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CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS: O MAPA DO 

TE$OURO PARA O FINANCIAMENTO 

 

Rastreamento dos recursos financeiros para implantação de projetos de 

cidades inteligentes e sustentáveis 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A carência de recursos é um grande óbice para a implantação de projetos 
de cidades inteligentes e sustentáveis - CIS. E a implementação de tais projetos, 
mais que uma questão urbanística, se tornou uma necessidade, dado o 
crescimento desordenado dos grandes centos e a concentração populacional 
nas cidades. 

 
É claro que há obstáculos conhecidos para a implementação das CIS, 

como pontua PAQUETTE, 2017: “A persistência de taxas de pobreza muito 
elevadas, a enorme necessidade de habitação, infraestrutura, equipamentos e 
serviços, a falta de recursos públicos, os imperativos do desenvolvimento 
econômico, mas também as fraquezas de uma governança urbana multinível e 
multi-stakeholders insuficientemente estabilizadas são todos obstáculos para a 
realização de um verdadeiro progresso.”. Mas, inegavelmente, “uma das 
explicações para a baixa quantidade de grandes intervenções urbanas é, sem 
dúvida, a falta de instrumentos financeiros...” (AGENCE FRANÇAISE DE 
DÉVELOPPEMENT, IPEA & FUNDAÇÃO CIUDAD HUMANA, 2014) 
 

Atualmente, 56,2% da população mundial, ou seja, 7,8 bilhões de pessoas 
vivem em cidades. Estima-se que esse número aumente para 68,4% até 2050. 
No Brasil, a estimativa de aumento levará ao alcance 92,4% da população 
(UNHABITAT, 2020). 

 
Não por acaso, a Organização das Nações Unidas – ONU elegeu em 2015 

a implementação de cidades inteligentes e sustentáveis como um dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (ORGANIZAÇÕES DAS 
NAÇÕES UNIDAS, BRASIL; AGENDA 2030, BRASIL). E o ODS 11 dispõe 
exatamente isso – tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis. 
 

Diante desse cenário, a implementação de projetos de cidades 
inteligentes e sustentáveis resta imprescindível. Com isso, além de bons 
projetos, é preciso haver estrutura financeira adequada, com provisão de capital 
suficiente para que as metas sejam atingidas. Nesta senda, o financiamento 
configura-se como uma questão central e decisiva. 
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Sendo o setor público o principal financiador de tais projetos (OLIVEIRA, 

2020), pois este é o meio mais rápido, uma vez que não há a obrigação única de 
retorno financeiro (CAVALCANTE, 2018), as perspectivas para investimentos em 
CIS não são otimistas. Só para se ter uma ideia, segundo dados oficiais, o 
governo federal arrecadou no ano de 2019 (período anterior à pandemia da 
COVID-19) R$ 1,568 trilhão com tributos1. E desde 2016 a arrecadação só 
aumentou:  

 
2018 R$ 1.542.553.000,00 
2017 R$ 1.472.730.000,00 
2016 R$ 1.464.031.000,00 

Entretanto, as contas continuam no “vermelho”. Segundo o Tribunal de 
Contas da União - TCU, o déficit da União no ano de 2019 foi de R$ 88,9 bilhões2. 
E com a pandemia, certamente, esse desequilíbrio se agravou. 

 
Com esta dura e limitante realidade, os investimentos em projetos de CIS 

estão muito aquém da necessidade. Em 2019, a despesa federal com 
investimentos atingiu R$ 42,5 bilhões, o que corresponde a 1,49% da despesa 
total empenhada no período. No período de 2015 a 2019, esse tipo de gasto 
atingiu R$ 207,4 bilhões, valor que representa 1,57% da despesa total 
empenhada no período3. 

 
Dado esse conjunto de dificuldades, a pesquisa sobre novas fontes de 

recursos, visando a implantação de CIS, se tornou uma necessidade pública.  
Entender, Identificar e estudar tais opções de financiamentos, inclusive fontes 
alternativas, é o que se propõe no presente estudo. 

  

CONCEITO 

Considerando essa dupla necessidade - de implantação de projetos de 
CIS e de recursos financeiros, consideramos que a questão do financiamento 
deve fazer parte do próprio conceito de CIS.  

 
E dada a inexistência de consenso na literatura acerca do conceito de CIS 

(segundo CARAGLIU et al., 2009, cerca de 30 definições foram propostas desde 
2000), bem como uma definição legal na legislação brasileira, definimos CIS 
como sendo aquelas que, respaldadas num robusto e realista planejamento 
financeiro, utilizam tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) e outros 
meios inovadores a fim de melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, co-

 

1
 https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-

arrecadacao/arrecadacao-2019/dezembro2019/apresentacao-arrecadacao-dez-2019.pdf 
2 
https://portal.tcu.gov.br/data/files/F6/26/41/37/4AE2371055EB6E27E18818A8/Fatos%20Fiscais
_2019.pdf 
3 
https://portal.tcu.gov.br/data/files/F6/26/41/37/4AE2371055EB6E27E18818A8/Fatos%20Fiscais
_2019.pdf 
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participantes deste processo, bem como para buscar a eficiência dos serviços 
urbanos, o desenvolvimento econômico e social sustentável e o atendimento das 
necessidades da sociedade, sem prejudicar o ambiente natural das gerações 
presentes e futuras.  

 

PANORAMA E SOLUÇÕES 

No Brasil, a principal fonte de recursos da administração pública decorre 
dos tributos, cujas espécies são os impostos, as taxas e as contribuições de 
melhoria. 

 
Os impostos, conforme disposto no artigo 16 do Código Tributário 

Nacional (lei federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), é “um tributo cuja 
obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 
estatal específica, relativa ao contribuinte”.  Em outras palavras, o cidadão é 
compelido a pagar, independentemente de qualquer contraprestação estatal 
(MACHADO, 2004),  

 
Os principais exemplos de impostos são o de renda - IR, que incide sobre 

os proventos das pessoas físicas e jurídicas, e os impostos sobre propriedade, 
seja imobiliária (imposto sobre predial e territorial urbano - IPTU) ou mobiliária 
(imposto sobre propriedade de veículo automotor - IPVA). 

 
Já as taxas, ao contrário dos impostos, decorrem de uma atividade estatal, 

podendo ser a prestação de um serviço público ou o exercício regular do poder 
de polícia.  São tributos vinculados (a uma atividade do Estado). Para 
CARRAZZA, 2012, taxa é uma obrigação ex lege que nasce da realização de 
uma atividade estatal relacionada, de modo específico, ao contribuinte, embora 
muitas vezes por ele não requerida ou, até mesmo, sendo para ele desvantajosa.  

 
Dentre os exemplos de taxas, podemos citar aquelas cobradas em razão 

da concessão de alvarás e licenças (alvará para construção de imóvel, licença 
para funcionamento de estabelecimento comercial, porte de arma, expedição de 
passaporte etc.) e as fundadas na prestação de serviços - de coleta de lixo e 
esgoto. 

 
Por sua vez, as contribuições de melhoria, dispostas no artigo 81 do 

Código Tributário Nacional, são instituídas para fazer face ao custo de obras 
públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a 
despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado. Um exemplo de contribuição de melhoria 
é a fundada na valorização imobiliária decorrente da pavimentação de vias 
públicas. 

 
Mas os recursos para investimentos, como já apresentado, são 

minguados. E nos municípios representam apenas 3% das suas receitas 
(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2021). 
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Nesse ponto, importante ressaltar o papel preponderante dos municípios 
na implementação dos projetos de CIS. Desde a Constituição de 1988, com a 
chamada “descentralização”, os municípios se tornaram competentes pela 
execução das políticas públicas locais, especialmente de “...promover, no que 
couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”, conforme disposto em 
seu artigo 30, inciso VIII, bem como o previsto no artigo 182 (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 2021). Com a Carta Magna, os municípios foram elevados à condição 
de entes federativos autônomos, responsáveis pela gestão da política urbana, 
incluindo transporte e limpeza, entre outros. Entretanto, apesar dessa 
responsabilidade, não se garantiu as fontes de financiamento necessárias à 
execução de tal política (NAZARETH, 2018), sendo esta, talvez, a causa dos 
problemas atuais. 

 
A receita dos municípios, além dos recursos decorrentes dos seus 

próprios tributos (IPTU - propriedade predial e territorial urbana; ITBI -  
transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; e ISS -  serviços de 
qualquer natureza, não compreendidos), é composta também, por força do 
disposto no artigo 158 da Constituição Federal, de parcelas de tributos federais 
e estaduais, em razão da chamada repartição das receitas tributarias ou 
transferências intergovernamentais. Aqui cabe ressaltar que a carga tributária 
municipal, já́ considerando a repartição constitucional de tributos, saltou de 
apenas 1,11% do PIB nacional em 1960 para expressivos 6,87% do produto em 
2013 (AFONSO, 2014).  

 
E sob o ponto de vista do financiamento de suas ações, as transferências 

intergovernamentais constituem hoje a principal fonte de recursos para os 
governos municipais, mas são muitas vezes insuficientes para dar conta dos 
expressivos valores envolvidos, especialmente para as obras de melhoria e 
expansão da infraestrutura. Exigir mais recursos via transferências 
governamentais é contar com o incerto (SANTOS, 2021). Essa realidade, 
observada de maneira geral nos países da América Latina, ocorre também nos 
municípios brasileiros, altamente dependentes das transferências 
intergovernamentais da União, e, em menor medida, dos estados (NAZARETH, 
2018). Os municípios são a “linha de frente”, a última ponta onde se demandam 
investimentos. É nas cidades que vivemos, trabalhamos, estudamos e nos 
locomovemos, daí ́ a importância de que os repasses – ou as transferências 
correntes, sejam vertidos para investimentos e de suporte à crescente 
infraestrutura (IGNATIOS, 2019).  

 
A consequência da autonomia municipal é a grande responsabilidade que 

as cidades brasileiras assumem diante de seus habitantes. Os municípios devem 
arcar com sistemas públicos de educação e saúde, iluminação pública, 
saneamento básico, pavimentação, infraestrutura de cultura e lazer etc 
(RODRIGUES; CEDRAZ, 2015). Para isso, precisa de recursos suficientes, 
sejam decorrentes da tributação, transferências intergovernamentais ou receitas 
alternativas.  
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O ideal seria que as municipalidades conseguissem por si mesmas arcar 
com o que fosse necessário para tornar a sua cidade inteligente. E para 
SANTOS, 2021, uma solução nesse sentido seria a integração dos bancos de 
dados – federal, estaduais e municipais, reunidos num sistema único 
(encabeçado pela União), que conteria, de forma organizada, os dados dos 
contribuintes, seus bens e rendimentos. De imediato, geraria a alavancagem da 
arrecadação de dois tributos municipais – IPTU E ITBI, relacionados à 
propriedade imóvel, que representam 0,66% e 0,16% do PIB do ano de 2018 – 
um percentual muito abaixo da média mundial, fato que comprova a ineficácia 
dos governos locais na administração dos tributos. Mas tal providência ainda 
resta muito distante da realidade. 
 

Segundo a AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, IPEA & 
FUNDAÇÃO CIUDAD HUMANA, 2014, há dois grandes desafios a serem 
enfrentados na questão do financiamento: 

 
i) de um lado, o fortalecimento da autonomia financeira dos governos 

locais, principais responsáveis pelo desenvolvimento urbano; 
ii) do outro, o desenvolvimento de instrumentos de financiamento 

específicos para as operações urbanas ou para os investimentos 
estruturantes. 
 

A alavancagem de recursos para investimentos, seja para governos 
municipais, estaduais ou federais é crucial para implementação de CIS. Caso 
contrário, continuaremos a ver projetos serem cancelados, como o ocorrido na 
Indonésia, no ano de 2018, ocasião em que o presidente Joko Widodo 
suspendeu a implantação de 14 projetos estratégicos nacionais importantes, 
especialmente na área de infraestrutura, entre eles, barragens e malha 
ferroviária, cujo custo era de US$ 20 bilhões de dólares (ATMOJO; KASIH; 
CHANDRA, 2019).  
 

Mas nem tudo está perdido! Já existem algumas experiências exitosas no 
enfrentamento desta situação de escassez de recursos. Verificou-se iniciativas 
visando fontes alternativas de financiamento. Um bom exemplo advém da 
própria Indonésia, onde o governo local emitiu, nos anos de 2018 e 2019, títulos 
de investimento, chamados de Saving Bonds Rentail, intencionando alavancar a 
poupança e a capacidade nacional de investimento em, aproximadamente, US$ 
600 milhões (ATMOJO; KASIH; CHANDRA, 2019). Verificou-se que, para tal 
iniciativa lograr êxito, é mister uma postura de absoluta transparência do 
governo, a fim de conquistar a confiança do investidor. Além disso, é necessário 
que a população já possua uma cultura de investimento, requisitos esses pouco 
desenvolvidos no Brasil. 

Já na Índia, em 2014, o primeiro-ministro Narendra Modi estabeleceu a 
meta de instituir 100 cidades como sendo inteligentes, entre elas, a de Gwalior. 
Para financiar tais projetos, planejou-se: i) compartilhamento das despesas entre 
os estados e os governos municipais; ii) empréstimos de instituições financeiras 
internas e externas; iii) utilização de recursos do Fundo Nacional de Investimento 
e Infraestrutura; iv) Parcerias Público-Privadas – PPP e v) mecanismos 
financeiros inovadores, entre eles, a emissão de títulos municipais, o Pooled 
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Finance Development Fund Scheme e a Tax Increment Financing (GUPTA, 
2019). 

Outra fonte alternativa de financiamento pesquisada foi o crowdfunding, 
ou financiamento colaborativo. Comumente utilizado para projetos sociais por 
meio de plataformas digitais, foi empregado pela primeira vez em projetos de 
infraestrutura pública na cidade Roterdã, no ano de 2011, para a construção de 
uma ponte de pedestres (SHARMA; SHARMA, 2019). 

A utilização de fundos públicos para o financiamento de projetos de 
cidades inteligentes e sustentáveis também é uma estratégia muito eficiente. Na 
Europa, há grandes fundos com esta finalidade, entre eles, o Horizon 2020 e o 
Connecting Europe Facility, cada um com um potencial de investimento de € 6 
bilhões, e o Fundo de Coesão, com € 23 bilhões (CASINI, 2017). No Brasil, 
temos os fundos públicos especiais, como os da Amazônia (SALLES; PAIVA; 
PAULINO, 2017), os de interesses difusos – FID, os de meio ambiente, entre 
outros. O FID do Estado de São Paulo existe desde 2010 e já selecionou 233 
projetos, resultando em um investimento de mais de R$ 200 milhões nas mais 
diversas áreas do conhecimento, inclusive em CIS: meio ambiente, bens de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, consumidor, pessoas com 
deficiência, idoso, saúde pública, habitação e urbanismo, cidadania e qualquer 
outro interesse difuso ou coletivo. Em 2021 será lançado mais um edital, com a 
perspectiva de oferecer aproximadamente R$ 180 milhões para prefeituras de 
todo o Estado apresentarem projetos, tendo como prioridade na seleção aqueles 
que investirem em mobilidade urbana e recuperação de áreas urbanas 
degradadas. 

Mas há outros exemplos. No munícipio de São Paulo há 20 fundos 
públicos, destacando-se o FEMA (fundo especial do meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável – que foca o financiamento de projetos 
apresentados por organizações da sociedade civil visando pesquisa e 
empreendimentos ambientais), o FMDT (fundo municipal de desenvolvimento de 
transito – que foca na educação no transito, sinalização, fiscalização e ciclovias), 
o FUNSAI (fundo municipal de saneamento ambiental e estrutura – que foca na 
canalização de córregos, reurbanização de favelas e remoção de habitações em 
áreas de risco), o FMH (fundo municipal de habitação – foca em obras de 
conjuntos habitacionais) e o FUDURB (fundo de desenvolvimento urbano – que 
foca em obras de pavimentação, manutenção de praças e calçadas em regiões 
periféricas ) que têm relação direta com CIS. Para se ter uma ideia do peso 
destes fundos nos investimentos municipais em favor do desenvolvimento 
urbano, no ano de 2018, a receita total foi estimada em R$ 53,9 bilhões 
(conforme demonstrativo de receitas indicadas na lei orçamentária municipal 
para o ano de 2019 – lei 17.021, de 27 de dezembro de 2018), enquanto estes 
cinco fundos previram gastar R$ 2,65 bilhões em CIS. O restante da receita 
serviu basicamente para custear a máquina pública e políticas voltadas para 
setores sociais e assistenciais (IGNATIOS, 2019).  

Além dos fundos públicos, recentemente foi lançado um fundo misto – 
com recursos públicos e privados denominado de Coalizão Leaf (Lowering 
Emissions by Accelerating Forest Finance), que reúne empresas e governos 
para fornecer financiamento para a conservação de florestas tropicais e 
subtropicais de acordo com a escala do desafio da mudança climática. O grupo 
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inicial de participantes inclui os governos da Noruega, Reino Unido e Estados 
Unidos e um grupo de empresas internacionais líderes, incluindo Amazon, 
Airbnb, Bayer, BCG, GSK, McKinsey, Nestlé, Salesforce e Unilever. Referido 
fundo será coordenado pela Emergent, uma organização americana sem fins 
lucrativos e participante da coalizão, atuando como coordenadora administrativa 
do LEAF, que pretende mobilizar ao menos US$ 1 bilhão em recursos públicos 
e privados, que serão utilizados para o pagamento de países ou governos locais 
por resultados em termos de redução de desmatamento. Seu primeiro edital de 
chamamento de propostas já foi publicado e a organização está avaliando as 
propostas apresentadas (COALIZÃO LEAF, 2021).  

Destarte, os fundos - públicos, privados ou mistos, possuem um grande 
potencial de recursos para a execução de projetos de CIS, sendo um 
interessante caminho no incremento de recursos. 

Uma outra alternativa utilizada para o financiamento de projetos de 
cidades inteligentes e sustentáveis são as parcerias público-privada - PPP 
(OLIVEIRA; PINHANEZ, 2017). Existente em outros países como Espanha, 
Inglaterra e Irlanda, foi formalmente instituída no Brasil pela Lei Federal nº 
11.079/2004. As PPP’s são uma excelente opção para a captação e utilização 
de recursos privados em projetos de CIS, mas é preciso cautela e aprimoramento 
do seu manejo, dado os erros passados, como o ocorrido em Portugal, no caso 
do Metrô Sul do Tejo – em que foi utilizado um sistema de bandas de tráfego que 
não estava devidamente fundamentado, ocasionando perdas financeiras 
(compensatórias) ao Estado (MARTINS, MANUEL PEDRO ABRANCHES 
CORREIA; 2019). 

Mas apesar do grande potencial das PPP’s no financiamento do 
desenvolvimento urbano, ainda continua subaproveitado na América Latina. Isso 
se deve principalmente ao domino insuficiente dessa ferramenta por parte das 
autoridades públicas (AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, IPEA & 
FUNDAÇÃO CIUDAD HUMANA, 2014).  

Noutra senda, o manejo dos Instrumentos Urbanos instituídos mostrou um 
grande potencial na questão arrecadatória e, por conseguinte, financeira, para 
projetos de CIS. Além da própria Constituição de 1988, as leis federais nºs 
6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e 10.257/01 
(Estatuto da Cidade), são as principais normas no ordenamento jurídico pátrio 
que regulamentam as transformações urbanísticas (COSTA, 2016). Esta última 
merece destaque uma vez que entabula importantes instrumentos de gestão e 
reforma urbana, como plano diretor, parcelamento/edificação/utilização 
compulsórios, IPTU progressivo, direito de superfície, outorga onerosa do direito 
de construir, transferência do direito de construir, operações consorciadas, 
estudo de impacto de vizinhança, entre outros. 

Todo esse arcabouço legal objetiva regular o convívio social, pautado no 
princípio da função social da propriedade e no interesse da coletividade. 

Entretanto, além de cumprirem seus escopos no planejamento urbano, é 
possível trazer o componente financeiro para referidos instrumentos, fazendo 
com que estes se tornem, de forma incidental, importantes fontes de recursos 
para a Administração pública local.  
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Neste caminho, a experiência do município de São Paulo se destaca, não 
apenas por seu pioneirismo, mas também pelo volume de recursos que foi capaz 
de mobilizar: no acumulado dos últimos dez anos, o município conta uma receita 
adicional por instrumentos urbanísticos de mais de R$ 7,3 bilhões 
(MALERONKA, 2015), só por conta dos instrumentos Outorga Onerosa do 
Direito de Construir - OODC, Operações Urbanas Consorciadas – OUC, 
financiadas por meio de Certificados de Potencial Adicional de Construção – 
CEPAC. 

Apenas para registro, cumpre definir, de forma resumida, a OODC como 
sendo a possibilidade de o poder público municipal outorgar, onerosamente ou 
não, a construção acima de um determinado patamar ou a alteração de uso de 
um imóvel para utilização, a princípio não prevista na legislação de uso do solo,  
e a UOC  um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo município, 
com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e valorização ambienta. (NETO, V. C. L., KRAUSE, 
C. H. & BALBIN, R. N., 2014). 

Entre 2002 e 2014, duas operações urbanas consorciadas foram 
aprovadas tendo o CEPAC como meio de financiamento: Faria Lima e Água 
Espraiada. Juntas, contam R$ 5,6 bilhões em receita em cerca de 350 adesões. 
Já a receita de outorga onerosa do direito de construir, no mesmo período, soma 
R$ 1,6 bilhão, em mais de dois mil processos, totalizando a receita de OODC e 
OUC em dez anos de R$ 7,3 bilhões. (MALERONKA, 2015). 

Um ponto interessante em relação à OODC na cidade de São Paulo é 
que, embora o mecanismo do solo criado tenha sido experimentado inicialmente 
na década de 1980 por meio das operações interligadas só foi no plano diretor 
estratégico - PDE de 2002 e no zoneamento de 2004 que o instrumento da 
outorga onerosa do direito de construir foi regulamentado. Desde então, o 
instrumento tem sido objeto de diversos estudos (CYMBALISTA, SANTORO, 
2006), dando conta de seu alcance e importância para as políticas públicas de 
desenvolvimento urbano. E 2021 é uma excelente oportunidade para aprofundar 
essa discussão uma vez que o município de São Paulo revisará seu PDE 
aprovado em 2014 (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2021). 

Destarte, a experiência da cidade de São Paulo comprova o potencial de 
arrecadação advinda dos instrumentos urbanos. E num tempo de parcos 
orçamentos para investimentos em CIS, a utilização destes instrumentos para o 
incremento de recursos resta uma atraente fonte alternativa que carece maiores 
estudos e desenvolvimento. 

O financiamento de projetos de CIS por meio de instituições financeiras 
públicas e privadas, nacionais ou internacionais, é uma outra alternativa 
interessante. Apresenta como principal vantagem a distribuição dos custos de 
um projeto ao longo de sua vida útil envolvendo, assim, os atuais e futuros 
contribuintes cidadãos que serão beneficiados com a infraestrutura a ser 
viabilizada, além de taxas de juros razoáveis (NAZARETH, 2018).   

As instituições financeiras internacionais (BID – banco interamericano de 
desenvolvimento; Banco Mundial; CAF – Corporacióon Andida de Fomento; 
JICA – agência de cooperação do Japão; KFW – banco de desenvolvimento da 
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Alemanha) e nacionais (BNDES e Desenvolve SP) oferecem empréstimos de 
longo prazo, com taxas abaixo de mercado.  

Entretanto, a instabilidade macroeconômica regional e a volatilidade dos 
fluxos financeiros têm sido um grande obstáculo a busca desses capitais na 
américa latina, além do endividamento dos governos locais (AGENCE 
FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, IPEA & FUNDAÇÃO CIUDAD HUMANA, 
2019). Ademais, a necessidade da oferta de garantidas pelos governos centrais, 
referida opção, muitas vezes, fica restrita aos Estados ou aos grandes 
municípios (NAZARETH, 2018).  

Mas apesar de todas as dificuldades e requisitos inerentes a um aporte 
financeiro internacional, o financiamento internacional ainda resta factível. Um 
bom exemplo nesse caminho é a Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis, 
programa criado em 2011 pelo BID que apoia cidades médias da América Latina 
e Caribe a enfrentarem os desafios da sustentabilidade, atuando em cidades 
entre 100 mil e 2 milhões de habitantes (MELATTO, 2020). Sua finalidade é 
preparar as cidades com instrumentos de gestão e ferramentas de planejamento 
para que possam ser elegíveis aos investimentos de bancos multilaterais. 

Já o Banco Mundial, que desde 1947 já financiou mais de 12.000 projetos 
de desenvolvimento, por meio de empréstimos tradicionais, créditos sem juros e 
doações, mantém atualmente no Brasil 43 projetos financiados, que juntos 
somam US$ 6 bilhões, nas mais diversas áreas – abastecimento de água e 
saneamento, tecnologia da informação, transporte e mobilidade, energia 
renovável etc. (BANCO MUNDIAL, 2021). 

O Brasil tem seu banco de desenvolvimento – o BNDES. Fundado em 
1952, vem desde então financiando grandes empreendimentos, públicos e 
privados, por todo o país. Só no ano de 2019 financiou projetos de 34 municípios 
brasileiros, entre eles, as cidades paulistas de Guarulhos, São Caetano do Sul, 
Itu e Nova Odessa, e o valor investido ultrapassa R$ 200 bilhões (BNDES, 2021). 
E dentre as fontes  utilizadas, além das governamentais (Tesouro e o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador), o BNDES também faz captação externa de recursos - 
junto a organismos multilaterais e agências governamentais como Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Nordic Investment 
Bank (NIB), China Development Bank (CDB), Agence Française de 
Développement (AFD), Swedish Export Credit Corporation (SEK) e Instituto de 
Crédito Oficial (ICO).  

Por sua vez, Estado de São Paulo, por meio de sua Agência de Fomento 
Desenvolve SP, oferece aos municípios paulistas recursos (disponibilidade 
anunciada de R$ 1 bilhão) para projetos de pavimentação e recapeamento de 
vias e de iluminação pública, que podem ser garantidos por cotas do ICMS ou 
do Fundo de Participação dos Municípios, com taxas e condições mais atraentes 
do que as oferecidas pelo sistema bancário tradicional (DESENVOLVE SP, 
2021). 

O chamado “financiamento sustentável” também é outra alternativa para 
o incremento de recursos para os projetos de CIS. Entretanto, implica numa 
profunda mudança da lógica das finanças, tão marcada pela ideia do “lucro a 
qualquer custo”. Por isso, ainda se mostra tímida no mundo atual. 
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Muito da carência em termos de financiamento e investimento se dá pela 
inexorável lógica do retorno financeiro, tão presente neste contemporâneo 
financeirizado (CAVALCANTE, 2018). E quebrar esse paradigma, como 
entabula o financiamento sustentável, é difícil.  

O financiamento sustentável traz em seu bojo a ideia de que o lucro não 
pode ser o único ou o principal elemento a ser vislumbrado e avaliado pelo 
investidor. Outros elementos, como o impacto social e ambiental também são 
levados em consideração. Ou seja, sobrepõe-se, ainda que parcialmente, o 
retorno financeiro a outros indicadores de retorno também significativos – e essa 
atitude é extremamente positiva para o incremento de recursos para CIS, uma 
vez que a rentabilidade do investimento é mais um elemento limitador para o 
financiamento desses projetos. 

Entretanto, essa mudança de paradigma requer esforços dos governos, 
não apenas no tratamento regulatório, mas também no incentivo de 
desenvolvimento de inovações financeiras (CAVALCANTE, 2018), dos 
stakeholders e de toda a sociedade.  Algumas instituições financeiras já colocam 
o impacto social e ambiental em primeiro lugar, ao considerarem investimentos 
ou propostas de empréstimos. Todavia, apenas uma fração muito pequena 
destas instituições já aderiram ao financiamento sustentável, e apenas um terço 
das instituições financeiras está em processo de migração para este novo 
modelo (SCHOENMAKER, 2018). No Brasil, já temos agentes financeiros 
privados, que desenvolvem modelos de negócios para empreendimentos 
sustentáveis como o Baanko, além dos bancos públicos de desenvolvimento 
(CAVALCANTE, 2018).  

Apesar da pequena aplicação, as finanças sustentáveis demonstraram 
que têm condições de mudar a atual cultura do lucro e do retorno dos 
investimentos (maximização dos lucros), de modo a facilitar o desenvolvimento 
sustentável (SCHOENMAKER, 2018).  

Nas pesquisas efetuadas, vislumbrou-se que, além da questão de 
escassez de recursos, também se verificou um outro óbice à implementação das 
CIS no Brasil, que reflete diretamente nesse cenário: a insegurança jurídica, 
dada a anomia da legislação vigente. Entretanto, a fim de equacionar este item, 
já se encontra em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 976/2021, 
que visa estabelecer a Política Nacional de Cidades Inteligentes – PNCI 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021). Além da definição de conceitos 
importantes, como “cidades inteligentes” e entabular princípios e diretrizes, prevê 
a criação de um fundo exclusivo para esta finalidade – o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Cidades Inteligentes (FNDCI). Pelo texto original, este 
fundo seria administrado por um conselho diretor, que teria caráter gerencial e 
normativo, e contaria com representantes do governo federal, governos 
estaduais e municipais, trabalhadores, empresários e da comunidade científica 
e tecnológica. O texto, apesar de ainda não ter sido votado, representa um 
grande avanço da questão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A necessidade de implantação das CIS é um fato indiscutível, inegociável 

e irreversível, haja vista a perspectiva, em curto prazo, do aumento da 
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concentração populacional nos grandes centros urbanos.  Porém, a escassez de 
recursos financeiros para a execução de tais projetos ainda é uma dura realidade 
e grande obstáculo. 

A presente pesquisa visa colaborar com essa discussão e estudo, pois só 
com esse aprofundamento e difusão das diversas fontes de financiamento 
existentes (muitas delas desconhecidas dos próprios gestores públicos), 
enfrentaremos o presente cenário, bem como, contribuiremos para o 
delineamento de soluções inovadoras, alternativas, adequadas e definitivas – e, 
assim, desenharmos o verdadeiro “mapa do tesouro”. 

Este processo não será fácil nem tranquilo – mas como dizia o grande 
empreendedor brasileiro Barão de Mauá: As dificuldades fizeram-se para serem 

vencidas!! 
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