade, uma vez sistematizada por organismos da ONU, passou a
operar como uma marca legitimadoras de práticas econômicas, ou mais do que isso, de negócios
sustentáveis, principalmente através do modelo de cidade sustentável. Com a criação da UN
Habitat – agência da ONU encarregada dos assuntos urbanos – o modelo de cidade sustentável
foi sendo produzido a partir da criação de agendas urbanas, durante as conferencias da agencia:
Habitat I, Habitat II e Habitat III. As conferências da UN Habitat têm aberto espaço para a
participação de diversos atores sociais na construção deste modelo de cidade. Dentre estes atores,
encontram-se , empresas com atuação e negócios nas cidades, como a Arcadis, objeto deste
estudo, que, para além da sua participação nas conferencias, também estabelece parcerias em
programas e iniciativas da UN Habitat e com outras empresas internacionais, que também atuam
no ramo da sustentabilidade urbana, encarregando-se assim de operacionalizar o modelo de
cidade sustentável nas cidades.
Muito já se debateu sobre os modelos de cidade, sejam eles global, sustentável,
inteligente, porém não há estudos que se dediquem ao estudo da operacionalização desses
modelos nas cidades. Mais do que isso, não há estudos sobre quem são aqueles encarregados de
operacionalizar tais modelos nas cidades. Pois, para que tais modelos vigorem nas cidades é
necessário que haja um mediador responsável por colocar tais modelos em prática.
Assim, este capítulo tratará da Arcadis, sua história, sua articulação com a ONU e outras
redes de empresas internacionais e como ela exerce o papel de mediador (LATOUR, 2012, p.65)
entre o modelo de cidade sustentável, produzido no âmbito global, e as cidades onde ela tem
negócios, tornando-se, assim, produtora e legitimadora daquilo que chamaremos aqui de marca
da sustentabilidade. Também falaremos dos serviços “sustentáveis” oferecidos pela empresa
vinculados ao modelo de cidade sustentável.

A articulação com essas organizações

internacionais e com outras empresas do ramo das cidades lhe possibilita, tanto ocupar um espaço
de influência política e tomada de decisão, como legitimar-se como uma consultoria de
sustentabilidade urbana perante às cidades que desejam serem reconhecidas como cidades
sustentáveis.
A Arcadis é também produtora de diversos rankings, sendo um deles um dos maiores e
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mais importantes rankings de cidade sustentável, por meio de cujos indicadores a Arcadis
operacionaliza o modelo de cidade sustentável, vende os serviços sustentáveis da rede de
empresas a que está articulada e confere o certificado de sustentabilidade para as cidades. Os
rankings da Arcadis serão o objeto do próximo capítulo.
2.1 História da organização
A Arcadis é uma empresa global que oferece serviços de consultoria nas áreas de
engenharia, design e gerenciamento. Foi fundada em 1988 na Holanda – onde se encontra seu
escritório central - sob o nome Heidemij. A empresa iniciou suas atividades no país na área de
desenvolvimento agrícola. Em 1925, ela expandiu suas atividades e começou a trabalhar no ramo
de desenvolvimento rural e, a partir de 1959, começou a oferecer serviços de água e infraestrutura
para países em desenvolvimento. Em 1960, passou a atuar no ramo de desenvolvimento urbano.
Em 1975, Harri Noy assumiu o cargo de CEO da companhia e começou a implantar nova
estratégia de negócios baseada na aquisição de pequenas empresas locais de países em que a
Arcadis tinha interesse em atuar. Ao longo dos 37 anos em que a Arcadis esteve sob a liderança
de Harri Noy adquiriu diversas empresas nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio. O
leque de empresas adquiridas pela Arcadis possui desde escritórios de arquitetura urbana e
engenharia até empresas de consultoria em saneamento básico e recursos hídricos. Foi, portanto,
sob a liderança de Harri Noy que a companhia realizou efetivamente sua guinada em direção às
cidades, ampliando sua oferta de serviços e os mercados onde atua.
Em 1997, a empresa iniciou uma nova estratégia de negócios: os negócios ligados aos
mercados da sustentabilidade nas cidades. Foi nesse ano que a empresa começou a operar sob o
nome Arcadis, que deriva do mito grego de Arcadia, que significa cidade utópica. Como
logomarca, passou adotar uma salamandra que, segundo John Batten, diretor global da empresa
para cidades, representa um anfíbio conhecido tanto por viver em ambientes secos como úmidos
e só sobrevive em ambientes ecologicamente estáveis. Com isso, a empresa iniciou uma série de
novos serviços e parcerias, tanto com órgãos públicos e internacionais, como com o setor
privado, a fim de ter maior penetrabilidade em novos mercados.
Desde então, a estratégia da empresa passou a chamar-se “Crescimento sustentável”, que
consiste em um crescimento mais orgânico da empresa, por meio da expansão de seus negócios,
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por meio de aquisições e fusões, sempre tendo em vista novos mercados:
Focamos nosso crescimento por meio de sete prioridades: três mercados finais
– mercados emergentes, grandes clientes e recursos naturais -; quatro propostas de valor
– meio ambiente e água para indústria, gestão de programas, consultoria empresarial e
design.15

Foi por meio dessa estratégia que a empresa penetrou no mercado brasileiro, ao adquirir a
empresa Logos, em São Paulo, em 1999, passando a designar-se, desde então, Arcadis Logos. Em
2012, a empresa comprou a Etep Consultoria. Tanto a Logos quanto a Etep Consultoria eram
empresas do ramo de infraestrutura e serviços ambientais. A Etep Consultoria era especializada
em fornecimento de água e saneamento, setor este que representa, atualmente, 13% do lucro da
empresa.
Em 2005, a Arcadis fez duas de suas principais aquisições. Ela adquiriu a BBL, empresa
líder no mercado ambiental nos EUA, e a empresa de consultoria inglesa AYH, especializada em
serviços de consultoria para grandes projetos, investidores em infraestrutura urbana, com
propriedades na Europa e Oriente Médio. A partir dessas aquisições, a empresa entrou
definitivamente no mercado ambiental e de infraestrutura nos EUA, Europa e Oriente Médio,
ampliando também seu portfólio de serviços. Em 2006, a Arcadis já era considerada uma das três
maiores empresas de consultoria na área de sustentabilidade e meio ambiente para empresas
privadas no mundo. Na área de infraestrutura, a Arcadis melhorou significativamente seu
posicionalmente no mercado mundial16.
As últimas grandes e importantes aquisições da empresa foram em 2014, quando adquiriu
a empresa Callison - empresa internacional de arquitetura – e a Hyder Consulting – empresa de
design e engenharia em transporte, infraestrutura urbana, energia, propriedades, tecnologia e
meio ambiente. Esta foi responsável por grandes projetos em mais de 100 países desde sua
fundação há 200 anos. Com isto, a Arcadis se tornou uma das cinco maiores empresas do mundo

15

ARCADIS. Quem somos. Disponível em: https://www.arcadis.com/pt-br/brasil/quem-somos/nossa-estrategia/ Arcadis. Acesso em: 14 de janeiro de 2017
16
ARCADIS, Annual Report 2006. Disponível em:
https://www.zonebourse.com/ARCADIS6328/pdf/48073/ARCADIS_Rapport-annuel.pdf . Acesso em: 14 de janeiro de 2017
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nessas áreas, aumentando ainda mais seu alcance em novos mercados. Com a compra da
Callison, a Arcadis criou a empresa CalissonRTKL, que hoje responde como empresa de
consultoria em design e arquitetura da Arcadis. A Hyder hoje opera sob o nome Arcadis NV.
Outra importante estratégia da empresa se dá através do que eles chamam de
“colaborações”. Em outros termos, são as associações que a empresa faz com organismos
públicos, organizações internacionais e outras empresas a fim de expandir a sua presença no
mercado mundial das cidades. Ou nas palavras da própria empresa:
Por meio da colaboração, alavancamos nossas capacidades e nossa presença
global para trazer o melhor da Arcadis para melhor servir nossos clientes locais,
nacionais e multinacionais.17

Hoje a Arcadis está presente em todos os continentes. Seu escritório central ainda se
localiza em Amsterdam, porém possui mais de 350 escritórios em 40 países ao redor do mundo e
negócios em mais de 70. A empresa tem mais de 27 mil funcionários no mundo inteiro.
A empresa é também líder no seu ramo de atividades. É a maior empresa em sua área na
Europa, tem um forte posicionamento na América Latina, é a consultoria líder na área de
construção na Ásia e está entre as 10 maiores nos EUA. A Arcadis é também a maior empresa
internacional em arquitetura e design na China. No mercado ambiental, a Arcadis está entre as
três maiores e é o maior prestador de serviços deste ramo para o setor privado no mundo inteiro18.
Em 2016, a receita da empresa foi de $3,3 bilhões de euros, sendo que grande parte dessa
receita veio de empreendimentos feitos no Oriente Médio, uma vez que o preço do petróleo
aumentou e o investimento em infraestrutura nesses países também. O maior mercado da empresa
hoje em dia é a Europa e o Oriente Médio, que juntos representam 45% do total da receita da
Arcadis.
Outro importante fator para o sucesso dos negócios da empresa é o fato de as cidades na
Europa, EUA e Ásia procurarem cada vez mais pelo que eles chamam de resiliência da água

17

ARCADIS. Quem somos. Disponível em: https://www.arcadis.com/pt-br/brasil/quem-somos/nossa-estrategia/.
Acesso em: 14 de janeiro de 2017.
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(Annual Report 2016, Arcadis, p.57). Além do que, muitas cidades também têm procurado pela
consultoria ambiental da empresa, duas das suas principais áreas de atuação.
Entre os clientes da Arcadis incluem-se tanto o setor público como o privado, embora a
empresa atenda com mais frequência este último tipo de cliente. Neste caso, estamos falando das
maiores empresas do ramo do petróleo, gás, farmacêutico, mineração, energia, químico,
automotivo, além de grandes conglomerados industriais e de transporte. No setor público, um de
seus maiores clientes é o Departamento de Defesa dos EUA, embora atendam também governos
estaduais e municipais.
2.2 A Arcadis e sua articulação com a ONU
Vimos anteriormente que uma das estratégias de negócios da Arcadis está relacionada
com aquilo que ela chama de colaborações, que, no caso deste estudo, será nomeado de
associação ou rede19. Um importante nó da rede, com a qual a empresa está articulada, é a ONU,
mais especificamente as agências das Nações Unidas ligadas à questão urbana, no caso a UN
Habitat, além da articulação com outras redes e associações ligadas às questões urbanas e que
também se articulam com a UN Habitat.
Desde que a Arcadis começou a se articular com a UN Habitat e com as demais
associações, a empresa tem exercido o papel de mediadora entre essas agências da ONU, as
cidades e inclusive outras empresas, como vamos ver mais adiante. Segundo Latour (2012):
“Os mediadores, por seu turno, não podem ser contados como apenas um, eles
podem valer por um, por nenhum, por vários e uma infinidade. O que entra neles, nunca
define o que sai, sua especificidade precisa ser levada todas as vezes. Os mediadores
transformam, traduzem, distorcem e modificam os significados ou os elementos que
supostamente veiculam”(LATOUR, 2012, p.65)

Assim, o mediador é aquele ator que, na rede, carrega informações de um lado a outro,
interferindo no processo. Ele assume a ação que lhe é delegada de forma consciente. Para Latour,
o mediador, também chamado de ator-rede, também opera a tradução entre o ambiente global
para o local, e vice-versa. Em síntese:
Usaremos neste estudo a noção de rede de Bruno Latour (2012). Na concepção de Latour, a rede não é algo que existe a
priori , mas é algo traçado por meio das ações dos próprios atores. Nesse sentido, as redes são algo que estão em constante
formação e o estudo destas não deve partir dos grupos já formados, mas de como os vínculos vão sendo formados.
19
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O ator-rede é aquele que é induzido a agir por uma vasta rede em forma de
estrela, de mediadores que entram e saem. Logo, o ator-rede é feito para agir, ou seja,
para induzir outras entidades a fazerem coisas através de translações e deslocamentos
(LATOUR, 2012, p.312).

Nesse sentido, a Arcadis por meio de suas diversas associações, principalmente com
agências multilaterais da ONU e com fundações empresariais internacionais, assume esse papel
mediador na rede, por meio da qual carrega a ideia de sustentabilidade produzida nas agências
internacionais para as cidades, passando pelas demais empresas com que se associa. A empresa é
mediadora, uma vez que assume esse papel de forma consciente e ativa, transportando o modelo
de cidade sustentável do global para o local, induzindo assim as cidades a seguirem o modelo de
cidade sustentável, vendido por ela através de seus serviços de consultoria.
A articulação da Arcadis com a ONU começou em 2009, quando a empresa se associou
ao Pacto Global. O Pacto Global ou COP, como também é chamado.

Este programa se

autodenomina a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa no mundo e se encarrega de
disseminar as agendas da ONU junto às grandes empresas.
No entanto, foi em 2010 que a Arcadis iniciou sua parceria com a UN Habitat, por meio
do programa Shelter. O programa tinha como objetivo promover uma urbanização sustentável em
diferentes partes do mundo, principalmente em países em desenvolvimento. A parceria da
Arcadis com a UN Habitat no programa consistia em uma troca, em que a empresa fornecia seus
especialistas para trabalharem de forma colaborativa com a UN Habitat em diversos projetos de
urbanização ao redor do mundo. Segundo a própria empresa, o trabalho era oferecido de forma
pro bono, ou seja, a empresa não cobrava pelos serviços prestados.
Em contrapartida, o Shelter por ser um programa alcance mundial, possibilitou à empresa
ampliar suas redes de contato e parceria com os governos locais desses países e,
consequentemente, entrar nesses novos mercados. Além disso, foi através desse programa, que a
Arcadis começou a ganhar cada vez mais espaço dentro UN Habitat.
No mesmo ano de 2009, a UN Habitat iniciou uma série de campanhas e programas para a
preparação para a Habitat III - Conferência das Nações Unidas para Habitação e
Desenvolvimento Urbano Sustentável, que ocorreu em outubro de 2016, em Quito. Um desses
48

programa foi o World Urban Campaign (WUC), lançado também nesse mesmo ano. O objetivo
dessa campanha era mobilizar a rede de parceiros da Agenda Habitat para a implementação de
uma urbanização sustentável. Segundo o website da campanha, o WUC também veio como uma
resposta a necessidade de se estabelecer parcerias entre os governos, sociedade civil, setor
privado, instituições de pesquisa, sindicatos, parlamentos, grupos de jovens e mulheres para que
uma agenda urbana sustentável venha a ser implementada. Assim, o objetivo da WUC é:
aumentar a conscientização com relação a uma mudança positiva a fim de
alcançar cidades mais verdes, produtivas, saudáveis e melhor planejadas e implementar
o que as instituições associadas chamam de Agenda Urbana Global nos níveis mais altos
das políticas de desenvolvimento20.

A WUC trabalha sob a direção do Diretório Executivo da UN-Habitat, através da Comitê
de Direção (Steering Executive) que é composto pelas organizações parceiras da UN-Habitat. O
Comitê de Direção é responsável por estabelecer as metas e os objetivos da campanha, definindo
as estratégias das atividades e o plano anual de trabalho, além de estabelecer os procedimentos
governamentais da campanha.
A Arcadis, que filiou-se à World Urban Campaign em 2010, colocou um de seus
planejadores urbanos, Bert Smolders, como membro desse Comitê de Direção. Smolders é
também, desde 2010, o gerente do Programa Shelter e membro do comitê de direção do World
Urban Campaign. Além disso, Bert Smolders é co-presidente do grupo de empresas privadas que
financiam a UN Habitat, chamado UN-Habitat Private Partners Group. Desde então, a Arcadis
juntamente com UN Habitat, International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) e a
World Business Council for Sustainable Develpment (WBCSD) lideram o World Urban
Campaing. Além de ser membro do Comitê de Direção, a Arcadis é hoje a maior patrocinadora
do programa.
Antes de entrarmos nos detalhes dos programas lançados pela UN Habitat como
preparação para a Conferência Habitat III, faz-se necessário chamar uma breve descrição de
quem são as demais empresas privadas que financiam a UN Habitat, uma vez que elas são hoje as
líderes dos programas da agência para a implementação de uma nova agenda urbana.

20

UN Habitat. World Urban Campaign. Disponível em: http://www.worldurbancampaign.org/about . Acesso em: 07
de março de 2017.
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A primeira delas é a ISOCARP, uma associação mundial holandesa fundada em 1965 e
formada por experientes planejadores que têm por objetivo reunir uma rede internacional de
planejadores urbanos individuais e institucionais de alta qualidade, fomentando pesquisas sobre
planejamento. Além disse, a ISOCARP declara que tem também como objetivo proteger e dar
suporte aos interesses e aos profissionais da área de planejamento internacional. A Arcadis, além
de parceira da ISOCARP no World Urban Campaign, é também membro da associação que
atualmente conta com mais de 80 mil membros do mundo inteiro.
Além de parceira e membro da ISOCARP, a Arcadis é também filiada à World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) - citada acima – desde 2014. A WBCSD é uma
organização global liderada por comitê executivo com mais de 200 empresas multinacionais e
outros parceiros que trabalham para acelerar a transição para um mundo mais sustentável. A
WBCSD tem uma receita conjunta de U$8,5 trilhões e conta com mais de 19 milhões de
funcionários e 70 conselhos empresariais locais, o que permite um grande alcance para a
organização em nível global.
A WBCSD representa as empresas em diversas organizações, incluindo o UN Habitat,
UN Climate Summit, Sustainability Development Goals, entre outros, todas ligadas à
sustentabilidade. A Arcadis está envolvida em diversos fluxos de trabalho da organização
relacionados à agua, cidades sustentáveis e capital natural, que são, na verdade, as principais
áreas de atuação dos negócios da empresa. O CEO da Arcadis, Neil McArthur, é membro da
diretoria da WBSCD.
Assim, podemos ver que a entrada de grandes empresas nos comitês de direção dessas
grandes organizações internacionais é uma prática estratégica, pois dessa forma as empresas
aumentam sua influência e seu poder decisório nas agendas dessas organizações. No caso
específico dessas organizações citadas acima, incluindo a Arcadis, o interesse delas é poder
influenciar as novas agendas urbanas sustentáveis.
Podemos citar como exemplo a própria declaração da ISOCARP sobre sua participação e
parceria com a UN Habitat.
Liderar estes órgãos nesta conjuntura crítica coloca a ISOCARP em uma
posição invejável de poder influenciar diretamente a agenda global na busca de um
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desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo, assim como a produção de diversos
documentos que irão orientar os processos de planejamento urbano, gestão e governança
ao redor do mundo nas próximas duas décadas.21

Em 2012, também como preparação para a Conferência Habitat III, os parceiros do World
Urban Campaign, dentre eles a Arcadis, lançaram um manifesto chamado Manifesto for Cities. O
objetivo deste documento era lançar as bases para o desenvolvimento da Nova Agenda Urbana,
que seria adotada a partir da Habitat III, em 2016. No Manifesto, os parceiros se auto declaram
“City Changers” ou aqueles que mudam as cidades e afirmam que “a batalha para um futuro
mais sustentável será conquistada ou perdida nas cidades” (Manifesto for Cities, 2012, p.9).
O Manifesto advoga que uma agenda urbana global irá posicionar as cidades sustentáveis
no centro do desenvolvimento do século XXI e promove a agenda que prevê cidades equitativas,
resilientes, habitáveis, criativas e produtivas. Também afirma que:
A urbanização é uma força positiva que deve ser aproveitada para promover
maior igualdade social, vitalidade cultural, prosperidade econômica e segurança
ecológica, sendo as cidades o maior ativo do mundo para buscar o desenvolvimento
sustentável, pois podem ser a força motriz das soluções para enfrentar os desafios
globais. As cidades têm o potencial de construir uma comunidade inclusiva, apoiar
culturas diversas, economias de escala e desenvolvimento eficiente de energia.”
(Manifesto for Cities, 2012, p.10)

O que chama a atenção desse Manifesto é que grande parte dos que o assinam este
documento são empresas privadas, organizações e associações corporativas e agências
multilaterais. Dentre os maiores parceiros e patrocinadores encontram-se novamente a Arcadis, a
ISOCARP e empresas privadas como a Siemens, Veolia Environment, GDF Suez e Lafarge,
todas grandes empresas do ramo de energia ou construção.
Baseado no Manifesto for Cities, em 2014, o Comitê de Direção do World Urban
Campaign, que conta com a presença da Arcadis, criou o The City We Need, um documento que
consiste em alguns princípios que devem ser transformados em ações políticas e sugerem formas
concretas de como atingir o desenvolvimento urbano sustentável.

21

ISOCARP. Collaborations. Disponível em: https://isocarp.org/collaborations/un-habitat/habitat-iii/un-habitat/.
Acesso em: 09 de março de 2017.
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Para garantir que tenhamos a cidade que precisamos no século XXI, nosso
novo paradigma urbano terá de ser guiado por um conjunto de princípios articulados
preliminarmente no Manifesto for Cities e ainda mais refinados aqui. Teremos que
traduzir estes princípios em ações políticas adaptadas às condições locais. 22 (The City
We Need, 2014, p.09)

Alguns dos atributos citados nesta nova agenda são:
1. Resiliência: as cidades devem ser desenhadas para serem resilientes, serem
eficientes energeticamente, com baixa emissão de carbono e cada vez mais
dependentes de energias renováveis; restabelecem os recursos que consome e
recicla e reutiliza seus resíduos. Além disso, utilizam água, terra e energia de
forma organizada e coordenada e em harmonia com seu entorno em apoio à
agricultura urbana e periurbana;
2. Cidade socialmente inclusiva: prove espaço para todos os segmentos e grupos
populacionais e elimina todas as formas físicas e espaciais de segregação e
exclusão;
3. Cidade com sua própria identidade: reconhece a cultura como chave para a
dignidade humana e para a sustentabilidade.
4. Cidade segura: a cidade convida a todas as pessoas a usarem as ruas, parques e
lugares sem medo, dia e noite;
5. Cidade saudável: os parques e jardins da cidade são refúgios de paz e
tranquilidade e um porto para a flora e fauna local. Todas as entidades, públicas e
privadas, oferecem serviços públicos (água, esgoto, energia, transporte) ,
trabalham juntamente com seus residentes e têm a saúde pública e meio ambiente
como um indicador de desempenho comum;
6. Acessibilidade: terra, infraestrutura, habitação e serviços básicos são planejados
tendo em mente os grupos de baixa renda. Serviços públicos são planejados
juntamente com as comunidades que são servidas por esses serviços;
Todas as traduções desta dissertação foram feitas pela autora. “To make sure we have the city we need in the 21st century, our
new urban paradigm will have to be guided by a set of principles preliminarily articulated in the Manifesto for Cities and further
refined here. We will have to translate these principles into policy action areas tailored to local conditions.”
22
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7. Planejamento no nível metropolitano: coordena políticas e ações setoriais
(economia, mobilidade, biodiversidade, energia, água e resíduos) dentro de um
quadro setorial abrangente e coerente. Comunidades e bairros são participantes
ativos na tomada de decisões metropolitanas.

Alguns dos princípios acima, lançados no The City We Need, tornaram-se atributos das
cidades sustentáveis e constam como indicadores nos rankings da própria Arcadis.
Em 2014, o World Urban Campaign lançou mais uma iniciativa como preparação para a
Conferência Habitat III: o Urban Thinkers Campus (UTC). Esta iniciativa teve como objetivo
debater os princípios do The City We Need em um espaço aberto para troca entre parceiros e
todos os atores sociais 23 com o objetivo de promover a urbanização sustentável. O UTC
promoveu debates ao redor do mundo que resultaram em diversos relatórios.
Com base em 26 relatórios de todas os Urban Thinkers Campuses, o Comitê da WUC
desenvolveu e lançou The City We Need 2.0 no dia 12 de março de 2016. Este documento foi a
principal contribuição, segundo o website da UN Habitat, para o desenvolvimento da Nova
Agenda Urbana, lançada na Conferência Habitat III, em outubro de 2016.
Como já foi dito anteriormente, todas essas iniciativas mencionadas acima foram lançadas
como uma preparação para o desenvolvimento e aprovação da Nova Agenda Urbana (NUA) mencionada no capítulo anterior - durante a Habitat III de 2016. A Arcadis participou ativamente
de todas essas iniciativas e todo o processo preparatório para a grande Conferência Habitat III.
Logo após o Habitat III, o Comitê de Direção da World Urban Campaign decidiu
continuar com o Urban Thinkers Campus com o objetivo de desenvolver planos de ação reais e
roteiros que viabilizem a implementação da Nova Agenda Urbana da UN Habitat24.
Como membro da World Urban Campaign, a Arcadis tem se encarregado de organizar
workshops para o Urban Thinkers Campus. Segundo a própria empresa, a Arcadis, foram
realizados workshops em 13 dos seus escritórios ao redor do mundo – Nova York, Chicago, Los
Angeles, Londres, Roterdã, Berlim, Singapura, Kuala Lumpur, Shangai, Hong Kong, Sidney,
Dubai e São Paulo e em total, contando com centenas de pessoas que contribuíram com suas
23

Dentro das práticas e discursos corporativos usa-se muito o termo stakeholders e que comumente é traduzido para o português
como público de relacionamento. Nos textos da ONU e, principalmente, da UN Habitat, usa-se muito este mesmo termo para
designar os atores sociais envolvidos. Aqui traduziremos como atores sociais.
24 http://www.worldurbancampaign.org/urban-thinkers-campus
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ideias para a discussão da Nova Agenda Urbana. Os workshops se organizaram em três temas que
fazem as cidades mais competitivas, habitáveis e sustentáveis: resiliência, mobilidade e
regeneração, temas estes que estão cada vez mais presentes nos rankings produzidos pela
Arcadis, como veremos no próximo capítulo.
Primeiramente, gostaríamos de chamar a atenção para o quanto esses eventos, que
chamam todos atores a participar, restringem o debate a uma pauta já pré-estabelecida pelas
organizações que encabeçam as discussões. Por mais que se promova o discurso da participação
de todos os atores sociais, vemos que, primeiro, o número de pessoas que são convocadas para
tais processos de decisão é muito pequeno se levarmos em conta a proporção global que essas
agendas têm. Em segundo, vemos que dentre as pautas de discussão e decisão já vem préestabelecidas de cima para baixo, por aqueles que dirigem essas organizações25.
Em segundo lugar, como pudemos ver, a Arcadis é o maior patrocinador em todos os
programas da UN-Habitat. Essa prática é uma estratégia de negócios da empresa uma vez que
permite posicionar-se em um lugar privilegiado de tomada de decisões, aumentando assim seu
poder de influência neste debate urbano internacional, em que se definem agendas que serão
adotadas por muitas cidades ao redor do mundo. Participar dessas organizações internacionais a
qualifica como mediador das ideias produzidas pelas diferentes agendas urbanas, uma vez que
muitos dos temas e atributos dessas agendas articulam-se tanto com os negócios e serviços que a
empresa vende às cidades, quanto com os próprios rankings da empresa, através dos indicadores.
Não é só a Arcadis que está presente nesses grandes espaços internacionais de debate, mas
há também outras corporações. Muitas destas empresas têm negócios relacionados às cidades,

25

Um exemplo disso foi uma experiência em que eu mesma vivi e que na ocasião me chamou atenção. Em 2014, quando

trabalhava na consultoria de sustentabilidade corporativa, fui convidada a participar de um evento promovido pelo Global
Compact, agência da ONU que trabalha com sustentabilidade corporativa. Na ocasião, discutiam-se quais seriam as Metas do
Desenvolvimento Sustentável (ODSs) pelos próximos 15 anos e que iriam substituir as Metas do Milênio. O evento aconteceu em
um pequeno auditório em um edifício comercial na Avenida Paulista, centro empresarial da cidade de São Paulo, e supostamente
aquela seria a reunião final de onde sairia a contribuição do empresariado brasileiro e das organizações da sociedade civil para as
ODSs. Lembro-me que na ocasião me chamou muito a atenção o número de participantes, no máximo 60 pessoas representando
diferentes empresas e organizações - que decidiria as contribuições do Brasil para a grande Assembleia da ONU. Também
tivemos que votar metas já pré-selecionadas, num processo que, segundo os representantes do Global Compact, surgiram de um
processo feito pela internet que consultou diversos atores sociais sobre quais seriam as próximas ODSs. Pela informação que nos
deram na ocasião, o número de participantes nessa consulta online não passava das 5 mil pessoas.
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tais como, transporte, energia, construção, infraestrutura, com as quais a empresa também se
articula. Nesse sentido, é possível afirmar que a sustentabilidade se tornou um negócio para as
cidades, assim como as cidades tornaram-se uma mercadoria ou, como dito na citação do
Manifesto for Cities, as cidades tornaram-se o maior ativo do mundo.
É importante salientar que, para uma empresa como a Arcadis, é de vital importância
fazer parte de organizações como as Nações Unidas, a ISOCARP e, o WBSCD, entre outras,
pois, mais do que simples organizações, se constituem como rede de organizações com interesses
em comum nas cidades e onde surgem futuros projetos e negócios que atendem a interesses
dessas próprias redes.
2.3 A Arcadis e sua articulação com outras empresas
Além de se filiar a importantes organizações internacionais, a Arcadis também tem como
estratégia a associação e parceria com outras redes de empresas do ramo das cidades. Muitas
dessas empresas possuem forte influência junto aos governos locais, além de fazerem parte dessa
rede que se encarrega de produzir e operacionalizar a sustentabilidade nas cidades. Assim, a
parceria da Arcadis com essas empresas não só lhe permite entrar em novos mercados e ampliar
seu volume de negócios nas cidades, como também se legitimar como consultoria em
sustentabilidade urbana dentro dessa rede. Nesse sentido, destacaremos duas redes de empresas
nas quais a Arcadis faz parte atualmente.
A primeira é a iUrban Competitiveness, que se iniciou, em 2014, como uma pesquisa
encomendada

pelo

European

Institute

for

Comparative

Urban

Research

(Euricur),

PriceWaterhouseCooper (PWC) e o Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
e se tornou uma das principais conferências sobre cidades, a iUrban Conference. Segundo o
website da conferência:

Esta pesquisa colaborativa foi estabelecida para dar suporte às cidades ao redor do
mundo nas suas buscas por soluções urbanas inovadoras a fim de impulsionar a
competitividade urbana sustentável e aprender a colocá-la em prática26.

O objetivo da iUrban era analisar como as cidades podem alcançar um bom crescimento
26

iUrban Conference. Disponível em: http://www.iurbanconference2014.nl/index.php. Acesso em: 14 de julho de
2017.
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enquanto estimulam a competitividade sustentável e como eles próprios podem continuar
crescendo e se desenvolvendo ao mesmo tempo em que promovem a coesão social e a qualidade
ambiental. O relatório da pesquisa analisa 24 projetos urbanos na Austrália, Brasil, Bélgica,
Canadá, China, Etiópia, Índia, Finlândia, Alemanha, Hungria, Indonésia, Irlanda, Itália, Holanda,
Qatar, Singapura, África do Sul, Espanha, Reino Unido, Emirados Árabes e EUA.
Apesar de não ter encontrado informações diretas do envolvimento da Arcadis na parte da
pesquisa, podemos afirmar que ela fez parte da Conferência iUrban em Rotterdam. O objetivo
deste encontro foi lançar o relatório iUrban como diretriz para que as cidades envolvam
relevantes atores sociais, tais como universidades, empresas e cidadãos, na implementação de
ações que promovam o desenvolvimento urbano sustentável.
A Arcadis se fez representar por meio de Andrew Waddelove, principal consultor em
sustentabilidade da empresa e participante ativo nos projetos da WBCSD, mencionada no item
anterior, onde desenvolveu uma estrutura de trabalho para a implementação do desenvolvimento
sustentável urbano. A empresa também foi um dos patrocinadores, junto com a PWC, Eurocur e
City of Rotterdam, de alguns eventos que fizeram parte desta conferência, como por exemplo, o
jantar de recepção. Ao que parece, a Arcadis também tem como estratégia o patrocínio e
financiamento de grandes e importantes eventos com o fim de se articular a essas redes e ampliar
assim sua influência nesses espaços.
A Conferência iUrban contou com a participação de intelectuais e acadêmicos
especialistas em questões urbanas, tais como Saskia Sassen, da Columbia University. Sassen
participou da mesa “Novas abordagem para competitividade sustentável”. O evento também
contou com professores da Erasmus University Rotterdam, Bucknell University e Universidade
de Nairóbi, além de especialistas em cidades globais da PWC e Euricur.
O iUrban Conference é um bom exemplo de como essas redes atuam a partir de promoção
de encontros para discutir modelos de cidades fora do âmbito das Nações Unidas. É uma forma
de legitimá-los e torná-los consenso para o convencimento posterior. Nesse sentido, a presença e
participação da Arcadis junto a estas outras empresas nestes eventos é também uma forma de a
empresa adquirir legitimidade para tratar de temáticas vinculadas às questões urbanas.
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Outra rede de empresas à qual a Arcadis se articula hoje é a plataforma 100 Resilient
Cities (100RC), fundada, em 2013, pela Fundação Rockfeller e pela empresa multinacional de
engenharia e design, Arup27. Sabe-se que a ideia de resiliência urbana surgiu no âmbito da UN
Habitat, após a Habitat II de 1996. Desde então, a ideia de resiliência urbana tem sido usada por
muitas dessas organizações e empresas para promover e vender seus serviços às cidades. Além
disso, a resiliência tem se tornado atributo das cidades sustentáveis - prova disso é a presença de
um indicador de resiliência no ranking da Arcadis, como veremos no próximo capítulo.
O 100RC tem como objetivo fornecer às cidades os recursos necessários para desenvolver
um caminho em direção à resiliência com relação a eventos que vão desde o desemprego, a
violência, a escassez de água e alimentos até terremotos, inundações, ataques terroristas e outros.
Ao se tornarem parte do programa, as cidades passam a receber uma série de suportes, que vão
desde a ajuda de especialistas que auxiliarão no desenvolvimento de estratégias de resiliência
para eventuais eventos até a ajuda na contratação um Chefe de Resiliência (Chief Resilience
Officer) que ocupará uma nova posição no governo da cidade e liderará os planos e estratégias
para a resiliência da cidade28.
É importante destacarmos estes dois “suportes”, uma vez que o primeiro permite às
empresas venderem seus produtos e serviços relacionados a resiliência urbana por meio de seus
próprios especialistas que auxiliam as cidades nos seus planos e estratégias de resiliência. O
segundo, por outro lado, permite que essas empresas coloquem um ou mais representantes dentro
do próprio governo das cidades sem que estes sejam eleitos.
Se por um lado temos o braço da rede que vai desde o âmbito global da ONU para os
mediadores, aqui temos o outro braço da rede que vai desde os mediadores para o âmbito local, o
das cidades. O fato de a Arcadis fazer parte dessa plataforma mostra o interesse da própria
empresa em se inserir nos governos locais, ampliando assim sua rede de clientes e negócios. Por
outro lado, os governos das cidades têm grande interesse em fazer parte de projetos e redes que as
coloquem em uma posição de maior competitividade, seja por ser mais sustentável ou mais
resiliente, o que faz com que as cidades se tornem, assim, uma grande mercadoria para empresas,
27

A Arup tem um perfil de negócios e de áreas de atuação muito parecidos com a Arcadis, com a diferença de que
não vende seus serviços tendo a questão da sustentabilidade como centralidade.
28
100 Resilient cities. About Us. Disponível em: http://www.100resilientcities.org/about-us#/-_/ Acesso em: 16 de
janeiro de 2017.
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consultorias e organizações que trabalham com negócios urbanos.
Com seu futuro individual em equilíbrio, a capacidade de uma cidade ser
resiliente tem um impacto direto na sua competitividade, desempenho e bem-estar. Em
poucas palavras, quanto mais resiliente for uma cidade, maior será sua capacidade em
atrair investimentos (JOHN BATTEN, 2015)29

O que também podemos notar ao ler o website dessas empresas e organização é que todos
se utilizam dos mesmos termos e argumentos para justificar a importância para uma cidade se
tornar mais resiliente ou mais sustentável. A justificativa mais usada para que as cidades invistam
num modelo mais sustentável e resiliente é o crescente aumento da população nas cidades e a
perspectiva de que, até 2050, 75% da população mundial viverá em centros urbanos, o que
deixaria as cidades “estressadas”, segundo expressão dos próprios. Outra informação, utilizada
como justificativa, é o aquecimento global, que geraria escassez de água, alimentos, além de
outros problemas ambientais. Terrorismo, desemprego, criminalidade, desastres naturais são
também utilizados para justificar a necessidade de as cidades se tornarem mais resilientes e
sustentáveis.
Por meio da Plataforma de associados do 100 Resilient Cities da Fundação Rockfeller, em
2016, a Arcadis conseguiu diversas parcerias com líderes das cidades selecionadas para planejar
suas estratégias de resiliência.
Como um parceiro da plataforma 100 Resilient Cities – lançada pela Fundação
Rockfeller, nós temos firmado parcerias com diversos líderes das cidades selecionadas
com o objetivo de planejar estratégias de resiliência 30(ARCADIS, 2016, p. 33).

Podemos considerar este último, como um ótimo exemplo de como tais programas e
plataformas criadas por estas redes de grandes empresas sob um proposito “positivo”, visam na
verdade, gerar mais negócios para as próprias empresas envolvidas.

“With their individual futures in the balance, a city’s ability to be resilient has a direct impact on its
competitiveness, performance and well-being. In a nutshell, the more resilient the city, the greater its ability to
attract investment.” Disponível em: https://arcadisblog.wordpress.com/tag/cities/ .Acesso em: 17 de janeiro de 2017.
30 As a Platform Partner of 100 Resilient Cities – pioneered by the Rockefeller Foundation, we have partnered with
selected city leaders to plan their resilience strategies.”
29
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2.4 A Arcadis e seus negócios “sustentáveis”
A partir do final da década de 1990 e início dos anos 2000, a Arcadis tem orientado seus
negócios para as cidades. Desde então, a empresa adotou uma estratégia pautada, de um lado, na
articulação com agências da ONU e outras associações internacionais, de outro, associando-se,
fundindo-se ou adquirindo empresas vinculadas ao desenvolvimento urbano, aumentando as
possibilidades de serviços a serem oferecidos nos mercados do mundo todo. Se a articulação com
as agências internacionais lhe confere a legitimidade política e conceitual para atuar no setor da
produção de cidades sustentáveis, por outro, a articulação com empresas, cujo ramo é exatamente
produzir sustentabilidade, lhe confere o certificado necessário para se alçar à condição de
consultoria para as cidades que desejam alcançar a sustentabilidade. Os rankings, como veremos
no próximo capítulo, será o instrumento que falta para completar o quadro de forma a tornar
incontornável, para as cidades, submeterem-se à consultoria da Arcadis.
Os serviços oferecidos pela Arcadis estão todos eles de alguma forma articulados à
produção do espaço urbano. Mas, mais do que isso, empenhados em transformar o que é
essencial à reprodução das cidades em ativos financeiros, desde um recurso natural, chamado por
eles de “ativos naturais, como água, até um ambiente construído, que, na sua linguagem é “ativo
construído”. Desde que as cidades estejam dispostas a contratar sua consultoria, ela saberá
transformar tudo em negócio voltado ao investimento das empresas interessadas.
Para a Arcadis, as cidades são o maior ativo do mundo, assim como tudo o que compõe o
funcionamento delas: transporte, distribuição de água e energia, edifícios, parques, entre outros.
Vendo nisso uma grande oportunidade de negócios, a Arcadis criou um programa chamado
Gestão de Ativos Revolucionários, tornando-se, assim, líder mundial no mercado de
gerenciamento de “ativos naturais” e “ativos construídos”. Para a empresa:
Ativos são essenciais para nossas vidas. O transporte que usamos, os prédios
onde trabalhamos, instalações que fazem o tratamento e distribuição da água que
bebemos e os fios que entregam energia para nós, são todos ativos que precisam ser
gerenciados e mantidos31 (ARCADIS, 2016, p. 03).

Além de prestar consultoria e gerenciar esses ativos nas cidades, a empresa publica
“Assets are essential to our lives. The transportation we use, buildings we work in, facilities treating and
distributing the water we drink and grids delivering power to us, are all assets that must be managed and maintained.
31
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diversos relatórios com análises sobre esses ativos e como otimizar a sua gestão. A Arcadis vê a
gestão desses ativos como um vasto recurso de criação de valor ainda não explorado. Tendo em
vista que a Arcadis é líder mundial neste setor, este programa tem um propósito estritamente
mercadológico, uma vez que, segundo a própria empresa, uma boa gestão de ativos faz com que
as organizações se tornem mais competitivas. Nesse caso:
Tanto as organizações públicas como privadas terão que implementar planos efetivos
para otimizar seus ativos para permanecerem competitivas. O tamanho do prêmio para
aqueles que forem bem sucedidos é enorme. 32

Além da gestão de ativos, os demais serviços oferecidos pela Arcadis são muitos e
diversos e envolvem toda a cadeia de negócios e investimentos relativos à questão urbana. 33 Em
linhas gerais, a Arcadis oferece serviços de desenvolvimento de projetos 34 e consultoria em tudo
o que está relacionado com os “ativos naturais” e “construídos” nas cidades, que é o grande
mercado par a empresa. No dizer de Heloisa Caprioli, do departamento de comunicação da
empresa: “Basicamente nós fazemos projetos e consultoria para tudo o que é vivo e construído”
(CAPRIOLI, entrevista concedida em 16 de agosto de 2016).
2.4.1. “Ativos Naturais”
Na concepção da Arcadis, os “ativos naturais” são todos os recursos naturais, como água,
energia, minerais, ar, biodiversidade etc. Na área de “ativos naturais”, a Arcadis oferece serviços
de avaliação e restauração de áreas, consultoria ambiental estratégica, construção ambiental e
planejamento ambiental. Este setor representa cerca de 25% do total da receita da empresa e seu
principal mercado, nesta área, são os EUA.
Dos serviços acima mencionados, o que tem trazido maior impacto na receita da empresa
é de avaliação e restauração de áreas ambientais. Em 2016, foi lançado o Protocolo de Capital
“Both public and private organizations will have to implement effective plans to optimize their assets to remain
competitive. The size of the prize for those who succeed is vast”. ARCADIS. On the road to an asset management
revolution.
Disponível
em:
https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/on-the-road-to-an-assetmanagement-revolution/. Acesso em: 23 de janeiro de 2017.
32

33

ARCADIS. Market sectors. Disponível em: https://www.arcadis.com/en/global/market-sectors/ Acesso em: 23 de
janeiro de 2017.
34
Vale ressaltar aqui que a Arcadis não é uma empresa construtora. Seus serviços são basicamente de
desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura e consultoria em diversas áreas relacionadas à questão
urbana.

60

Natural (PCN), que consiste em uma estrutura padronizada para que as empresas avaliem e
meçam seus impactos e dependências diretas e indiretas no capital natural.
A Natural Capital Coalition (NCC) é uma plataforma global que integra diversas
iniciativas e organizações que trabalham com capital natural. Suas atividades direcionam-se para
o engajamento, pesquisa e desenvolvimento de metodologias para a contabilidade de capital
natural. Segundo o website da plataforma, os membros fundadores da NCC têm sido pioneiros
em grande parte das ciências e negócios que valorizam e contabilizam o capital natural, criando
esta plataforma para ser aplicada em negócios.
A Arcadis é membro da Natural Capital Coalition e fornece produção intelectual,
recursos, além de dar suporte prático à organização, sendo co-autora do Protocolo de Capital
Natural.
O protocolo cobre quatro estágios e nove passos e pode ser aplicado em qualquer setor de
negócios em qualquer localização geográfica. Além de ter criado o protocolo juntamente com a
NCC, a empresa também se comprometeu ativamente nas experiências requeridas para a
implementação do PNC nas áreas de biodiversidade de diversas empresas e trabalhou nos testes
pilotos do Protocolo juntamente com a Philips, Nestle, Shell, Kering e outras. Nesse sentido, é
possível observar mais uma vez o papel mediador da Arcadis, articulando-se a empresas que
prestam serviços vinculados à suas áreas de negócios, principalmente com as cidades.
Com isso, a Arcadis vem crescendo cada vez mais na área de capital natural, que como
vimos anteriormente representa 25% da sua receita. O principal interesse nesse setor por parte de
empresas como a Arcadis é o de transformar em capital os recursos naturais renováveis e nãorenováveis, tais como, água, plantas, animais, ar, minerais, solo.
Segundo a Natural Capital Coalition, capital natural é outro termo usado para os recursos
naturais citados acima, além de ser uma das várias formas comumente reconhecidas de capital.
Outras formas de capital seriam capital financeiro, capital social, capital produzido, capital
intelectual, entre outros. Por se tratar de uma outra forma de capital, muitas empresas, incluindo a
Arcadis, tem cada vez mais entrado nesse novo mercado, sendo que um dos setores em que ela
atua é o de recursos naturais.
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Além da área de avaliação e restauração de áreas, uma das maiores linhas de negócios da
empresa são os recursos hídricos, ou água, como chamado pela empresa.
Nesse setor, a empresa oferece serviços de fornecimento e tratamento de água, transporte
e construção de redes de suprimento, gerenciamento de água e água industrial. Segundo relatório
anual da empresa de 2016, a Arcadis concentra-se em oferecer serviços para todo o ciclo de água:
“desde a fonte até o consumidor e de volta a natureza” (ARCADIS, 2016, pg. 32).
No ano de 2015 e 2016, esse segmento representou 13% dos lucros da empresa e hoje a
Arcadis é o quinto maior no mundo no setor de serviços relacionados à água.
A grande maioria de seus clientes nessa área são órgãos públicos e órgãos municipais,
estaduais e nacionais de água. A Arcadis também tem alguns clientes do setor privado e
indústrias para os quais oferece serviços de redução de uso de água, melhorias para
sustentabilidade e consultoria para atender a requisitos regulatórios.
Cerca de 3.200 funcionários da empresa trabalham no setor de água, o que corresponde a
12% do total de seus funcionários. O principal mercado são os EUA e Canadá, que juntos
representaram 65% da receita líquida da empresa. A Europa e Oriente Médio somaram 35% da
receita líquida da Arcadis.
A área de energia também é uma das principais linhas de negócios da empresa: ela atende
tanto ao mercado de energia renováveis como as de energia não-renováveis. A energia é hoje um
dos mais importantes setores no mundo, uma vez que a demanda por energia cresce a cada dia.
Nas últimas décadas, também tem crescido a demanda por energia “verde” ou renovável, devido
à flutuação dos custos de combustíveis fósseis, criando um novo nicho de negócios, que demanda
uma rede de energia mais limpa e eficiente.
Assim, a Arcadis também está presente neste mercado de energia “verde” oferecendo
serviços de planejamento, revisões de tecnologias e implantação nos locais por meio de técnicas
que abordam a eficiência energética, geração renovável, recuperação de recursos e serviços de
sustentabilidade.
Os sistemas energéticos “verdes”, liderados pelo aumento dos investimentos em
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energia solar, eólica e hidrelétrica resultaram na busca de soluções de desenvolvimento
de energia, principalmente no que se refere ao fornecimento. Ao combinar experiência,
inovação e visão, oferecemos uma ampla gama de soluções de energia renovável,
incluindo energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica, biomassa, biocombustível e
biogás para sua empresa, seja ela governamental, comercial ou industrial (ARCADIS,
2017)35

Na área de energias não-renováveis, a Arcadis oferece serviços para a área de mineração,
óleo e gás. O serviço consiste em oferecer apoio aos seus clientes durante todo o ciclo destes
ativos, implementando segurança, eficiência e soluções sustentáveis para alcançar seus objetivos
de negócios36.
Na área de mineração, uma das mais importantes na Arcadis, a empresa oferece serviços
de consultoria e engenharia a seus clientes em toda a cadeia da mineração: desde o licenciamento
ambiental e infraestrutura do projeto até transporte e fechamento da operação.
Arcadis oferece seus serviços em todo o ciclo da mineração que vai desde
consultoria sobre o negócio, projeto e implementação, suporte operacional e serviço de
gerenciamento dos ativos, garantia do funcionamento de toda a infraestrutura e por fim
agregando valor a toda a cadeia de valor dos ativos. (ARCADIS, 2016, p. 18)

Alguns dos projetos noquais a Arcadis tem trabalhado ao redor do mundo incluem serviço
ambiental e de infraestrutura do gasoduto que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro; planejamento
do encerramento da operação de extração da CODELCO Chile em São Salvador; conexão de
uma nova mina até o porto na região amazônica para a Vale S/A; design do novo terminal de
carregamento de carvão em Mayfield, Austrália; redução da contaminação de água subterrânea
em El Paso, EUA; entre outros. Além da área de mineração, a Arcadis também presta serviços na
área de metal e metalurgia em todo o mundo.

“Green’ energy systems, led by increased solar, wind and hydropower investments, have resulted in a quest for
supply-side energy development solutions. By combining experience, innovation and insight, we offer a
comprehensive array of renewable energy solutions, including solar, wind, hydropower, geothermal, biomass,
biofuel and biogas, for your business, whether it be government, commercial or industrial.”. ARCADIS, Energy
Services. Disponível em: https://www.arcadis.com/en/united-states/sectors/energy-and-natural-resources/energyservices/. Acesso em: 12 de fevereiro de 2017.
35

36

ARCADIS. Natural Resources. Disponível em: https://www.arcadis.com/en/global/market-sectors/naturalresources/ . Acesso em: 12 de Fevereiro de 2017.
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Na área de petróleo e gás natural, dois dos mais valiosos recursos naturais na atualidade, a
empresa também oferece uma ampla variedade de serviços que inclui desde o planejamento
inicial e estudo de viabilidade até operacionalização e todo o suporte legal para a operação. A
Arcadis atua nessa área há mais de 65 anos.
Em 2015, a Arcadis criou um modelo de negócios chamado FieldTech Solutions, que
envolve uma equipe de profissionais especializados em serviços de baixo custo que fornecem
preços competitivos para atividades de rotina e de recuperação de áreas e que seguem os
principais protocolos de segurança do setor. A FieldTech Solutions proporcionou um contrato de
10 anos com a BP – grande empresa do ramo do petróleo – que selecionou a Arcadis para o
Projeto Agostinho, um portfólio de reparação de 10 anos em mais de 200 áreas em dezoito
estados dos EUA no valor de U$32,5 milhões. A Arcadis já opera em vários centros de
exploração da BP nos EUA e Caribe.
2.4.2. “Ativos Construídos”
Para a Arcadis, os “ativos construídos” são tudo aquilo que é construído dentro de uma
cidade, tal como, edifícios, pontes, portos, aeroportos ou qualquer obra que faça parte da
infraestrutura urbana. Nessa área, as principais linhas de negócios das empresas estão com
engenharia e arquitetura.
A área de infraestrutura na Arcadis representa 25% do total da receita bruta da empresa e
é um dos quatro pilares dos negócios globais dela.
A infraestrutura objetiva soluções sustentáveis de infraestrutura

para

transportes eficientes por estrada, ferrovias, ar e por água, criando sistemas confiáveis de
fornecimento de energia. Dando assistência em planejamentos inteligentes e
encontrando um equilíbrio entre ecologia e economia, os especialistas da Arcadis
permitem que cidades sejam não somente habitáveis, mas que também permitam a
conectividade e mobilidade entre as cidades.37 (ARCADIS, 2016, p.28)

As principais áreas onde a Arcadis atua com seu serviço de infraestrutura são em
“Infrastructure focuses on sustainable infrastructure solutions for efficient transportation by road, rail, air and over
water, and creating reliable energy supply systems. By assisting in smart planning and finding the right balance
between ecology and economy, Arcadis specialists enable great cities to not only be liveable but also to be connected
and allow mobility across cities.”
37
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transporte público, ferrovias, aeroportos, mineração, portos, rodovias e infraestrutura industrial.
Seus principais clientes neste setor são os governos nacionais e locais, mas também atendem
clientes do setor privado. Segundo o relatório anual da empresa, 7 mil de seus funcionários
trabalham somente na área de infraestrutura da empresa, correspondendo a 26% do total dos
funcionários.
A Europa e o Oriente Médio representaram 67% do total da receita líquida da empresa
relativa a infraestrutura em 2016. EUA e Canadá somaram juntos 20% da receita líquida e Ásia,
13%.
Alguns dos projetos que estão relacionadas a área de infraestrutura são: gerenciamento na
construção do mais recente guindaste de empilhamento automático do Porto de Los Angeles,
gerenciamento do Programa de Reintegração do Rio São Francisco, produção de um portfólio
tecnológico para a aprovação da licença de construção do aeroporto de Heathrow (Inglaterra),
desenvolvimento e liderança do multibilionário programada social de infraestrutura do governo
do Qatar, auxílio na construção do Grand Paris Express Metro Program, construção do
Brisbane’s Airport Link (Austrália), gerenciamento do projeto de construção da plataforma de gás
natural da Austrália Pacific LNG, maior produtora e exportadora de gás natural na Ásia.
Na área de arquitetura, a empresa oferece serviços de design de arquitetura para grandes
empreendimentos, tais como, pontes, estações, reservatórios, prédios e túneis; de paisagismo para
clientes privados ou públicos; e design orientado a desempenho, que consiste em garantir que as
construções considerem os impactos sociais, econômicos e ambientais das suas estruturas.
Com a aquisição da CallisonRTKL – empresa de arquitetura e design da Arcadis – a
empresa conquistou diversos novos mercados no mundo. Hoje, a CallisonRTKL possui
escritórios nos EUA, Europa, Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Shangai, Manila e Singapura, mas
seus projetos se expandem pelo mundo inteiro, desde Austrália, Ásia, China, passando pelo
Oriente Médio, América Latina, até Europa e EUA. Seus serviços incluem arquitetura,
gerenciamento de energia, planejamento de unidades de saúde, tecnologias de saúde, excelência
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operacional, planejamento e design urbano, design gráfico ambiental, entre outros38.
A CallisonRTKL também atende diversos mercados, tais como, edifícios governamentais,
residências, shoppings, edifícios altos, hotéis, hospitais, serviços financeiros, universidades e
campus universitários.
Dentre os principais projetos da empresa estão a Embaixada Americana em Haia,
Holanda; Porto de Dubai, Emirados Árabes; estações ferroviárias em Guangdong, China; Sala de
Imprensa da Casa Branca, em Washington DC; Aeroporto de Dália, China; Museu do Cinema,
Beijing, China; entre outros grandes empreendimentos.
A área de edificações representa hoje 36% da receita da empresa. A Arcadis está presente
em toda a cadeia que envolve a construção de edifícios: projeto de design e arquitetura, a
engenharia e execução do projeto, consultoria para assuntos legais, custos e finalização do projeto
sejam para clientes privados como para governos. Além disso, segundo a empresa, eles: “ajudam
os clientes a planejar, criar, operar e regenerar os seus ativos construídos”. (ARCADIS, 2016,
p.42)
A Arcadis também tem atuado na área de restauração de propriedades industriais. Para
vender esse serviço, a empresa usa o argumento de que o futuro das cidades altamente
competitivas está em explorar o valor desbloqueado39 das propriedades industriais excedentes.
Vemos aqui o papel da Arcadis como mediadora dos processos de reconversão das cidades
industriais em cidades voltadas à economia globalizada, desempenhando papel significativo na
valorização desses próprios imobiliários abandonados pelas plantas industriais transplantadas
para lugares de menor custo.
2.4.3. Big Urban Clients
Com o objetivo de dar maior foco aos seus negócios em cidades específicas, a empresa
lançou em 2014 o programa Big Urban Clients (BUC), que tem como objetivo delinear o tipo de
consultoria que a empresa pode oferecer às cidades.

38

CALLISONRTKL. Services. Disponível em: https://www.callisonrtkl.com/expertise/ Acesso em: 11 de junho de
2017.
39
Valor desbloqueado é o valor escondido ou não explorado de propriedades, ativos ou qualquer tipo de mercadoria.
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Segundo ela, o BUC tem por objetivo ajudar as cidades a se tornarem mais competitivas
em investimentos de pessoas, empresas, na promoção e atração de grandes eventos culturais,
esportivos, entre outros. O programa também visa tornar as cidades mais habitáveis, oferecendo
soluções urbanas sustentáveis em transporte, meio ambiente, abastecimento de água,
planejamento urbano e design de construção.
O programa BUC é a resposta da Arcadis ao rápido ritmo de urbanização
global. Procura ajudar os grandes clientes urbanos a se tornarem mais competitivos na
hora de atraírem investidores e construtores, turistas ou mesmo atrações culturais, tais
como, museus e teatros de alto nível. O programa também tem como objetivo tornar as
cidades mais habitáveis, fornecendo soluções urbanas mais sustentáveis nas áreas de
transporte, meio ambiente, abastecimento de água, planejamento urbano e projetos de
construção40.

Segundo o website da Arcadis, a empresa selecionou 12 cidades para dar início a esta
nova estratégia de negócios. Mas, segundo entrevista de John Batten, mais cidades foram
selecionadas: treze cidades globais e cinco regionais, totalizando dezoito cidades 41. As cidades
seriam: Amsterdam, Berlin, Birmingham, Chicago, Doha, Dubai, Hong Kong, Jidá, Kuala
Lumpur, Londres, Los Angeles, Manchester, Nova York, Rotterdam, São Paulo, Shanghai,
Singapore, Sydney. A Arcadis tem forte presença em todas elas.
Além dessas cidades pertencentes ao BUC, ela também tem negócios e projetos com
diversas outras grandes cidades ao redor do mundo, consideradas cidades globais. Segundo o
website da Arcadis, através dos serviços prestados pela empresa, ela proporciona às cidades
maior competitividade, melhor qualidade de vida aos habitantes, visitantes e negócios através de
programas que expandam a resiliência urbana, encorajando a regeneração, maximizando a

“The BUC program is ARCADIS' answer to the rapid global pace of urbanization. It seeks to help large urban
clients in becoming more competitive when attracting investors and developers, when attracting people or when
adding cultural attractions such as high-end museums or theatres. The program is also directed at making cities more
livable by providing sustainable urban solutions for challenges in transportation, environment, water supply, urban
planning and building design.” Disponível em:
https://www.arcadis.com/de/switzerland/news/pressemitteilungen/news/1774442/) . Acesso em: 18 de Janeiro de
2017
41
Para Arcadis, cidade global são as cidades que são gerenciadas por John Batten e um time global. As cidades
regionais são gerenciadas por uma equipe local.
40
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mobilidade42.
Um de seus principais clientes são os próprios governos locais - ou setor público – como
chama a Arcadis. Para eles, a empresa oferece serviços de planejamento urbano e planejamento
urbano sustentável, marketing para as cidades, além de criar planos urbanos viáveis e duráveis
que não só ajudem a criar, construir e manter lugares de distinção, mas também lhes tornem aptos
para competir em uma plataforma global43.
Além desses serviços, a empresa oferece serviços de consultoria voltada para governos e
municípios com o propósito, principalmente, de ajudar as organizações públicas a entregarem
serviços mais eficientes.

Na sequência da crise financeira global, os órgãos do setor público estão sob
maior escrutínio do que nunca, tanto financeiro como regulatório. Em muitas partes do
mundo, o aumento da eficiência e melhoria do desempenho é um desafio contínuo.
Nossos funcionários ajudam as organizações do setor público a entregar melhor e de
forma mais eficiente(...) Nós agimos como conselheiros de confiança para muitos
governos e autoridades que precisam que seus recursos naturais e ativos construídos
trabalhem mais, criando espaços públicos, instalações e infraestrutura que apoiem o
desenvolvimento econômico, ambiental e social das cidades de forma mais eficiente
possível. (ARCADIS, 2017)44

Por meio da Arcadis, podemos observar como estas grandes empresas multinacionais
começaram a operar como mediadoras de um modelo de cidade, através de suas articulações com
diversas redes que operam em torno das cidades, ou melhor dito, dos negócios urbanos. A
Arcadis não só exerce um papel mediador desse modelo de cidade, mas é também um importante
ator encarregado de operacionaliza-lo. Essa operacionalização se dá através dos rankings de
cidades produzidos por ela. Assim, desde 2015, a empresa publica anualmente o ranking de
cidade sustentáveis chamado Sustainable Cities Index, que será analisado no próximo capítulo.
ARCADIS. Cities. Disponível em: https://www.arcadis.com/en/global/market-sectors/cities/ . Acesso em: 19 de Janeiro
de 2017.
43ARCADIS. Services. Disponível em: https://www.arcadis.com/en/latin-america/what-we-do/services/design/masterplanning-and-sustainable-urban-development/ . Acesso em: 24 de Janeiro de 2017.
42

44

ARCADIS. Public Sector. Disponível em: https://www.arcadis.com/en/global/market-sectors/public-sector/ Acesso
em: 24 de Março de 2017.
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Durante os anos de 1990 e 2000, muitos autores começaram a hierarquizar as cidades
segundo sua maior ou menor capacidade de “adaptação” às novas exigências das transformações
econômicas globais que vinham ocorrendo desde os anos de 1970. Assim, durante essas décadas,
começaram a surgir os rankings vinculadas à noção de cidades globais. Esses rankings passaram
a evidenciar a competividade que se instalou na busca por atingir a condição de cidade global
(CARVALHO, 2000, p. 72).
O termo cidade global foi cunhado por Saskia Sassen, em 1991, para designar os novos
pontos nodais dos fluxos financeiros, a partir do processo de globalização da economia a partir
dos anos de 1970. Essas transformações ocorridas, nessa época, alteraram o papel e as formas de
organização e estruturação das principais cidades mundiais, principalmente daquelas tidas como
centrais dentro do sistema econômico. Segundo estudos de Saskia Sassen, as cidades de Nova
York, Londres e Tóquio se encontrariam no centro dessa rede global de fluxos econômicos, por
reunirem certos atributos.
Em linhas gerais, eram consideradas cidades globais aquelas que serviam de pontos
nodais entre a economia global e a local; possuíam bolsas de valores com grande importância
para negócios nacionais e, preferencialmente, internacionais, recebendo grandes fluxos de capital
financeiro; apresentando uma supremacia econômica, tanto com relação ao número de empresas
quanto ao valor adicionado das atividades terciárias, em especial as denominadas “de ponta”, que
dão apoio às empresas de atuação global, tais como: serviços financeiros e contabilidade,
publicidade, telecomunicações, informática, produção de softwares, consultoria de negócios,
entre outros. Além disso, as cidades tinham alto grau de especialização de empregos, em
negócios e serviços financeiros e nas atividades acima citadas; oferecem infraestrutura para
eventos de grande porte do circuito cultural e esportivo “global”, tais como, grandes exposições,
olimpíadas, circuito cultural e esportivo, entre outros.
Apesar de que os estudos da autora tenham sido baseadas em pesquisas relativas a essas
três cidades – Nova York, Londres e Tóquio - com o tempo, essas características passaram a ser
generalizadas como a expressão de uma nova agenda urbana, de um futuro inexorável para todas
as cidades que pretendiam inserir-se nos fluxos econômicos globais. Assim, aos longos dos anos
de 1990 e 2000, o conceito de cidade global começou a ser aplicado também para descrever
metrópoles de países de Terceiro Mundo, como São Paulo, Bangkok, Cidade do México, entre
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outros (FERREIRA, 2007, p.24).
Segundo os argumentos de Saskia Sassen, as cidades devem ser cada vez mais
especializadas e preparadas para um novo tipo de organização econômica e tornar-se cada vez
mais competitivas. Senão, estariam fadadas a morrer. Nesse sentido, muitas cidades passaram a
perseguir o status de cidade global, pois ser uma cidade global passou a ser atraente por significar
a possibilidade de trazer empresas, turismo, capital estrangeiro, profissionais qualificados etc.
Para muitos autores, a competividade entre as cidades seria um caminho inevitável dentro
desse cenário global e, nesse sentido, as cidades começaram a adotar a gestão estratégica como
ferramenta para se tornarem mais competitivas dentro dessa nova lógica econômica.
A gestão estratégica consiste em uma perspectiva de orientação voltada para o mercado,
sempre com foco no médio e longo, estabelecendo objetivos, atividades e resultados esperados.
Também visa envolver o que se chama de stakeholders, ou públicos interessados. É exatamente
esta perspectiva de gestão empresarial que passou a tomar conta da governabilidade das cidades.
No dizer de Borjas e Castells: “as grandes cidades são as multinacionais do século XXI”
(BORJAS; CASTELLS apud VAINER, )
Um texto acadêmico já bem conhecido por fazer justamente a crítica contundente a essa
forma de planejamento estratégico é Pátria, empresa e mercadoria, de Carlos Vainer, faz parte
do livro A cidade do Pensamento Único (2000), de co-autoria com Otília Arantes e Ermínia
Maricato.
No texto, Carlos Vainer demonstra que são justamente as agências multilaterais (BIRD 45,
Habitat) que se encarregaram juntamente com os consultores catalãs, de impor a ideologia da
“globalização econômica” através de um marketing agressivo e o planejamento estratégico
usando o modelo de Barcelona para tal (VAINER, 2000, p.75) .
Não é mera coincidência que a ONU, por meio da UN Habitat, tenha encomendado um
documento de análise e propostas a Borjas Castells para a Conferência Habitat II (Istambul), já
mencionada no capítulo anterior.

45

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
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É praticamente total o comprometimento de agencias de cooperação e
instituições multilaterais em sua difusão e de seus conceitos básicos, de que são
exemplos recentes, a) a publicação de alentado volume sobre a experiência de
Barcelona, pela Oficina Regional para América Latina e Caribe do Programa de Gestão
Urbana, constituídos e financiado pela Agência Habitat das Nações Unidas, PNUD e
Banco Mundial (Borja, 1995); b) a encomenda feita pela Agencia Habitat das Nações
Unidas para que Jordi Borjas e Manuel Castells produzissem um documento de análise e
propostas especialmente para a Conferência Habitat II (Istambul) em que retomam
vários de seus trabalhos anteriores e em que apresentam, para além da análise e
propostas, verdadeira receita para a aplicação de um modelo. (BORJA; CASTELLS
apud VAINER, 2000, p. 77)

Como lembra Ferreira (2007), Castells não deixa a menor dúvida sobre o sentido com que
essa “receita” é literalmente imposta ideologicamente, enfatizando a relação globalização –
planejamento estratégico e o conceito da “necessidade de adaptação” das cidades ao mundo
globalizado.
Vainer também chama a atenção para o discurso da competitividade entre as cidades,
defendido pelos urbanistas catalãs e pelas agências da ONU, citando um documento do Banco
Mundial de 1998, em que é destacada a importância de:


“competir pelo investimento de capital e tecnologia e competência gerencial;



competir na atração de novas industrias e negócios;



competir na atração de força de trabalho adequadamente qualificada.”
(THE WORLD BANK apud VAINER, 2000 p. 77)

Essa competição é também conhecida como marketing urbano que, dentro da lógica da
cidade-mercadoria (Idem, p.78), é cada vez mais imposta dentro do planejamento e gestão das
cidades.
Assim, as cidades acabaram se tornando uma mercadoria especial, com representações
que obedecem a uma determinada visão de mundo, ao mesmo tempo que são construídas
imagens-sínteses sobre a cidade e são criados discursos referentes a ela, os quais acabam
encontrando na mídia e nas políticas do marketing da cidades, importantes instrumentos de
difusão e afirmação de tal modelo (SANCHEZ, 2010, p. 02)
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Assim como ocorre com o conceito de cidade-global, o conceito de cidade sustentável
também busca vender um modelo ao qual as cidades devem se adaptar, porém não por uma nova
lógica somente econômica, mas sim por um modelo de cidade que inclui as questões sociais e
ambientais além das econômicas. Nesse sentido, o modelo de cidade sustentável é o modelo de
cidade de cidade global que apenas incluiu em seus atributos os âmbitos social e ambiental. Prova
disto é que se analisarmos os rankings de cidade global produzidos hoje, vemos que a
sustentabilidade se tornou um indicador de cidade global46.
A sustentabilidade, por meio do modelo de cidade sustentável, acabou constituindo-se
como um modelo e uma marca a serem perseguidas pelas cidades. Consultorias, como a Arcadis,
tornaram-se grandes legitimadoras dessas marcas e vendedoras de serviços e produtos
sustentáveis.

46

Ao longo desta pesquisa, pudemos analisar alguns rankings de cidade global, principalmente aqueles produzidos
pela PriceWaterhouseCoopers e pela ATKearneys. Ambas empresas, assim como a Arcadis, publicam esses rankings
anualmente e pelo que pudemos observar, as questões ambientais e sociais, assim como um indicador de
sustentabilidade próprio, começaram a ser medidas e analisadas. Teria sido interessante poder incluir esses rankings
neste estudo, porém escolhemos dar mais foco aos produzidos pela Arcadis, tanto por uma questão de prioridade
quanto devido ao prazo para entrega deste estudo. No entanto, pretendo incluir tais rankings em um próximo estudo.
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CAPÍTULO III. A operacionalização do modelo de cidade sustentável: os rankings

Desde a década de 1990, estudos têm citado a produção de rankings destinados a
classificar as cidades que viriam a ser nomeadas como cidades globais. No entanto, poucos foram
aqueles que se interrogaram sobre a produção e o sentido desses rankings.
O objetivo desse capítulo é demonstrar, por meio da atuação da Arcadis, como os
rankings sobre “cidade sustentável” se transformaram em instrumentos mediadores de venda de
serviços voltados à produção da sustentabilidade nas cidades.
Como já houve oportunidade de dizer, a Arcadis se legitima como mediadora das ideias
de sustentabilidade ao participar de sua produção e discussão nos organismos internacionais, por
meio dos quais se erige em competência na área. Em segundo lugar, por meio de sua estratégia
empresarial, na relação com as demais empresas ligadas à produção de serviços de
sustentabilidade, se habilita para ser a maior referência neste ramo de negócios. Associações,
aquisições e fusões com outras empresas têm sido estratégia recorrente no sentido de torná-la a
maior referência do mundo em se tratando da intermediação dos serviços ligados à produção da
sustentabilidade urbana.
No entanto, para fechar o ciclo, é preciso que as cidades também tenham interesse em
contratar seus serviços. Como já foi dito, embora a maior parte de suas parcerias seja o setor
privado, boa parte de seus contratos estão direcionados aos governos locais. Sendo assim, a sua
estratégia se completa ao produzir rankings de cidades sustentáveis de forma a pressionar as
cidades que não são bem classificadas a buscar os seus serviços, transformando a disputa por
figurar bem na classificação numa concorrência em torno dos serviços de produção de
sustentabilidade por ela oferecidos. Uma verdadeira luta por classificação, segundo Bourdieu
(2007, p. 438), traduzida na disputa pelos serviços oferecidos pela Arcadis.
Essa é a forma mais perversa do que a literatura tem nomeado de parceria público-privada
e que, ingenuamente, muitas vezes, é observada da perspectiva exclusivamente intraurbana. O
que procuraremos demonstrar é que a pressão para que as cidades se tornem sustentáveis, por
meio da classificação que atingem nos vários rankings, é a forma pela qual o capital privado do
setor sustentável influencia a tomada de decisão dos governos locais. Quando isso ocorre, a
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sustentabilidade enfim se acopla definitivamente aos interesses do desenvolvimento econômico,
tornando o poder público seu meio de realização.
3.1 A luta por classificação
A Arcadis publicou seu primeiro ranking sobre cidade sustentável, em 2015, chamado
Sustainable Cities Index. Para o lançamento do SCI, a empresa contratou uma outra consultoria
Man Bites Dog e investiu em uma grande campanha de marketing.
Segundo a Man Bites Dog, consultoria que trabalha com negócios entre empresas, ou
business to business47, marketing e relações públicas, em 2014, a Arcadis identificou as cidades
como grandes centros de oportunidade para o seu crescimento e investiu em uma unidade de
vendas que tinha como alvo centros urbanos ao redor do mundo. Segundo a consultoria, a
Arcadis até então tinha um baixo brand awaraness48 e possuía pouca credibilidade global no que
diz respeito a assuntos urbanos, além de seus clientes49.
Nesse sentido, para a Man Bites Dog, a empresa precisaria tomar um posicionamento
ousado para se tornar um dos “jogadores líderes” (leading players) dentro da sustentabilidade
urbana. Assim, a Man Bites Dog foi contratada pela Arcadis para auxiliá-la na campanha de
marketing e divulgação do que John Batten chamou da mais bem-sucedida estratégia de
marketing da Arcadis: o Sustainable Cities Index (SCI).
O Man Bites Dog desenvolveu narrativas convincentes regionais e globais a partir dos
dados do SCI, criando conteúdos interativos e compartilháveis para auxiliar a campanha numa
escala global. A consultoria desenvolveu um microsite, infográficos e videográficos e escreveu
inúmeros comunicados à imprensa voltados a países específicos. Os resultados dessa campanha
global estão divulgados no próprio website da consultoria Man Bites Dog. Segundo informa o
website, a campanha excedeu os resultados esperados, ganhando diversos prêmios. Segundo o
head de comunicação corporativa da Arcadis, Andy Rowlands (2015): “O Sustainable Cities

47

B2B significa em inglês business to business . Em português seria negócio entre empresas.
Brand Awareness é um termo usado no setor empresarial e de marketing para identificar o quanto e como
determinada marca é conhecida ou percebida pelo seu público alvo.
49
MAN BITES DOG. Case Studies. Disponível em: http://www.manbitesdog.com/we-represent/casestudies/arcadis/ . Acesso em: 12 de Janeiro de 2017.
48
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Index é nossa campanha mais bem sucedida comercialmente até hoje.”50

O SCI mudou o jogo. O programa de marketing global mais bem sucedido na
história da Arcadis ultrapassou todos os objetivos, gerou fortes resultados em vendas e
ganhou vários prêmios51

São alguns dos resultados da campanha: $20,8 milhões de euros em novos negócios;
cinco prêmios, incluindo o Prêmio de Melhor Campanha Internacional da CorpComms52; mais de
62 mil clicks no microsite (a meta inicial era de 1.500); mais de 24 mil visualizações do vídeo (12
vezes mais do que a meta inicial); mais de 480 entrevistas e reportagens nas mídias internacionais
tais como China Daily, Wall Street Journal, Bloomberg Television, Telegraph, CNBC, entre
outros; 12 mil downloads do website (17 vezes mais do que a meta inicial); 22 patrocínios e
eventos; mais de 187 mil impressões no Linkedin; mais de mil menções no Twitter, entre outros.
Os dados nos mostram a dimensão que a campanha de marketing do SCI teve desde sua
primeira publicação. Nota-se que foram usados todos os meios de comunicação, dos tradicionais jornais, televisão etc – até os mais atuais, como as mídias sociais Linkedin e Twitter.
Se fizermos uma pesquisa no Google com a palavra sustainable city ranking ou index,
aparecem diversos websites de jornais, revistas, e outros meios de comunicação, até matérias
sobre as cidades mais sustentáveis no mundo, a grande maioria tendo como fonte o SCI da
Arcadis.

O SCI foi nossa campanha de marketing de maior sucesso global para a
Arcadis. Ela é a nossa campanha número 1. É a melhor em termos de visibilidade, de
identificação da Arcadis, então é a nossa campanha de marketing global número um.
Como resultado, tem aumentado nossa visibilidade nas áreas de sustentabilidade
ambiental e sustentabilidade urbana e tem nos dado grande oportunidade de trabalho
50

“The Sustainable Cities Index is our most commercially successful campaign to date.”

51

“The SCI has proven a game-changing campaign. The most successful global marketing programme in Arcadis’s

history, it has far exceeded all targets, delivered strong sales results and won multiple awards”. Disponível em:
http://www.manbitesdog.com/we-represent/case-studies/arcadis/. Acesso em: 14 de janeiro de 2017.
Segundo a CorpComms, o prêmio foi dado à campanha do CSI por ter permitido que a Arcadis se tornasse “dona”
da sustentabilidade nas cidades globais, com a consultoria agora creditada como líder no campo da sustentabilidade
urbana.
52
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nesses mercados nas cidades. Então sim! Nós temos aumentado e melhorado nossos
negócios como resultado dessa campanha de marketing bem sucedida 53 . (JOHN
BATTEN, 2016)

É possível afirmar que a Arcadis viu nos rankings um ótimo instrumento de venda e
marketing, mas sobretudo uma forma de promover a venda de seus serviços.
No mesmo ano de 2015, a empresa lançou diversos outros rankings 54 . Um deles é o
Global Built Asset Wealth Index 55 . Este ranking calcula o valor de todos os edifícios e
infraestrutura que contribuem para a produtividade econômica de 32 países, representantes de
87% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. De acordo com a Arcadis, hoje os ativos
construídos somam um total de aproximadamente U$218 trilhões, o que representa U$ 30.700
por pessoa viva hoje.
Segundo o ranking, a China tem hoje uma riqueza de U$47.6 trilhões em ativos
construídos, ocupando o primeiro lugar no ranking. Este lugar era ocupado anteriormente pelos
EUA, que hoje ocupa o segundo lugar na classificação da empresa, com uma riqueza de U$36.8
trilhões.
Desde 2000, a China tem investido uma média de U$33 trilhões em seus ativos
construídos, um total que ultrapassa todas as outras economias somadas. O crescimento desse
país é evidente pelo nível de investimento que faz em infraestrutura – cerca de 9% do PIB – o que
supera competidores globais como os EUA, que atualmente investem 2% do seu PIB em
infraestrutura e construção, segundo informações do ranking.
Além da China e EUA, outros países que aparecem ranqueados no Global Built Asset
Wealth Index são Japão, Índia, Rússia, Alemanha, Itália, Brasil, França, Coreia do Sul, Inglaterra,
Chile, Arábia Saudita, Austrália, Holanda, Bélgica, entre outros.
No final do Global Built Asset Wealth, a Arcadis termina dizendo que para o sucesso da
economia e do setor social de um país é necessário um ambiente construído e planejado
53

John Batten, em entrevista concedida no dia 16 de agosto de 2016
Como o objetivo deste estudo é chamar a atenção para os rankings de cidade sustentável da Arcadis, não iremos
analisar em profundidade os demais rankings produzidos pela empresa.
55
Index Global de Riqueza de Ativos Construídos
54
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estrategicamente, altamente desenvolvido e bem conservado. Assim:
A corrida para o desenvolvimento de ativos construídos parece estar prevista para a
próxima década, a medida que as nações em desenvolvimento buscam garantir seu
futuro econômico a longo prazo. Estabelecer uma base construída em tijolos, argamassa
e infraestrutura é uma prioridade fundamental.56 (ARCADIS, 2017)

No mesmo ano, também foi publicado o Global Infraestructure Investment Index, que
busca classificar quais os melhores mercados para investidores públicos e privados. Segundo a
empresa, há uma consciência global de que o investimento privado em infraestrutura pode
oferecer projetos mais necessários com custos mais eficazes e rápidos do que os investimentos
vindos dos governos. Além disso, os gastos governamentais estão cada vez mais restritos aos
principais mercados, significando que os investimentos privados estão preenchendo a lacuna
desses investimentos. Além disso, empreiteiros e construtores estão em busca de novas fronteiras
de mercados com investidores procurando ativos para investir (ARCADIS, 2016, p.02) .
O ranking avalia 41 países, chamados pela empresa de mercados, e destaca os seguintes
países Singapura, Malásia, Japão e China – e os países do Oriente Médio – Qatar e Emirados
Árabes - como os principais mercados para se investir em ativos construídos, além dos EUA,
Canadá e Reino Unido.
Os países são avaliados em 24 indicadores em 5 categorias: ambiente econômico,
ambiente para negócios, risco para investimentos, infraestrutura e ambiente financeiro. Os países
selecionados são aqueles onde os maiores mercados de infraestrutura da empresa estão
localizados., corroborados pela declaração:
Os 41 países incluídos no Global Infraestructure Investment Index foram
selecionados baseando-se nos maiores mercados de infraestrutura em que a Arcadis está
localizada57 (ARCADIS, 2016, p. 26).

“The built asset development race seems set to continue well into the next decade as developing nations look to
secure their long term economic future. Establishing a foundation built on bricks, mortar and infrastructure is a
fundamental priority.” Disponível em: https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/china-overtakes-usa-asglobal-leader-in-built-asset-wealth/ Acesso em: 28 de julho de 2017
56

“The 41 countries included for the Global Infrastructure Investment indices have been selected on the basis of
where Arcadis’ biggest infrastructure markets are located.”
57
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Vale lembrar, conforme mencionado no capítulo anterior, que uma das principais linhas
de negócios da Arcadis está relacionada diretamente à infraestrutura urbana, promovendo
consultoria para este tipo de investimento, além da gestão dos ativos construídos. Nesse sentido,
este é mais um ranking produzido pela Arcadis que visa trazer oportunidades de negócios para a
empresa, principalmente na área de infraestrutura. É importante lembrar também que a empresa é
a líder em arquitetura e design de construção na China e a consultoria líder na área de construção
em toda a Ásia e entre as 10 maiores nos EUA. Assim, classificar estes países e suas cidades no
topo de seus rankings incita ainda mais a competitividade entre as cidades na busca por uma
melhor classificação, leia-se, seus serviços.
Outro ranking da Arcadis também publicado em 2015 é o Sustainable Cities Water
Index 58 . Este ranking analisa a sustentabilidade da água nas 50 maiores cidades ao redor do
mundo em 31 diferentes países.

As cidades listadas neste ranking são praticamente as mesmas listadas no Sustainable
Cities Index 2015, como veremos a seguir. Muitas delas já são cidades clientes da empresa ou
são, muito provavelmente, potenciais futuros clientes. Segundo a Arcadis, as cidades não são
ranqueadas apenas por quão sustentáveis elas conseguem ser com relação à água, mas também
pelo seu risco e vulnerabilidade naturais nos três pilares da sustentabilidade da água: resiliência,
eficiência e qualidade.
Como “resiliência”, a empresa entende os recursos hídricos, os riscos de desastres
relacionados com a água e as vulnerabilidades. “Eficiência” seriam os vazamentos, medição da
água, sua reutilização, cobertura contínua e as taxas. “Qualidade” abrange a saúde e saneamento,
poluição e os ecossistemas ambientais.
Entre as cidades que mais se destacam com relação à sustentabilidade da água,
encontram-se Rotterdam, Amsterdam, Copenhagen, Johanesburgo, Toronto, Sidnei, Melbourne,
Nova York, Frankfurt, São Paulo, entre outros.
58

É necessário chamar a atenção para a quantidade de rankings que a Arcadis produz sobre diferentes temas a fim de
vender seus serviços. Ao que me parece, esses rankings passaram a ser produzidos como ferramentas de marketing.
Durante a pesquisa sobre a empresa foi possível observar pelo menos cinco diferentes rankings feito por ela. Aqui
não pretendemos fazer uma analise de cada um deles, porém este poderia ser uma agenda de pesquisa futura.
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Aqui, também vale lembrar, que a água também é uma das principais linhas de negócios
da empresa. Além disso, é a área de especialidade de John Batten. Nesse sentido, mais uma vez
vemos aqui o uso de rankings como instrumento de venda e marketing da empresa.
Além disso, o ranking destaca alguns estudos de caso que são, na verdade, serviços
prestados pela própria empresa em determinadas cidades, servindo, assim, como um portfólio dos
projetos nos quais a empresa vem trabalhando juntamente com os governos locais em diversas
cidades ao redor do mundo.
Um dos estudos de caso destacados é o Projeto Rio Tietê, em São Paulo. Desde o início
do projeto, a Arcadis é a empresa responsável por dar toda a consultoria técnica à Sabesp 59. O
projeto encontra-se, atualmente, no terceiro estágio e, como chefe do consórcio, a Arcadis está
ajudando a Sabesp a entregar toda a infraestrutura que irá melhorar a qualidade da água,
conectando mais de 20 mil famílias à rede de esgoto, aumentando assim, o volume de esgoto
tratado de 66% para 84%60.
Além disso, a Arcadis é a empresa responsável pelo gerenciamento do projeto de
transposição do Rio São Francisco. Ela gerencia 80 empresas de vários ramos de atividades, tais
como, construtoras, fornecedoras de equipamentos, projetistas, supervisoras e instituições do
governo brasileiro, bem como órgãos ambientais, prefeituras, companhias elétricas, agências de
água e outros61.
Em 2017, foi lançado também o “Índice de Restauração da Terra Urbana aproveitando o
valor da propriedade de excedente industrial para transformação urbana” 62 . O ranking se
concentra na avaliação e classificação dessas áreas em 27 cidades americanas. O Índice de
Restauração de Terra Urbana identifica as cidades onde essas antigas propriedades industriais são
A Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – é uma empresa brasileira de capital
aberto que detém a concessão dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Atua em serviços de abastecimento de
água e coleta de esgoto e é gerenciado pelo governo estadual de São Paulo.
60ARCADIS. Sustainable Cities Water Index.
Disponível
em:
https://www.arcadis.com/media/4/6/2/%7B462EFA0A-4278-49DF-9943C067182CA682%7DArcadis%20Sustainable%20Cities%20Water%20Index_003.pdf. Acesso em: 14 de junho de
2017.
61
https://www.arcadis.com/pt-br/brasil/o-que-fazemos/nossos-projetos/latin-america/brasil/projeto-de-integracao-dorio-sao-francisco/
62
Apesar de ser mais um dos ranking produzido pela Arcadis e que poderia ser interessante se aprofundar um pouco
mais no estudo desta temática, não pretendemos fazer uma análise deste ranking neste trabalho.
59
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mais econômicas de limpar, proporcionando assim maior potencial de elevação e retornos a longo
prazo para desenvolvimento de áreas residenciais, comerciais ou de uso misto. Este ranking
destaca os melhores locais para desbloquear o valor das propriedades excedentes e os passivos
ambientais nas cidades-chave dos EUA63.
Em outubro de 2017 foi lançado também o Sustainable Cities Mobility Index, ranking que
avalia a mobilidade nas cidades ditas sustentáveis. Porém, por ter sido publicado recentemente,
ele não será analisado neste estudo. No entanto, gostaríamos de mencioná-lo aqui por ser um
ranking que também tem relação com um dos principais linhas de negócios da Arcadis.
3.2 Sustainable Cities Index
Além de todos os rankings mencionados anteriormente, a Arcadis também publica
anualmente o SCI. Como dito anteriormente, a publicação do SCI levou a Arcadis a ocupar um
lugar de destaque e legitimidade dentro do que é a sustentabilidade urbana. Iremos destacar e
analisar as primeiras duas publicações do ranking. A primeira foi publicada em fevereiro de 2015
e a segunda, em outubro de 2016.
O primeiro SCI traz uma lista das 50 cidades mais sustentáveis do mundo, segundo os
critérios usados pela própria empresa. Na segunda publicação, além dessas 50 cidades, a empresa
incluiu outras 50 cidades, totalizando 100 cidades na segunda edição.
Segundo John Batten, o motivo que levou a Arcadis a incluir essas 50 novas cidades na
segunda edição foi porque muitas delas procuraram a empresa questionando o porquê não
constarem na classificação.
Bom, quando nós publicamos o ranking em 2015, nós tivemos muitas cidades
nos procurando e dizendo: como vocês não incluíram nossas cidades? Então, nós
expandimos a quantidade de cidades para este novo ranking. Fomos de 50 cidades para
100 cidades. O motivo pelo qual fizemos isso foi primeiro porque tivemos pedidos das
cidades para incluí-las e segundo porque ficou óbvio que as cidades gostam de se
comparar. [Eles] gostam de se ver como competidoras. Porque as cidades são muito
competitivas umas com as outras. Então ficou claro para gente que as cidades querem
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https://www.arcadis.com/en/united-states/our-perspectives/2016/harnessing-the-value-of-industrial-surplusproperty-for-urban-transformation/
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um bench-case, um market-case, que [eles] possam usar o ranking como um mecanismo
de pura aparência/imagem.64”

Pelas palavras de John Batten é possível confirmarmos nossa hipótese de que a
sustentabilidade se tornou uma marca para as cidades e que as consultorias e empresas produtoras
desses rankings, as legitimadoras dessas marcas, são as que dão o “selo” de cidade sustentável às
cidades.
Para produzir os relatórios, a Arcadis teve como parceiro o Centre for Economic and
Business Research (Cebr), consultoria inglesa especializada em pesquisas e análise de dados
econômicos. Segundo John Batten, a Cebr é encarregada de fazer a coleta e processamento dos
dados para cada indicador. A Arcadis se encarrega de analisar e organizar o ranking, segundo
critérios de seus próprios especialistas no tema.
Segundo John Batten, o SCI olha as cidades desde a perspectiva do Triple Bottom Line,
que leva em conta três esferas: People, Profit, Planet, que correspondem a perspectiva social,
econômica e ambiental, conforme a própria definição de sustentabilidade do TBL.
O termo Triple Bottom Line foi cunhado por John Elkington em 1994 e tem como base o
princípio da contabilidade empresarial bottom line, que se refere ao lucro ou perda que é
demonstrado nas receitas das empresas. Hoje, o TBL é amplamente usado no meio empresarial,
porém tem sido adotado também por diversas organizações que seguem o TBL para avaliar
desempenhos relacionados à sustentabilidade.
3.3 Sustainable Cities Index 2015
Publicado em fevereiro de 2015, o relatório de 39 páginas começa com duas cartas de
apresentação, uma assinada por John Batten e outra por Eugenie Birch.
John Batten inicia chamando atenção à rápida mudança pela qual o mundo vem passando,
tanto em termos tecnológicos, quanto em termos populacionais, além da economia ter se torando
cada vez mais globalizada. Com isso, segundo ele, as cidades têm se tornado importantes centros
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John Batten, em entrevista concedida no dia 16 de agosto de 2016.
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de mudanças, atraindo cada vez mais pessoas. Para ele, estaríamos vivendo na Era das Cidades
(The Age of City).
Segundo o diretor da Arcadis, as cidades se tornaram mais do que centros de negócios e
habitação. Elas também se tornaram um lugar de apego emocional (emotional attachment), o que
levaria cada cidade a se tornar única, com sua própria personalidade, tradições e lugares de
atração. Para isso, Batten menciona uma frase da antropóloga Margaret Mead, que diz que
sempre devemos lembrar que somos absolutamente únicos. É essa singularidade que faz com que
as cidades modernas se tornem um tema de estudo fascinante.
Assim, o objetivo do relatório, segundo ele, é mostrar quão viáveis as 50 cidades listadas
no relatório são com relação à moradia, impacto ambiental e estabilidade financeira. Além disso,
Batten afirma que cada cidade se encontra em um “estágio de evolução”, alguns mais avançados
na jornada para a sustentabilidade. Segundo ele:
Todas estas 50 cidades brilhantemente diferentes (...) estão em diversos estágios de
evolução – algumas estão mais avançadas na jornada da sustentabilidade que outras65”
John J Batten - 2015, p.05

Esta afirmação se estrutura em torno de uma visão evolucionista, que tem a condição da
sustentabilidade como telos, mais um estímulo ao engajamento das cidades que não queiram ficar
para trás na “jornada da sustentabilidade”, segundo expressão da própria empresa. Assim, a
sustentabilidade, ou melhor, o modelo de cidade sustentável aparece como objetivo final a ser
alcançado pelas cidades, um modelo a ser seguido pelos governos locais do mundo inteiro. Os
rankings são a materialização dessa corrida em direção à sustentabilidade.
Ainda segundo a carta de apresentação de John Batten, as cidades são frequentemente
objetos de avaliação de diversas instituições e empresas, e os resultados são geralmente usados
pelos líderes das cidades para informar investidores (decision-makers) e para afiar suas arestas de
competitividade. Para a Arcadis, a melhor forma de avaliar a sustentabilidade de uma cidade é
olhar os diferentes atributos de uma cidade sob a perspectiva do Triple Bottom Line, que consiste

“All 50 of these brilliantly different cities (…) are in various stages of evolution – some being further along the
sustainability journey than others.”
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basicamente em três dimensões: People (Pessoas), Profit (Lucro/Economia) e Planet
(Planeta/Ecologia). Em cada uma dessas dimensões, existem indicadores que servem para avaliar
cada uma das cidades e, dessa forma, obter uma compreensão geral da posição em que cada
cidade se encontra na escala da sustentabilidade, segundo Batten.
John Batten termina sua apresentação dizendo que o propósito do Sustainable Cities Index
não é o de criar uma hierarquia entre as cidades, ou produzir as “cidades elites”, mas sim indicar
áreas de oportunidade66 para continuar fazendo progresso na missão de cada cidade de se tornar
mais sustentável econômica, ambiental e socialmente.
Eugenie Birch, professora e pesquisadora do Instituto de Pesquisas Urbanas da
Universidade da Pensilvânia e membro do World Urban Campaign da UN-Habitat e presidente
da General Assembly of Partners, também assina uma carta de apresentação ao

relatório,

demonstrando a qual rede a Arcadis está articulada e reforçando a atuação da empresa de
consultoria como fazendo parte de uma estratégia global. Ela inicia sua carta de apresentação
com a seguinte questão: nós estamos vivendo no século da cidade, mas estamos vivendo no
século da cidade sustentável? Segundo ela, o SCI se esforça em responder esta simples, mas ao
mesmo tempo, complexa questão para as 50 cidades de 31 diferentes países ao redor do mundo.
Segundo Birch, as cidades hoje dominam em número de pessoas (54% no total), produção
econômica (70-80%), consumo de energia (80%) e emissão de gases de efeito estufa (80%). Para
ela, o SCI demonstra que quanto mais sustentável uma cidade é, maior a qualidade de vida, maior
a prosperidade e menor a emissão de gases de efeito estufa per capita produzida. Salienta que o
relatório não só faz uma análise mercadológica das cidades de forma individual, mas também
oferece um roteiro para melhorias futuras, destacando áreas específicas, além de prover uma
plataforma para os tomadores de decisão (decision-makers) públicos e privados.
Eugenie Birch aponta o quão oportuno foi a data de publicação do SCI, coincidente com
dois importantes eventos. O primeiro, a Assembléia Geral das Nações Unidas, que ocorreu em
setembro de 2015, e que tinha como propósito substituir os 8 Objetivos do Milênio (ODM) pelos
atuais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que ao contrário das ODMs, seriam
O termo “oportunidade” é muito utilizado na área de marketing das empresas para se referir a potenciais áreas de
negócios.
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aplicados as todos os países e não só aos países em desenvolvimento. O segundo evento seria a
Conferência Habitat III, que aconteceu em Quito, em outubro de 2016. Esta reunião, que ocorre a
cada 20 anos, tem como objetivo envolver todas as nações na decisão dos conteúdos das novas
agendas urbanas com o fim de guiar as políticas de desenvolvimento ao redor do mundo. Nesse
sentido, o SCI seria um importante instrumento para que os países e as cidades retraçassem o
curso a partir dessas novas perspectivas.
Eugenie Birch termina sua apresentação em nome da própria UN Habitat agradecendo a
parceria com a Arcadis e fazendo um convite para apreciar o SCI como um documento que irá
prover bases para auxiliar as cidades ao redor do mundo a atingir seus maiores potenciais,
assegurando que seja o século das cidades sustentáveis.
A carta de representante da UN Habitat, figurando ao lado da apresentação da Arcadis, é a
prova material cabal da mediação que a empresa luta por conquistar entre as ideias de
sustentabilidade produzidas pelos organismos internacionais, legitimadas pelo seu alcance global
e pelo envolvimento, na sua produção, de muitos atores sociais, inclusive universidades, e a ação
influente sobre os governos locais. A carta é em si mediadora importante na tecelagem da rede,
evidenciando como se transferem competência e legitimidade aos negócios da sustentabilidade
empreendidos pela Arcadis e sua rede de empresas privadas.
Mais do que isso, a Arcadis constrói as condições de operação dos negócios que agencia
por meio dos rankings que hierarquizam as cidades do mundo todo, tornando-se ao mesmo tempo
aquela que avalia e a que torna possível as cidades virem a ser melhor ranqueadas.
É desta forma que a noção de sustentabilidade é operacionalizada no meio urbano e se
constitui como marca legítima do desenvolvimento econômico, agora não mais atrelado às
possibilidades internas do território, mas a partir de referências internacionais produzidas muito
além de suas fronteiras.
3.3.1 O índice de sustentabilidade
O conceito de sustentabilidade usado pela Arcadis tem como base o conceito definido
pelas Nações Unidas no relatório Brundtland de 1987:
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Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades
do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades. Para eles, no âmbito urbano, esta definição definiria uma cidade como
sustentável aquela que funciona bem para seus cidadãos no presente sem causar
problemas para eles mesmos e para o resto do planeta no futuro. (Sustainable Cities
Index, 2015, p. 10).

Ou seja, uma cidade sustentável seria aquela que constrói um sistema de transporte que
possibilita seus habitantes a se locomover de forma rápida e acessível, tem um fornecimento de
água limpa e segura, tem uma estrutura social forte e instituições que trabalham de forma
eficiente e previsível, possui mão de obra saudável e bem-educada e um meio ambiente propício
para uma forte performance econômica. Segundo a consultoria, para se levar em conta as
necessidades do futuro, as cidades devem cuidar dos seus resíduos, evitar poluir a atmosfera e
proteger os mananciais de contaminação. As cidades também precisam se resguardar contra
eventos raros e imprevisíveis tais como desastres que podem custar vidas, ou seja, mais uma vez,
tornar-se resiliente.
Para medir o desempenho com relação à sustentabilidade, é necessário que este reflita
uma série de variedades em diferentes dimensões. Assim, a pesquisa desenvolve um index
composto de sustentabilidade, criado da combinação de vários outros índices onde cada um mede
aspectos singulares da performance urbana. Ou seja, a Arcadis não se baseia em dados coletados
por eles mesmos, mas toma como base pesquisas, dados e informações coletados e produzidas
por outras organizações e instituições tais como o Banco Mundial, Organização Mundial de
Saúde, Organização Mundial do Trabalho, Globalization and World Cities (GaWC) Research
Network, Energy Information Administration, World Metro Database e inclusive o Siemens
Green City Index, entre outros.
O relatório examinou 50 cidades de 31 países sob a perspectiva de diferentes indicadores
com o fim de estimar a sustentabilidade de cada cidade. Segundo o SCI, as cidades incluídas
foram selecionadas para fornecer uma visão geral das cidades ao redor do mundo, não somente
sob a perspectiva de uma ampla cobertura geográfica, mas também de uma variedade de níveis de
desenvolvimento econômico, expectativas de crescimento futuro e desafios no que se refere à
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sustentabilidade.
Dessa forma, as 50 cidades foram ranqueadas em cada uma das três dimensões People
Profit Planet (PPP) ou Triple Bottom Line, sendo que cada dimensão tem um certo número de
indicadores, sendo nove indicadores sociais, seis indicadores ambientais e seis indicadores
econômicos, totalizando 20 indicadores na avaliação de cada cidade67.
A dimensão People mede a performance social e inclui os seguintes indicadores: saúde,
educação, desigualdade de renda, equilíbrio da vida laboral, proporção de dependência 68 e áreas
verdes dentro da cidade. Todos estes indicadores medem o que eles chamam de “qualidade de
vida” para população.
A dimensão Planet, que corresponde às questões ecológicas, inclui os seguintes
indicadores: consumo de energia da cidade e quota de energia renovável, taxa de reciclagem,
emissão de gases de efeito estufa, risco de catástrofe naturais, água potável para consumo, esgoto
e poluição do ar.
A dimensão Profit, que corresponde às questões econômicas, inclui os seguintes
indicadores: facilidade para fazer negócios, a importância da cidade na rede de economia global,
propriedades e custo de vida, Produto Interno Bruto (PIB) per capita e eficiência energética.
O indicador de infraestrutura de transporte é composto por quatro subindicadores –
transporte público, tempo de deslocamento, infraestrutura ferroviária e satisfação do aeroporto - e
é o único que faz parte das dimensões People e Profit simultaneamente.
As cidades estão hierarquizadas de acordo com a posição em que se encontram dentro de
cada uma das dimensões do People Profit Planet. O cálculo da posição de uma cidade é feito,
primeiramente, pelo cálculo da média dos indicadores de cada subindex. Depois é tirada a média
geral de cada subindex. Essa média, cujo valor seria comparado com as demais cidades, daria a
posição da cidade no ranking.
Um exemplo disso seria a própria cidade de Frankfurt, número um na lista de 2015. A
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A tabela completa de indicadores do SCI 2015 encontra-se na parte de Anexos no final deste relatório.
Proporção de dependência é proporção da população economicamente ativa e a população economicamente inativa
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cidade se encontra na nona posição na dimensão People, porém é a número 1 nas dimensões
Planet e Profit. A média é que a coloca em primeiro lugar na posição geral.
Segundo o relatório, no caso do indicador de infraestrutura de transporte, os indicadores
são devidamente descontados antes de entrar na pontuação geral para evitar a contagem dupla. O
resultado final é dado em porcentagem. Teoricamente, uma cidade poderia obter 100% se viesse
em primeiro em todas as dimensões, mas segundo o relatório, nenhuma cidade conseguiu atingir
esse resultado. A maior pontuação foi a de Frankfurt que obteve 70% no geral.
Como dito anteriormente, a consultoria usou dados de fontes secundárias para avaliar as
cidades em cada indicador. Algumas fontes foram usadas para mais de um indicador. As fontes
utilizadas foram: World Bank World Development Indicators, QS World University Rankings,
Siemes Green City Index, International Labor Organization, UBS, Organization for Ecomomics
Co-operation and Developement, Numbeo, TomTom traffic index, World Metro Database,
Skytrax World Airport Awards, Energy Information Administration, International Disaster
Database, World Health Organization Ambient Air Pollution Database, Carbon Disclosure
Project, WHO/Unicef Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation, Energy
Information Administration, Globalization and World Cities (GaWC) Research Network,
Brookings institute, World Bank Ease of Doing Business Index.
O relatório em nenhum momento faz uma análise detalhada da performance de cada
cidade. Porém, destaca doze cidades ao longo do relatório: Frankfurt, Londres, Chicago,
Rotterdam, Kuala Lumpur, Nova York, Jeddah, São Paulo, Los Angeles, Singapore, Doha e
Shanghai. Cada uma das cidades apresenta um pequeno texto sobre suas características e
localizações no ranking geral e em cada dimensão do Triple Bottom Line (PPP) e áreas de
oportunidade.
Na verdade, todas as cidades destacadas no relatório fazem parte do programa Big Urban
Clients, com exceção de Frankfurt, número um no ranking de 2015. Isso nos faz pensar que, com
isso, a consultoria estaria possivelmente dando destaque às suas já “cidades clientes”. Nos textos
de destaques das cidades do BUC, a empresa sugere áreas de oportunidade onde cada uma delas
deve investir para “evoluir na jornada da sustentabilidade”. Além disso, ao colocar em destaque
certas cidades, faria com que aumentasse ainda mais o senso de competição entre elas e entre elas
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e outras.
3.3.2 Os indicadores avaliados
Nesta primeira edição do SCI foram considerados 20 indicadores
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. Desses 20

indicadores, nove correspondem à dimensão People (social): analfabetismo, educação, espaços
verdes, saúde, taxa de dependência, desigualdade de renda, equilíbrio trabalho-vida, preços das
propriedades; seis à dimensão Planet (ambiental): energia, exposição à catástrofes naturais,
poluição do ar, emissão de gases poluentes, gerenciamento de resíduos sólidos, água potável e
saneamento; e seis à dimensão Profit (econômico): eficiência energética, importância para as
rede globais, PIB per capita, facilidade para fazer negócios e custo para fazer negócios.
O indicador de infraestrutura de transporte – considerado pela empresa como pertencente
às dimensões People e Profit - é composto por outros quatro indicadores: densidade da rede de
transporte público, tempo de deslocamento, infraestrutura ferroviária e satisfação dos aeroportos.
Dos 20 indicadores, vamos destacar alguns, pois estão diretamente relacionados aos negócios da
empresa.
O primeiro deles é o próprio indicador de infraestrutura de transportes. Lembremos que
infraestrutura é uma das principais linhas de negócios da empresa, sendo que o setor de
transporte, tanto ferroviário urbano quanto os aeroportos, estão entre as suas especialidades.
Nesta área, a empresa não só tem projetos para a infraestrutura em si, como também tem prestado
consultorias para cidades a fim de melhorar a mobilidade e o tempo de deslocamento.
Em números, o setor de infraestrutura representa uma média de 25% da receita da
empresa. Em 2014, a receita bruta em infraestrutura foi de £$655 milhões saltando para £$856
milhões em 2015, um aumento de 31% de um ano para o outro. Em 2016, a Arcadis figurava
entre os principais servidores na área de transporte no mundo, ocupando o 4º lugar em
infraestrutura de transporte da Engineering News-Record (ENR) 2016 (Arcadis, Annual Report
2016, p. 28).
Outro indicador que merece nossa atenção é o de energia renovável, emissão de gases
poluentes, poluição do ar e eficiência energética. Como já mencionado anteriormente, é também
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A tabela completa dos indicadores encontra-se no final deste trabalho, na parte de Anexos.
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uma das principais áreas de negócios da empresa. A demanda por energia “verde” cresce a cada
dia e, para isso, a empresa oferece serviços de planejamento, revisão e consultoria de tecnologias
e implantação em locais adequados.
A emissão de gases poluentes e a poluição do ar estão diretamente relacionados com o
tipo de energia usada. Sabe-se que o uso de energia não-renovável, à base de combustível fóssil, é
altamente poluente e apontado como o maior vilão da poluição e do aquecimento global. Sendo
assim, o uso de energias renováveis faz com que a taxa de emissão de CO2 e consequentemente a
poluição do ar diminuam. Nesse sentido, para a Arcadis, é interessante medir esses indicadores,
uma vez que ela mesma tem se posicionado como uma empresa que oferece serviços
sustentáveis, entre eles, os de energia renovável e eficiência energética70.
Os indicadores de água potável e saneamento também valem a pena serem destacados.
Lembremos que o setor de água é também uma das principais linhas de negócios da empresa e a
área de especialidade de John Batten, diretor global para cidades da Arcadis. Vale lembrar que a
empresa oferece serviços em toda o ciclo de uso da água.
Segundo o relatório anual de 2014, o setor da água arrecadou £$364 milhões. Em 2015,
esse valor aumentou em 24%, arrecadando £$453 milhões. Lembremos que esse foi tanto o ano
de lançamento da primeira edição do SCI como também do Sustainable Cities Water Index, o que
indica uma forte contribuição desses rankings para os negócios da empresa.
O indicador de exposição às catástrofes naturais está diretamente relacionado com a
questão da resiliência urbana. Outro indicador que também é avaliado dentro da perspectiva da
resiliência é o preço das propriedades residenciais, uma vez que o alto preço aumenta o stress nas
cidades. Vale lembrar que a Arcadis se tornou parceira da Fundação Rockfeller no projeto
100Resilient Cities em 2015. Dessa forma, com a inclusão deste indicador, mais uma vez a
Arcadis assume o papel de mediadora entre a Fundação Rockfeller e as cidades.
O que podemos observar aqui é que a grande maioria dos indicadores usados pela Arcadis
para analisar as cidades está relacionada com as linhas de negócios da empresa e por figurare na
base de análise dos rankings acaba consequentemente gerando mais negócios para a empresa,
Nos relatórios anuais encontrados, não há informações financeiras sobre o quanto a empresa ganhou ou cresceu na área
de energia renovável.
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uma vez que as próprias cidades, na busca por melhorar sua classificação no ranking, acabam
contratando os seus serviços.
Os indicadores de PIB per capita, facilidade para fazer negócios, custo para fazer
negócios e importância na rede global são também atributos das cidades globais, o que nos
mostra o quanto o conceito de cidade sustentável está diretamente ligada ao conceito de cidade
global. Os demais indicadores, tais como, analfabetismo, expectativa de vida no nascimento, nota
das universidades não estão diretamente ligados aos negócios da empresa e são indicadores
sociais gerais, tais como os de saúde, educação, analfabetismo e desigualdade de renda.
3.3.3 Resultado Geral das Cidades do SCI 2015
Na primeira edição do Sustainable Cities Index foram selecionadas 50 cidades dos 5
continentes. Das 50 cidades, foram selecionadas 13 cidades europeias, 10 cidades norte
americanas, 12 cidades asiáticas, 5 cidades latino americanas, 6 cidades do Oriente Médio, 2
cidades da Oceania e 2 cidades africanas.
A maneira como as cidades são dispostas na classificação do ranking obedece à premissa
que orienta a concepção de mundo da Arcadis, de caráter evolutivo, como já mencionado
anteriormente, e que se traduz na expressão “jornada da sustentabilidade”. Termo utilizado em
seu relatório, as cidades são dispostas na hierarquia conforme estejam mais ou menos próximas
do telos pressuposto, o modelo de cidade sustentável, entendido como o ponto a que todas devem
chegar para bem figurar no ranking.
Dentre as 10 primeiras cidades (Top 10), se encontram sete cidades europeias. São elas:
Frankfurt, Londres, Copenhagen, Amsterdam, Rotterdam, Berlim e Madrid. As outras três
cidades são asiáticas: Seul, Hong Kong e Singapura. Segundo análise da própria consultoria,
estas seriam as cidades que se encontravam em 2015 em um estágio mais avançado na “jornada
de sustentabilidade”.
Entre as cidades “menos” sustentáveis, como definidas no relatório, se encontram muitas
cidades asiáticas, tais como, Jacarta (45º), Manila (46º), Mumbai (47º), Wuhan (48º) e Nova Deli
(49º). A última cidade na lista é a cidade queniana Nairobi (50º).
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As cidades latino-americanas que aparecem no ranking são Santiago (30º), São Paulo
(31º), Cidade do México (32º), Buenos Aires (38º) e Rio de Janeiro (40º).
As cidades norte-americanas selecionadas para o ranking se encontram entre a décima
posição até a 29º e são elas Toronto, Boston, Chicago, Nova York, Houston, Filadélfia,
Washington, San Francisco, Los Angeles e Dallas.
Quadro 1: Cidades classificadas segundo o Sustainable Cities Index 2015
Posição

Cidades

1

Frankfurt

2

London

3

Copenhagen

4

Amsterdam

5

Rotterdam

6

Berlin

7

Seoul

8

Hong Kong

9

Madrid

10

Singapore

11

Sydney

12

Toronto

13

Brussels

14

Manchester

15

Boston

16

Paris

17

Melbourne

18

Birmingham

19

Chicago

20

New York

21

Houston

22

Philadelphia
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23

Tokyo

24

Rome

25

Washington

26

Kuala Lumpur

27

San Francisco

28

Los Angeles

29

Dallas

30

Santiago

31

São Paulo

32

Mexico City

33

Dubai

34

Abu Dhabi

35

Shanghai

36

Istanbul

37

Johannesburg

38

Buenos Aires

39

Beijing

40

Rio de Janeiro

41

Doha

42

Moscow

43

Jeddah

44

Riyadh

45

Jakarta

46

Manila

47

Mumbai

48

Wuhan

49

New Delhi

50

Nairobi
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3.4. - Sustainable Cities Index 2016
Em outubro de 2016, foi lançado o segundo relatório do Sustainable Cities Index. Não há
muitas diferenças entre a edição anterior e a de 2016. Ambas seguem a mesma metodologia. No
entanto, nesta edição, foram incluídas mais 50 cidades além das que já constavam da primeira
edição. Além disso, foram também incluídos 8 indicadores: porcentagem da população com
ensino superior, taxa de obesidade, taxa de homicídio, taxa de tratamento de esgoto, turistas
internacionais por ano (per capita e em número absoluto), área de cobertura de celular, área de
cobertura de banda larga, número de pessoas empregadas pelo percentual de habitantes da cidade
John Batten, em sua carta de apresentação do SCI 2016, destaca mais uma vez que as
cidades se encontram em diferentes estágios de evolução na “jornada da sustentabilidade”. E não
só isso, o diretor também afirma que as cidades continuam a fazer progressos na sua missão de se
tornarem mais sustentáveis. Porém, afirma que o objetivo do SCI não é criar uma hierarquia entre
as cidades, mas sim de destacar em cada uma delas as áreas de oportunidade. Na linguagem das
empresas, áreas de oportunidades significa áreas onde é possível ampliar ou crescer em seus
negócios. Assim, o ranking, segundo o diretor, possibilita ver em qual dimensão da
sustentabilidade as cidades apresentam boas oportunidades para receber mais investimentos e
melhorias (ARCADIS, 2016, p. 4)
O SCI 2016 designa uma parte somente para falar sobre a resiliência nas cidades,
destacando mais uma vez aqui o papel mediador da empresa com relação à problemática da
resiliência nas cidades. Segundo o relatório da Arcadis:
Os sistemas físico, social e econômico que, juntos, criam uma cidade precisam ser
resilientes para possibilitarem o crescimento e desenvolvimento de uma cidade de
maneira que esta seja sustentável e garanta os maiores benefícios para o maior número
de pessoas71

Segundo a Arcadis, grande parte das cidades ao redor do mundo precisa priorizar
enormemente e melhorar suas resiliências em relação a eventos climáticos extremos e falta

“The physical, social and economic systems that together create a city need to be resilient in order to enable a city
to grow and develop in a way that is sustainable and secures the greatest benefits for the widest possible group of
people.” (ARCADIS, 2016, p. 35)
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imprevista de água. Além disso, as cidades que respondem pró-ativamente às questões
relacionadas à resiliência têm vantagem competitiva para futuros investimentos e para atração de
pessoas.
De acordo com o Sustainable Cities Index 2016, a maioria das cidades, ao redor do
mundo, tem necessidade de priorizar e melhorar suas resiliências com relação a eventos
climáticos extremos e escassez imprevista de água. Do aumento do nível do mar e a
rápida urbanização que dificulta a permeabilidade à falta de diversos portfólios de água,
o relatório conclui que a maioria das cidades precisa de maiores investimentos quando se
trata da sua capacidade de resistir a desastres naturais e à escassez de água potável. As
cidades que são próativas em responder a estes problemas com relação a resiliência têm
uma vantagem competitiva para atrair futuros investimentos e além de pessoas. 72
(ARCADIS, 2016, p. 35)

Aqui é possível observar como o conceito de resiliência, que, em 1996, já fazia parte do
debate sobre sustentabilidade na Habitat II, vai sendo definitivamente integrado ao modelo de
cidade sustentável, operacionalizado pela Arcadis.
3.4.1 O índice de sustentabilidade
O SCI 2016 segue o mesmo princípio de sustentabilidade do Triple Bottom Line usado em
2015. A coleta e análise dos dados de cada indicador foi feita pelo Centre for Economic and
Business Research (CEBR).
Assim como em 2015, as cidades estão hierarquizadas de acordo com a posição em que se
encontram em cada uma das dimensões do People Profit Planet. O cálculo da posição de uma
cidade é feito, primeiramente, pelo cálculo da média dos indicadores de cada sub-index. Depois é
tirada a média geral de cada subindex. Essa média, cujo valor seria comparado com as demais
cidades, daria a posição da cidade no ranking.

According to the 2016 Arcadis Sustainable Cities Water Index, most cities across the world are in need of greater
prioritization to improve their resiliency to extreme weather events and unforeseen water shortages. From rising sea
levels and rapid urbanization hindering permeability to lack of diverse water portfolios, the report finds that most
cities need greater investment when it comes to their ability to withstand natural disasters and drinking water
shortages. Cities that are proactive in responding to these resiliency issues have a competitive advantage for future
investment as well as in attracting people. (Idem)
72

94

As fontes de dados usadas foram: Banco Mundial, Organização Mundial de Saúde, UBS
Price and Earnings, Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, Internacional Disaster
Database, Siemens Green City Index, Energy Information Administration, United Nations
Statistic Division, Loughborough University – Geography Department, TomTom Traffic Index,
Brookings Global Monitor e Metrobits World. Vemos que as fontes variam muito. Vão desde
fontes de relatórios de outras empresas, como no caso da Siemens Green City Index, até a base de
dados de Universidades, como é o caso da Loughborough University.
3.4.2 Os indicadores avaliados
Além dos indicadores considerados em 2015 – já analisados anteriormente – foram
incluídos mais 8 indicadores: população com estudos universitários, taxa de obesidade, taxa de
homicídio, na dimensão People (social); parcela das águas residuais tratadas, na dimensão Planet
(ambiental); visitantes internacionais por ano, conectividade de celular, conectividade de banda
larga e número da população empregada, na dimensão Profit (econômica)73.
Foi incluído mais um indicador relacionado à água, um dos setores significativos de
negócios da empresa: taxa de tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto está entre as
principais áreas de negócios da empresa, uma vez que ela oferece serviço para todo o ciclo da
água.
Dois dos indicadores incluídos – parcela da população com estudos universitários e
número de pessoas empregadas – são também indicadores presentes nos atributos das cidades
globais74. Aqui vemos mais uma vez o entrelaçamento dos modelos de cidade global e cidade
sustentável.
O indicador de criminalidade não está relacionado aos negócios da Arcadis, no entanto,
gostaríamos de chamar a atenção por ele fazer parte do modelo de cidade sustentável produzido
pela UN Habitat e promovido e operacionalizado pela Arcadis: cidades mais resilientes,
sustentáveis e seguras. Nesse sentido, a questão da segurança nas cidades tem se tornado um
importante indicador para sua avaliação.
73

A tabela completa de indicadores encontra-se na parte de Anexos
Durante a pesquisa, considerei fazer a análise e comparação de alguns dos principais rankings de cidades globais –
da AT Kearneys e PriceWaterhouseCoopers - e lá pude observar a presença desses indicadores nos últimos anos.
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Porém, os indicadores que mais nos chamaram a atenção foram aqueles relacionados à
tecnologia. Os indicadores de conectividade de celular, conectividade de banda larga são hoje
atributos das chamadas smart cities ou cidades inteligentes. Apesar deste estudo não ter como
proposta a discussão sobre cidade inteligente, é importante chamar a atenção de como este
conceito vem ganhando força nos últimos anos atrelado também ao conceito de cidade
sustentável e global, juntamente com a discussão sobre a chamada big data.
As metrópoles hoje são constituídas de dispositivos e programas computacionais que
formam um imenso sistema conectado em rede, dando suporte à vida cotidiana de bilhões de
pessoas (SANTAELLA, 2016, p.33). Trata-se de uma revolução tecnológica que está
influenciando o modo como as cidades são administradas, dando origem, segundo a autora, a um
novo tipo de cidade – a cidade inteligente movida a big data e a celulares.
Os programas para os serviços de negócios, governo e cidadania, por meio do
Big Data, já estão sendo e serão a força imanente para o suporte da vida urbana, numa
intersecção

indissolúvel

da

urbanização

como

a

computação

ubíqua
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(SANTAELLA, 2016, p.33)
O big data vem, originalmente, da inteligência e análise de negócios e envolve a
manipulação e análise e visualização de dados, bases de dados, econometria, entre outros. Referese às “técnicas, tecnologias, sistemas, práticas, metodologias e aplicações que analisam dados
críticos de negócios para auxiliar uma empresa a compreender melhor seus negócios e seu
mercado para tomar uma decisão adequada (CHEN, 2012, p.1166).
No que se refere às cidades, os serviços governamentais que são incrementados pelo big
data são principalmente os serviços de transporte, saúde, saúde preventiva, segurança pública e
educação. O que importa idealmente em tudo isso é que o governo encontre condições de unificar
os sistemas, analisar melhor os dados, cruzar diferentes indicadores em diversos formatos para
definir melhor seus objetivos e estratégias para aperfeiçoar o atendimento aos cidadãos
(SANTAELLA, 2016, p.32).
Porém, existem diversas críticas ao big data. A captura de informações sobre os
indivíduos é uma delas. Ao mesmo tempo em que a coleta de dados é importante para a
75

Computação ubíqua é o termo usado para descrever a onipresença da tecnologia na vida cotidiana das pessoas.
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administração e gerenciamento das políticas do governo para saúde, segurança, mobilidade,
educação, entre outros, há também o lado da vigilância e controle que vem atingindo níveis
alarmantes nos últimos tempos (Idem, p.34). Toda vez que usamos o celular conectado às redes,
uma série de informações é registrada, dando um perfil de nossas transações: perfil pessoal
(gênero, idade, zona de moradia, classe social presumível etc.), o que compramos, nossos trajetos
no espaço urbano, entre outros. Tais informações possibilitam estabelecer um certo tipo de
consumidor e prever o que a pessoa irá comprar num momento seguinte. Assim, muitas empresas
acabam comprando tais informações a fim de desenvolver seus produtos e suas vendas de formas
mais estratégicas. Com isso, a preservação da privacidade dos dados de cada indivíduo não pode
ser garantida.
Quando os interesses comerciais e agenciamentos governamentais e
corporativos detém esses desenvolvimentos tecnológicos, juntos com eles emergem
novas formas de controle, vigilância e consumo. Esse é o preço que pagamos, um alto
preço, em troca da expectativa, nem sempre realizada, de segurança, saúde, serviços
públicos de qualidade etc. (SANTAELLA, 2016, p.35)

Apesar de toda essa discussão e crítica com relação ao big data, o investimento nessa
nova tendência no âmbito das cidades cresce a cada ano. Hoje, vemos que o conceito de smart
city, assim como a tecnologia, informação, inovação, conectividade já se tornaram indicadores
das cidades globais e sustentáveis.
Assim, podemos afirmar que os conceitos de cidade global, cidade sustentável e agora
cidades inteligentes se entrelaçam de forma a usarem indicadores e características similares na
sua definição. Arriscamo-nos a afirmar que os conceitos de cidade sustentável e o de cidades
inteligentes são novas facetas da própria caracterização da “cidade global”, uma vez que ao
analisar os rankings da Arcadis e observar os rankings de cidades inteligentes, encontramos
classificadas as mesmas cidades consideradas globais76.

76

Afirmar isso com precisão exigiria um estudo mais aprofundado sobre o tema. Levantaremos esta hipótese aqui,

deixando para estudo posterior a sua verificação.
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3.4.3 Resultado geral do SCI 2016
Pelo que se pode observar na tabela a seguir, com a inclusão de novas cidades e
indicadores, a classificação de algumas cidades mudou consideravelmente. A cidade de Zurich,
incluída no ano de 2016, passou a figurar em primeiro lugar no ranking. Singapura continuou na
2º posição e Frankfurt, a primeira em 2015, passou para a 6º.
No entanto, o que não mudou foi a liderança das cidades europeias nos primeiros lugares
de ambos os rankings, com a presença das cidades asiáticas de Singapura, Seul e Hong Kong
entre elas.
No caso das cidades latino-americanas, em 2015 apareciam na 30º posição do ranking.
Em 2016, elas só começam a figurar na posição de nº 70, sendo Santiago a cidade latinoamericana “mais sustentável” nos dois anos.
Quadro 2: Cidades classificadas segundo o Sustainable Cities Index 2016
Posição

Cidades

1

Zurich

2

Singapore

3

Stockholm

4

Vienna

5

London

6

Frankfurt

7

Seoul

8

Hamburg

9

Prague

10

Munich

11

Amsterdam

12

Geneva

13

Edinburgh

14

Copenhagen

15

Paris
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16

Hong Kong

17

Berlin

18

Canberra

19

Rotterdam

10

Madrid

21

Sydney

22

Rome

23

Vancouver

24

Barcelona

25

Manchester

26

New York

27

Wellington

28

Montreal

29

Antwerp

30

Brisbane

31

Birmingham

32

Melbourne

33

Toronto

34

Boston

35

Dublin

36

Glasgow

37

Warsaw

38

Leeds

39

San Francisco

40

Brussels

41

Macau

42

Milan

43

Seattle

44

Washington

45

Tokyo
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46

Lisbon

47

Lyon

48

Taipei

49

Denver

50

Los Angeles

51

Philadelphia

52

Dubai

53

Baltimore

54

Miami

55

Kuala Lumpur

56

Dallas

57

Moscow

58

Abu Dhabi

59

Houston

60

Chicago

61

New Orleans

62

Pittsburgh

63

Atlanta

64

Shenzhen

65

Indianapolis

66

Athens

67

Bangkok

68

Tampa

69

Detroit

70

Kuwait City

71

Santiago

72

Doha

73

Beijing

74

Shanghai

75

Muscat
100

76

Riyadh

77

Istanbul

78

Guangzhou

79

Sao Paulo

80

Buenos Aires

81

Jeddah

82

Rio de Janeiro

83

Lima

84

Mexico City

85

Tianjin

86

Amman

87

Hanoi

88

Jakarta

89

Chennai

90

Johannesburg

91

Bengaluru

92

Mumbai

93

Chengdu

94

Wuhan

95

Cape Town

96

Manila

97

New Delhi

98

Nairobi

99

Cairo

100

Kolkata

Um bom exemplo de como os rankings pressionam as cidades a procurarem os serviços
da Arcadis, gerando assim um aumento nos negócios da empresa, são as cidades americanas.
Segundo a Arcadis, há uma ligação muito clara entre desenvolvimento econômico e
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sustentabilidade ambiental, ou seja, países que demonstram um bom desempenho econômico
estão melhor classificados nos rankings de sustentabilidade.
No entanto, as cidades americanas, consideradas exemplares do ponto de vista
econômico, começam a aparecer somente a partir da posição de número 19, em 2015 e 25, em
2016. Nova Iorque, por exemplo, considerada uma das maiores cidades globais e com ótimo
desempenho econômico, aparece somente na 20º posição em 2015 e na 26º, em 2016, posições
abaixo do que se poderia esperar das cidades americanas.
No relatório anual de 2014, antes da publicação dos rankings, a Arcadis declarou que
metade do mercado ambiental nos EUA pertencia ao setor público ao qual a Arcadis tinha acesso
muito limitado por não ser uma empresa americana.
Também no relatório de 2014 da empresa, com relação ao mercado americano, a empresa
declara:
Os níveis de investimentos no mercado municipal de água permaneceram
moderados durante o ano. Conseguimos manter o atraso nas entregas do serviços em
bons níveis, mas as receitas sofreram devido a lentos processos de tomada de decisão
dos clientes77. (ARCADIS, 2014, p.31)

No entanto, no relatório anual da empresa de 2016, após a publicação das primeiras
edições do SCI, a empresa declarou que:
Nos EUA, estamos em um programa de 3,5 anos para construir um modelo e
sistema de calibração para 29 zonas de Los Angeles para auxiliar no gerenciamento da
rede de água no período de seca. Nós também expandimos nosso perfil de resiliência de
água ao longo da costa leste com projetos em Boston – MA, Bridgetport – CT e Norfolk
– VA. Continuamos a apoiar uma série de projetos de gerenciamento de água em NYC
para aumentar a resiliência da cidade. Em 2016, também fomos nomeados para
completar os serviços de design para a transformação de uma instalação de
demonstração em uma estação de tratamento de águas residuais para diminuir a descarga

“Investment levels in the municipal water market remained subdued during the year. We were able to maintain
backlog at good levels, but revenues suffered due to slow decision-making processes at the client level.”
77
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total de nitrogênio em East River.78 (ARCADIS, 2016, p. 33)

Em 2016, os EUA já representavam 65% do total da receita líquida da empresa no setor
de água e meio ambiente.
Através dos diversos rankings publicados pela Arcadis mencionados neste capítulo,
podemos ver como a empresa utiliza-se dessa ferramenta para vender os seus serviços a diversos
clientes, incluindo as cidades. No caso do Sustainable Cities Index que, segundo a empresa, foi a
campanha de marketing mais bem-sucedida da história da Arcadis, este se tornou um instrumento
de venda de serviços voltados à produção da sustentabilidade nas cidades e mais do que isso, de
venda de um modelo de cidade. Assim, é por meio do SCI que a empresa se constitui não só
como uma mediadora, mas também como a operadora encarregada de operacionalizar o modelo
de cidade sustentável.
Através dos rankings, a Arcadis também faz com que as cidades a procurem para
contratar seus serviços com o fim de figurarem em melhores posições, numa verdadeira luta por
classificação, no dizer de Bourdieu (2007, p.438). Com isso, a empresa acaba tornando-se uma
legitimadora da marca da sustentabilidade, aquela encarrega de dar o “selo da sustentabilidade”
às cidades. Essa pressão para que as cidades se tornem sustentáveis é a forma pela qual o setor
privado do ramo da sustentabilidade penetra no setor público, influenciando suas tomadas de
decisão. Quando isso ocorre, a sustentabilidade se acopla definitivamente ao sistema econômico.

“In the US, we are on a 3.5 year program to build a model and calibration system for 29 zones in Los Angeles to
assist with network management in this time of drought. We also expanded our water resilience footprint along the
eastern seaboard with new projects in Boston, MA, Bridgeport, CT and Norfolk, VA. We continue to support a
number of Water Management projects in New York City to increase the city’s resiliency. In 2016, we were
appointed to complete design services for the transformation of a demonstration facility to a wastewater treatment
plant to reduce total nitrogen discharge into the East River.
78
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A noção de sustentabilidade vem sendo usada como sinônimo de boas práticas por muitos
atores sociais. Muitas empresas hoje se apropriaram do termo para usá-lo como uma estratégia de
marketing a fim de promover uma melhor imagem para suas práticas. Organizações e instituições
nacionais e internacionais colocam a sustentabilidade como objetivo maior de seus programas e
projetos.
Muito já se falou e ainda se fala sobre a sustentabilidade, inclusive no meio acadêmico.
No entanto, este estudo não só se propôs a olhar para a trajetória de produção deste termo, mas, e
principalmente, para sua operacionalização. Diferentemente de outros estudos, a trajetória da
sustentabilidade foi descrita da perspectiva da Teria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann,
salientando desde a sua comunicação por meio dos movimentos ambientalistas das décadas de
1960, passando pela sua sistematização no âmbito das Nações Unidas até seu total acoplamento
pelo sistema econômico, quando passou a operar como mediação a sua revitalização, na direção
de um novo ciclo de reprodução ampliada do capital.
As Nações Unidas desempenharam papel importante na sistematização da noção de
sustentabilidade, dando-lhe legitimidade por meio de suas agências, como a UN Habitat,
encarregadas de traduzir a sustentabilidade para o modelo de cidade sustentável. Diversas
Conferências Habitat sobre o tema foram sendo organizadas desde a década de 1970, quando este
modelo de cidade começou a ser produzido. Hoje, muito mais consolidado, o modelo de cidade
sustentável é amplamente difundido, por meio daqueles que se candidatam a operacionalizá-lo.
A operacionalização do modelo de cidade sustentável é, no entanto, pouco estudada.
Muito se discute sobre seu significado e muitos são os que o tomam por premissa inquestionável,
defendendo a sua efetivação, sem que se atentem para aqueles que são os mediadores na sua
realização.
Nesse sentido, este estudo tomou como objeto a Arcadis, uma empresa multinacional de
consultoria na área de sustentabilidade urbana. A empresa que, desde 1997, começou a investir
fortemente no mercado urbano, foi aos poucos ganhando mercados e ampliando seus negócios
por meio de sua estratégia de aquisição e fusão com empresas menores e locais. Foi nesse
momento, quando investiu na associação tanto com as agências da ONU, encarregadas da
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problemática urbana e da sustentabilidade, como com outras empresas e organizações
responsáveis por produzir serviços de sustentabilidade destinados às cidades, que a empresa
começou a ganhar maior visibilidade na arena da sustentabilidade urbana.
Uma das maiores estratégias usadas pela empresa para ganhar presença e poder de decisão
foi tornar-se membro do conselho diretor dos programas da UN Habitat, como o World Urban
Campaign, que coordena os programas The City We Need e o Urban Thinkers Campus, todos
programas que visam pensar e promover o modelo de cidade sustentável no mundo. Além disso,
a empresa procurou também ser a maior patrocinadora de eventos ligados às questões urbanas,
como os eventos promovidos pela UN Habitat, entre outros.
Ao longo dos últimos anos, a Arcadis também fez parcerias com outras empresas e
organizações empresariais ligadas aos assuntos urbanos. Uma dessas associações foi com a
Fundação Rockfeller, idealizadora e coordenadora do programa 100 Resilient Cities, que tem
como objetivo fazer com que as cidades se tornem cada vez mais resilientes física, social e
economicamente.
Assim, por meio de suas associações e redes, a empresa vem desempenhando um papel
mediador do modelo de cidade sustentável, transportando-o das agências internacionais, de onde
obtém legitimidade para a sua atuação, em direção às cidades do mundo todo, para aos quais os
rankings são instrumentos de convencimento inquestionáveis.
Em 2015, a empresa investiu em uma grande campanha de marketing para lançar e
promover seu mais recente produto: o Sustainable Cities Index. O SCI foi a campanha de
marketing mais bem-sucedida da história da empresa, segundo John Batten, diretor global para as
cidades da Arcadis. Assim, é por meio do SCI que a empresa se constitui na principal operadora
do modelo de cidade sustentável. Em outras palavras, essa operacionalização do modelo de
cidade sustentável se dá através dos rankings que a própria empresa produz.
Assim, é através do ranking que a Arcadis tem conseguido operacionalizar o modelo de
cidade sustentável nas cidades, por meio dos atributos – ou indicadores – usados por ela para
avaliar as cidades. Com o SCI, a empresa também tem conseguido fazer com que as cidades a
procurem para figurar no seu ranking, uma vez que, para as cidades, é a forma de obter
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visibilidade necessária à atração de investimentos, desde que bem classificadas. Sendo assim, o
SCI tem feito com que a Arcadis aumente seu volume de negócios, habilitando-se como a
empresa que se legitima conceitual e economicamente para operar e vender o modelo de cidade
sustentável, mas também, por meio do ranking, se transforma naquela que tem nas mãos o
instrumento necessário para certificar cada cidade que tenha atingido percorrido de maneira mais
eficaz e eficiente a jornada da sustentabilidade. O ciclo se fecha: com as agências internacionais,
a Arcadis concebe de forma legítima o modelo de cidade sustentável; com suas parceiras do setor
privado, articula em rede os negócios voltados à sustentabilidade; por meio dos rankings não só
produz seus clientes, mas faz com que eles passem a desejar ter o “selo” Arcadis; ciclo infernal,
que tem na Arcadis seu epicentro.
Esta temática não se esgota aqui. Trata-se agora de estudar o tema a partir das cidades.
Nova e instigante agenda de pesquisa.
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ANEXOS

Tabela de indicadores do Sustainable Cities Index 2015
Socia
l

Indicador

Educação

Espaços
verdes

Fonte

Indicadores de
desenvolvimento
do Banco
Mundial

Saúde

Indicadores de
desenvolvimento
do Banco
Mundial
Indicadores de
desenvolvimento
do Banco
Mundial
Organização
Internacional do
Trabalho, UBS e
OECD

Taxa de
dependência

Desigualdade
de renda

Equilíbrio
trabalho-vida

Descrição
Taxa de alfabetismo adulto (% de
mais de 15s de quem consegue
ler e escrever)
Notas das universidades baseada
em seis categorias

Porcentagem de espaços verdes
dentro da área urbana (parques e
natureza sem desenvolvimento)

Expectativa de vida ao nascer

Taxa da população
economicamente ativa em relação
a população economicamente
inativa
Coeficiente Gini (0=igualdade
perfeita, 1 = toda renda vai para
uma pessoa
Média de horas trabalhadas por
empregado por ano

Preços e ganhos
UBS e OECD

Preço de compra para imóveis
residenciais, U$ por metro
quadrado

Transporte
público

Siemens Green
City Index e
outros

Densidade da rede de transporte
público, Km/Km2

Tempo de
deslocamen
to

TomTom traffic
index, Numbeo
tempo de
deslocamento

Tempo de deslocamento da
viagem de ida

Infraestrutu
ra
ferroviária

Base de dados do
World Metro

Quilômetros da rede de metrô e
trem per capita

Satisfação
do
aeroporto

Premiação
Skytrax de
aeroportos do
mundo

Pesquisa de satisfação com
usuários em aeroportos

Consumo
de energia

Administração de
informação
energética

Consumo de energia primária per
capita

Consumo
renovável

Administração de
informação
energética

Quota de energia renovável no
mix energético (país-nível)

Preços de
propriedade

Energia
usada e
mistura de
energias
renováveis
(composto
por)

Econômic
o

Indicadores de
desenvolvimento
do Banco
Mundial
Ranking QS das
Universidades do
mundo
Siemens Green
City Index,
website das
municipalidades,
outros

Alfabetismo

Infraestrutura
de transporte
(composto
por)

Ambient
al
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EM-DAT: Base
de dados de
desastre
internacional

Exposição a
catástrofes
naturais

Base de dados de
ambiente e
poluição de ar da
Organização
Mundial de Saúde
Projeto de
divulgação de
carbono

Poluição do
ar
Emissão de
gases
poluentes
Gerenciamen
to de
resíduos
sólidos

Água potável
e saneamento
(composto
por)

Banco Mundial

Água
potável

Saneamento

Programa de
monitoramento
conjunto
WHO/Unicef
para
abastecimento de
água e
saneamento

Número de categorias de
catástrofe natural (de um possível
8) que uma cidade tem sido
afetada por

Concentração média anual de
partículas finas

Emissão total de CO2
Taxa de
aterro/reciclagem/compostagem/r
esíduos para energia de resíduos
sólidos
Área urbana melhorada (ex:
encanamento), água potável
(como oposta a não melhorado,
ex. superfície)
Instalações urbanas de
saneamento melhoradas (como
oposta as não melhoradas)

Eficiência
energética

Administração de
informação
energética

Consumo total de energia per
dólar do PIB

Importância
para as redes
globais

Rede e pesquisa
Globalização e
cidades do mundo
(GaWC)

Medida de quão integrada é uma
cidade na rede de cidades do
mundo

PIB per
capita

Instituto
Brookings
Índice de
facilidade de ir
para fazer
negócios do
Banco Mundial

Facilidade
para fazer
negócios

Custo para
fazer
negócios

Produto Interno Bruto per capita

Indicador composto de EoDB
incluindo regulamentações,
corrupção etc.

Custo de
produtos e
serviços

Preços e ganhos
UBS

Comparação de custos de
produtos e serviços através das
cidades

Preço das
propriedade
s

Preços e ganhos
UBS e Numbeo

Preço de compra para imóveis
residenciais, U$ por metro
quadrado
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Tabela de indicadores Sustainable Cities Index 2016

Socia
l

Indicador

Taxa de
alfabetização

Ambienta
l

Econômic
o

Fonte

Descrição

Indicadore
s de
desenvolv
imento do
Banco
Mundial
Taxa de alfabetismo adulto (% de
mais de 15s de quem consegue
ler e escrever)

Educação
Ranking das
Universidades

QS World
University
rankings
Notas das universidades baseada
em seis categorias

Parte da
população com
educação
terciária

Siemens
Green
City
Index,
website
das
municipali
dades,
outros

Espaços verdes

Não há descrição para este
indicador

Porcentagem de espaços verdes
dentro da área urbana (parques e
natureza sem desenvolvimento)

Expectativa de
vida

Indicadore
s de
desenvolv
imento do
Banco
Mundial

Expectativa de vida ao nascer

Taxa de
obesidade

Organizaç
ão
Mundial
da Saúde

Não há descrição para este
indicador

Saúde

Taxa de
dependência

Barro n'
Lee,
varias
fontes
nacionais

Indicadore
s de
desenvolv
imento do
Banco
Mundial

Taxa da população
economicamente ativa em
relação a população
economicamente inativa
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Indicadore
s de
desenvolv
imento do
Banco
Mundial

Desigualdade
de renda

Coeficiente Gini (0=igualdade
perfeita, 1 = toda renda vai vai
para uma pessoa

Equilíbrio
trabalho-vida

Organizaç
ão
Internacio
nal do
Trabalho,
UBS e
OECD

Média de horas trabalhadas por
empregado por ano

Crime

Escritório
das
Nações
Unidas
para
Drogas e
Crime

Não há descrição para este
indicador

Preços e
ganhos
UBS e
OECD

Preço de compra para imóveis
residenciais, U$ por metro
quadrado

Congestionamen
to

TomTom
Traffic
Index

Não há descrição para este
indicador

Infraestrutura
ferroviária

Base de
dados do
World
Metro

Quilômetros da rede de metrô e
trem per capita

Satisfação do
aeroporto

Premiação
Skytrax de
aeroportos
do mundo

Taxa de
homicídio

Preços de
propriedade

Infraestrutura
de transporte
(composto por)

Pesquisa de satisfação com
usuários em aeroportos
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Consumo de
energia

Administr
ação de
informaçã
o
energética

Consumo de energia primária per
capita

Consumo
renovável

Administr
ação de
informaçã
o
energética

Quota de energia renovável no
mix energético (país-nível)

Energia
consumida por $
PIB

Administr
ação de
informaçã
o
energética

Não há descrição para este
indicador

Exposição a
catástrofes
naturais

EM-DAT:
Base de
dados de
desastre
internacio
nal

Número de categorias de
catástrofe natural (de um possível
8) que uma cidade tem sido
afetada por

Poluição do ar

Base de
dados de
ambiente
e poluição
de ar da
Organizaç
ão
Mundial
de Saúde

Concentração média anual de
partículas finas

Emissão de
gases poluentes

Projeto de
divulgaçã
o de
carbono

Emissão total de CO2

Energia
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Gerenciamento
de resíduos
sólidos (aterro
vs reciclável)

Banco
Mundial

Taxa de
aterro/reciclagem/compostagem/r
esíduos para energia de resíduos
sólidos

Taxa de água
residual tratada

OECD &
FAO
Aquatast

Não há descrição para este
indicador

Gerenciamento
de resíduos
sólidos

Acesso a água
potável (% de
poluentes)

Não há descrição dos indicadores
novos

Organizaç
ão
Mundial
da Saúde

Água potável e
saneamento
(composto por)

Acesso a
saneamento
melhorado

PIB per capita

Não há descrição para este
indicador

Instituto
Brookings

Produto Interno Bruto per capita

Facilidade para
fazer negócios

Índice de
facilidade
de ir para
fazer
negócios
do Banco
Mundial

Indicador composto de EoDB
incluindo regulamentações,
corrupção etc.
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Conectividade
de telefonia
celular

Divisão de
Estatística
das
Nações
Unidas

Não há descrição para este
indicador

Conectividade
de Banda Larga

Divisão de
Estatística
das
Nações
Unidas

Não há descrição para este
indicador

Importância para
as redes globais

Rede e
pesquisa
Globaliza
ção e
cidades do
mundo
(GaWC)

Medida de quão integrada é uma
cidade na rede de cidades do
mundo

Conectividade

Turismo

Euromonit
or
Internatio
nal

Visitantes internacionais por ano,
absoluto e per capita

Emprego
Brookings
Global
Monitor

Número de pessoas empregadas,
% da população da cidade
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Transcrição – Entrevista John (ARCADIS) – 16 de Agosto 2016.

Heloisa: Olá John, bom dia! Tudo bem? Acordou muito cedo?
John: Bom dia, Heloisa. Não! É 8:30. Tudo bem.
Heloisa: Ta tranquilo, né? Então ta bom. John, a gente ta gravando, ta? Só pra você saber, pra
Mariela poder usar depois as informações da melhor forma possível. Tudo bem?
John (em português): É. Tudo bem. Ainda melhor porque não to acostumado a falar português
nesse sujeito. Mas feliz para falar inglês e depois ela pode escutar outra vez.
Heloisa: Ta! Então você prefere fazer em inglês?
John: Sim! É porque sujeito técnico. Eu estou mais acostumada a falar português socialmente.
No sujeito sustentavaiz. É difícil pra mim falar isso. (Risos)
Heloisa (falando em inglês agora): John. Sem problemas. Nós podemos fazer isso em inglês. Nós
estamos gravando, assim ela pode usar as informações depois. A Mariela vai falar um pouco
dela, da sua tese e depois fará algumas perguntas pra você, ok?
John: Sim. Sem problemas.
Mariela: Olá John. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade.
Meu nome é Mariela Toro. Estou fazendo meu mestrado no departamento de Ciências Sociais na
PUC-SP e meu tema principal são cidades sustentáveis. Dentro deste tema, tenho como objetivo
identificar quais sao os critérios usados para definir o que é uma cidade sustentável. Para isso,
tenho como objeto de pesquisa as consultorias/empresas que produzem os rankings de cidades
sustentáveis e na minha pesquisa, identifiquei o ranking produzido pela Arcadis como sendo um
dos que aparecem com maior frequência. Eu trouxe um roteiro com algumas perguntas e irei
passando por elas através da entrevisa. Tudo bem?
John: Tudo bem.
Heloisa: John! Nós só vamos instalar rapidamente um alto-falante porque estamos te ouvindo
muito baixo.
John: Ah! Jura? Eu ouço vocês muito bem.
Heloisa: Sim. Mas nós te ouvimos bem bem longe. Estamos instalando o auto-falante agora. Será
bem rapidinho.
John: Ok
[ Pausa para instalação do alto-falante.]
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John (enquanto o auto-falante está sendo conectado): Então vocês não tem feriado por conta das
olimpíadas?
Heloisa e Mariela: Nãaaaao. Não temos.
Heloisa: Infelizmente. Mas no Rio de Janeiro eles vão ter feriado acho que amanhã e depois de
amanhã. Eles decidiram que seria feriado mais pelo transito, por ter muitas pessoas andando por
ai, e assim todo mundo consegue chegar aos lugares. Mas em São Paulo, não.
John: Ok. Tem uma PUC no Rio também.
Mariela: Há PUC em algumas cidades: em São Paulo, Rio, Campinas e tem PUC no Chile,
Argentina também, se não me engano.
John: Ah! Jura? Eu não sabia. É uma universidade católica, né?
Heloisa: Só o nome mesmo.
John: Ok.
Mariela: Podemos começar?
John: Sim. Claro.

Mariela: Você poderia me contar um pouco sobre você? Onde nasceu? Onde foi criado? Onde
estudou? E como foi sua trajetória até chegar à Arcadis?
John: Eu nasci em Ohio mas cresci em Nova York. Cresci nos subúrbios de Nova York. Depois
eu fui estudar (universidade) em Washington. Tenho graduação em Ciências do Meio Ambiente
da American University, em Washington. Depois disso eu fui para o Brasil e morei no Rio de
Janeiro por 2 anos. Depois eu voltei para os EUA
Mariela: Ah! E você veio para o Brasil a trabalho?
John: Eu fui para visitar, mas me envolvi em um acidente de carro e tive que ficar para ser
tratado. A empresa de seguros do Brasil não me cobriria se eu voltasse para os EUA porque eu
estava no banco do passageiro. Então, achamos melhor eu ficar para poder ser tratado. O acidente
ocorreu em Jacarepaguá no dia de festa de São João, em junho. Então, depois que o tratamento
acabou, eu voltei para os EUA, trabalhei por alguns anos e depois entrei na empresa que foi
depois comprada pela Arcadis. Eu entrei em 1980 na empresa e tenho estado com a Arcadis por
36 anos. Depois fui fazer um mestrado na New York Medical College na área de saúde pública e
no meu mestrado, comecei a estudar os problemas de saúde nas cidades. Então meu interesse em
cidades começou a se assentar e crescer ai. Eu sou um profissional especializado em assuntos
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hídricos/água, mas comecei a me interessar por água cada vez mais, principalmente sobre o
desafio da água nas cidades, qualidade da água, resiliência com relação a seca e alagamento, e
depois sobre a eficiência da água, como o sistema da água nas cidades operam e são mantidas.
CORTE < Ligação é interrompida pela má qualidade da internet >
Heloisa: John! Desculpa! Te perdemos por um minuto. Mas já está tudo certo.
John: Ah! Ok! Onde você me perderam?
Mariela: Você estava dizendo que é um profissional especializado em recursos hídricos.
John: Ah Sim! Enfim, depois quando me tornei um Arcadiam (pessoa que trabalha para Arcadis)
em 2009, eu trouxe esse interesse, incluindo infraestrutura, edificações. Então, o ranking que
você tem em mãos, olha para as cidades da perspectiva do Triple Bottom Line – People, Planet,
Profit – e nosso foco em cidades como uma pratica, é sobre água, infraestrutura, edifícios e
qualidade ambiental. Sou um experto em água urbana (Urban water).
Mariela: Você disse que trabalhava para um empresa que foi comprada pela Arcadis, certo? Qual
o nome dessa empresa? Como você entrou? Foi indicação ou processo seletivo?
John: Sim. A compra foi em 2009. O nome da empresa era Malcolm Pirnie. Eu na verdade entrei
através de um processo normal de seleção. Eu mandei curriculum para a Malcolm em 1980 e fui
chamado para concorrer a vaga. Foi um processo bem competitivo e acabei sendo selecionado.
Mariela: Você poderia me contar sobre a história da Arcadis?
John: Ok. Arcadis tem mais de 100 anos. Ela começou como uma empresa que trabalhava com
negócios rurais, tais como proteção a enchentes e proteção de terras agrícolas na Holanda.
Arcadis foi fundada como Hidemij e trabalhava com proteção de áreas agrícolas contra enchentes
e recuperando elas. A empresa se tornou Arcadis, acho que em 1990, que eu lembre. É, nos anos
90. É a reencarnação da empresa sob o nome Arcadis. Arcadis significa Cidade Utópica em
grego, certo? E depois, com a mudança do nome da marca e com o visão de Harrie Noy, que foi
CEO (Chief Executive Officer) por 37 anos, a empresa mudou do foco das áreas rurais para
cidades. E ai estabelecemos como nosso símbolo-mascote, a salamandra, que é um animal que
vive tanto em ambientes secos como em ambientes úmidos. Então, o interesse da Arcadis em
cidades começou a crescer e tornou-se uma das áreas de expertise da empresa. E ai em 2014, a
empresa decidiu começar um programa que se chama “The Big Urban Client Program” (BUC)
[Programa de grandes clientes urbanos). Este programa tem como foco promover os serviços da
Arcadis em cidades especificas. São Paulo é atualmente uma dessas cidades.
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Mariela: E em quantas cidades ao redor do mundo vocês promovem os serviços da Arcadis?
John: Nós temos 13 cidades globais e temos 5 cidades regionais.
Mariela: E o que seria uma cidade global e uma cidade regional para a Arcadis?
John: As cidades globais são gerenciadas por mim através de uma equipe global, mas temos
gerentes urbanos nas cidades regionais, que são gerenciadas localmente.
Heloisa: Essas definições tem mais com a estrutura interna da Arcadis. Como a gente se
organiza. Certo John?
John: Correto.
Heloisa: John. Temos mais 15 minutos, certo?
John: Sim. Desculpe, mas eu tenho outra reunião.
Mariela: Claro. Sem problemas. Então, você poderia me dizer quais os demais áreas de atuação
da Arcadis?
John: Edifícios, Infraestrutura, Meio ambiente, MNC (Multinacionais e Corporações).
Mariela: Então vocês trabalham com grandes corporações também?
John: Sim. Correto.
Heloisa: Também trabalhamos com transporte, portos, aeroportos, trens, transporte urbano, e
outros. Tudo o que está relacionado com infraestrutura. Nós operamos em praticamente todos os
setores da economia com diferentes tipos de serviços.
Mariela: E diferentes tipos de clientes?
Heloisa: Sim. Nós temos clientes privados e públicos.
Mariela: E com relação a cidade sustentável: quando ela começou a aparecer na Arcadis? Ou ela
já faz parte desde a origem?
John: 2014.
Heloisa: Sim. 2014 foi o Sustainable Cities Index. Mas John, me corrija se eu estiver errada, mas
a sustentabilidade sempre foi um assunto importante para Arcadis desde sua fundação. Como
nosso logo...você está ai, John?
John: Sim, sim, estou. Ao que eu me referia era ao index.
Mariela: Eu na verdade me referia ao próprio conceito e a questão da cidade sustentável.
John: Então, foi desde a mudança do nome da empresa para Arcadis, em 1997.
Mariela: E como a Arcadis define o que é uma cidade sustentável?
John: Ok. Vocês tem uma cópia do Index ai?
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Mariela: Sim.
Heloisa: Sim. Temos aqui a de 2015.
John: Nossa definição de cidade sustentável é a cidade que equilibra o triple bottom line e está
consciente de tentar otimizar a sua experiência nas áreas desse triple bottom line. Primeiro que
nada, nas cidades, são as pessoas, certo? A experiência que as pessoas tem em uma cidade precisa
ser ampliada. Uma experiência que seja saudável, oferece oportunidades, é responsável pela
diferença da população nas cidades, por exemplo, população idosa, população jovem. Então, a
dimensão das Pessoas (People) numa cidade sustentável, uma das experiências seria a segurança,
saúde, com relação a poluição e coisas assim. E a área da prosperidade chamamos de “Lucro”
(Profit). Essas seriam as oportunidades de trabalhar em uma cidade, ter uma alta qualidade de
vida na cidade, então, as oportunidades econômicas que estão dentro da cadeia de suprimentos,
através do mercado de empregos, através da criação de riquezas, através das oportunidades
financeiras que as cidades apresentam. Porque as pessoas que geralmente migram para as
cidades, o fazem para encontrar oportunidades econômicas. Então isso tudo estaria dentro do
Profit. Então, temos People e Profit. E ai falaríamos de Planet (Planeta). A terceira definição do
Triple Bottom Line do que seria uma cidade sustentável é se a cidade é ambientalmente positiva,
no que se refere a poluição do ar e da água. Eu não tenho o index aqui comigo, mas nós
selecionamos critérios que foram cada uma das áreas do Triple Bottom Line. E dai usamos data
disponíveis sobre as cidades e ai as ranquiamos dentro dessas três áreas do triple bottom line:
people (pessoas), planet ( planeta), profit (lucro).
Mariela: E quais são as fontes que vocês usam para analisar as informações? Vocês mesmos
coletam?
John: Na parte detrás do relatório, tem a lista das fontes de cada um dos critérios que usamos.
Eles vão desde o Banco Mundial, Organização mundial da Saúde, entre outros. Cada critério está
no relatório. Eu esqueci a página, mas está na parte detrás do relatório.
Heloisa: Sim. Estamos olhando o relatório agora.
John: E nós trabalhamos com uma organização econômica londrina, a CBER. São eles que
identificam os indexes e relatórios que contém as informações para que nós possamos revisar e
organizam as informações e dados também. E nós fazemos isso com uma organização inglesa
colaboradora.
Mariela: Entendi. E vocês tem diversos consultores na Arcadis, certo?
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John: Correto.
Heloisa: Só um segundo, John. (Heloisa falando comigo em português) O relatório é feito com
essa organização de Londres, essa CBER. Eles fazem a coleta de dados, eles ranqueiam isso e ai
os nossos analistas, principalmente o John e os executivos do cidades, avaliam toda essa
informação com base em todo um repertorio e ai o ranking é feito.
Mariela: Então vocês tem consultores especializados no tema?
Heloisa: Aqui no Brasil a gente tem em algumas das áreas. Mas na Arcadis sim, 100% em todas
as áreas.
Mariela: E como esses consultores são recrutados?
Heloisa: Ah! Mercado mesmo. Processo seletivo.
Mariela: Entendi.
Heloisa: Desculpa a interrupção, John.
John: (em português) Eu entendi tudo! Mas é verdade.
Heloisa: Você me corrige se estou errada.
John: (em português) Você falou certinho.
Heloisa: Perfeito
Mariela: John. Qual é a periodicidade do ranking?
Heloisa: Este ano vai ser o terceiro, certo John? 2014, 2015 e agora? Ou 2015 e 2016?
John: 2015 e 2016. Vamos publicar o novo agora em Outubro.
Mariela: E a plano de vocês é publica-lo todos os anos?
John: Correto. Publica-lo todos os anos.
Mariela: Para você, qual é a importância dos rankings para as cidades sustentáveis?
John: Bom, quando nós publicamos o ranking em 2015, nos tivemos muitas cidades nos
procurando e dizendo: como vocês não incluíram nossa cidades? Então, nós expandimos a
quantidade de cidades para este novo ranking. Fomos de 50 cidades para 100 cidades. O motivo
pelo qual fizemos isso foi primeiro porque tivemos pedidos das cidades para inclui-las e segundo
porque ficou obvio que as cidades gostam de se comparar. Eles gostam de se ver como
competidoras. Porque as cidades são muito competitivas umas com as outras. Então ficou claro
para gente que as cidades querem um bench-case , um Market-case onde eles podem usar o
ranking como um mecanismo de pura aparência/imagem. E é por isso que nós expandimos o
número de cidades no novo index para 100 cidades. E nós também aprendemos e nos tornamos
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conscientes de incluir novos critérios, como por exemplo, saúde, taxa de criminalidade. Então nós
aumentamos o numero de indicadores para incluir mais áreas que medem uma cidade sustentável.
Então, nós aumentamos o numero de cidades e aumentamos o número de critérios,
principalmente na área de People (pessoas), de experimentar a cidade. E nós também estamos
revisando o rascunho que essa consultoria econômica de Londres (CBER) nos mandou para o
ranking deste ano e estamos finalizando os idiomas e vamos lançar o novo index em outubro.
Mariela: Levando em conta sua experiência, por que as cidades competem entre elas?
John: As cidades competem entre elas para atrair investimentos, sede de grandes empresas, atrair
jogos, como as olimpíadas e copa do mundo, competem por empregos e domínios como
aeroportos e portos, competem por prestigio para atrair turismo, competem por filantropia, tais
como museus, etc. Então cidades estão sempre competindo. Eu acredito que Rio e São Paulo é
um bom exemplo de duas cidades que tem estado historicamente competindo umas com as
outras, apesar de serem cidades muito diferentes. Rio é a cara do Brasil e São Paulo é a usina do
Brasil (ele fala isso em português).
Heloisa: risos. Ah, John! Não é verdade.
John: São Paulo não é a cara do Brasil é a usina do Brasil.(em português)
[risos]
Mariela: A Arcadis trabalha junto aos governos locais para promover as cidades?
John: Não. Nós só temos relações de negócios com os governos locais, mas não através do
Index. Nós temos relação de consultoria com muitas das primeiras 50 cidades, não com todas
elas. Nós trabalhamos para as cidades e para os clientes dentro das cidades, ambos, clientes
publico e privado.
Mariela: Desde que o ranking foi lançado, a Arcadis aumento o volume de negócios ou as
parcerias?
John: Sim. O ranking foi nossa campanha de marketing de maior sucesso global para a Arcadis.
Ela é a nossa campanha número 1. É melhor em termos de visibilidade, de identificação da
Arcadis, então é nossa campanha de marketing global número um. Como resultado, tem
aumentado nossa visibilidade nas áreas sustentabilidade ambiental e sustentabilidade urbana e
tem nos dado grande oportunidade de trabalho nesses mercados nas cidades. Então, sim! Nós
temos aumentado e melhorado nossos negócios como resultado dessa campanha de marketing
bem sucedida.
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Heloisa: Ok, John! Só para ter certeza: você tem só mais 5 minutos, certo?
John: Eu tenho que acabar às 9:10 ( Horário de NYC. Aqui em São Paulo 10:10).
Mariela: Ah! Claro. Sem problemas. Eu acho que já falamos dos pontos mais importantes. Só
mais uma pergunta.
John: Sim. Claro
Mariela: Vocês trabalham em parceria com a UN Habitat em um projeto chamado “Shelter”,
certo?
Heloisa: Sim. Nós trabalhamos nesse projeto em parceria com a UN Habitat e o que a Arcadis
faz é prover o conhecimento dos nossos consultores na melhoria da qualidade de vida nas cidades
que precisam de ajuda. Vamos dizer: se uma cidade foi afetada por um terremoto, tsunami ou
uma cidade que precisa de um projeto hídrico, nós e a ONU trabalhamos juntos para decidir a
missão e vamos a essas localidades para oferecer nossa expertise, melhorando nossa qualidade de
vida e infraestrutura de graça. Digamos que é um trabalho de voluntariado da Arcadis. É um
projeto super bem sucedido.
John: É um programa de Responsabilidade Social Corporativa. Diferente de um cliente privado,
que é um programa de negócios, o Shelter é um programa de doação. É um pro bono.
John: Se você tiver mais perguntas sobre isso, você poderia continuar perguntando para a
Heloisa. Mas você tem alguma pergunta final para mim?
Mariela: Não, John. Acho que seria isso mesmo. Muito obrigada pela sua disponibilidade e
tempo.
John: Ok. Eu agradeço muito seu interesse e te desejo “parabéns” (ele fala em português) pelo
seu mestrado. E você deveria olhar o novo index que vamos lançar em outubro.
Mariela: Claro. Com certeza, John.
John: Bom! Muito prazer e até a próxima (em português).
Mariela: O prazer foi meu. E muito obrigada novamente.
Heloisa: Obrigada, John.
John: Tchau!
Heloisa e Mariela: tchau
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