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Decisão após Revisão Interna Após a revisão interna, tomou-se a decisão de seguir em frente 
com a preparação da operação.  

Outras Decisões (opcional) As equipes podem acrescer outras decisões caso assim desejem 

ou excluir esta linha se não houver nada a acrescer.  
 
I. Antecedentes do país e do setor 
 
Nos últimos anos, a relativa resiliência do Brasil à crise financeira mundial foi reflexo da boa gestão 
macroeconômica e de um sistema financeiro sólido. Na esteira da crise mundial, em setembro de 2008, o 
Brasil sofreu uma redução brusca do crédito externo e interno, alem de uma forte depreciação do real. A 
queda rápida da demanda externa e o declínio acentuado dos investimentos levaram a um contração de 
4,2% do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre de 2008, seguido de um recuo de 2% no 
primeiro trimestre de 2009. Contudo, a recessão durou apenas esses dois trimestres. A pronta resposta das 
autoridades evitou um arrocho do crédito e mitigou o impacto da crise financeira mundial sobre a 
economia brasileira, que se recuperou rapidamente. Apos registrar um crescimento praticamente nulo em 
2009 a economia cresceu a uma taxa anual de 7,5% em 2010. 
 
Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais, tem uma população de 2,4 milhões de habitantes 
uma superfície de apenas 331,4 km2. A cidade representa apenas 3,5% da superfície total da região 
metropolitana em que está localizada. Entre 2000 e 2010, Belo Horizonte registrou a menor taxa de 
crescimento demográfico anual (0,6%) entre as cidades vizinhas e caiu na classificação. Uma das 
prováveis razões é a área limitada e a ausência de espaços vagos para novos empreendimentos 
imobiliários. A cidade tem uma densidade populacional elevada (7.291 habitantes por km2). Em 2008, o 
PIB de Belo Horizonte somou R$ 42,2 bilhões (US$ 23 bilhões) e o PIB per capita foi de R$ 17.313 
(US$ 9.441), em comparação com R$ 32.494 em São Paulo e R$ 25.122 no Rio de Janeiro. Boa parte do 
crescimento da cidade na segunda metade do século XX esteve ligada às atividades industriais na grande 
região metropolitana. A riqueza agropecuária e mineral do estado constituiu a base para o crescimento da 
indústria pesada durante as décadas de 1950 e 1960. A partir dos anos 1980, a economia transformou-se 
em um centro de serviços urbanos dentro dos núcleos industriais que se desenvolveram na grande região 
metropolitana. Segundo estimativas, em 2010, 85% do PIB da cidade era gerado pelo setor de serviços. 
Os demais 15% vinham das atividades industriais, que se desenvolveram na direção de processos técnicos 
e mecânicos “de mais alto valor”. 
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O desenvolvimento urbano em Belo Horizonte tem se caracterizado, por um lado, pelo crescimento e 
melhoria dos serviços e, por outro, pela expansão dos assentamentos informais, adensamento e 
desigualdade. A cidade foi criada em 1897 e foi uma primeiras capitais planejadas do Brasil. Contudo, 
desde 1895 tem um histórico de moradia insuficiente para os trabalhadores de baixa renda que vivem em 
favelas. Nas décadas de 1950 e 1960, Belo Horizonte ganhou destaque e deu início a um processo de 
urbanização além de suas fronteiras. O crescimento urbano intenso que se sucedeu nos anos 1970 foi 
acompanhado pelo aumento da desigualdade na distribuição de renda. Durante esse período, o centro da 
cidade passou a atrair serviços urbanos, embora 82% do crescimento da população ocorresse no norte da 
cidade. A atividade industrial saiu do centro histórico para a região oeste onde os investimentos em 
imóveis comerciais dispararam. Mas foi só em 2001 que novos instrumentos de planejamento foram 
instituídos em nível nacional pelo Estatuto das Cidades, proporcionando um conjunto de mecanismos que 
podia ser implementado na esfera municipal visando a aquisição de terrenos para fins públicos e sociais, 
sobretudo para a oferta de moradia às populações de baixa renda. Em matéria de planejamento urbano, 
políticas de desenvolvimento sustentáveis e ecológicas estão incorporadas ao enfoque participativo e 
baseado em resultados seguido pela cidade. Belo Horizonte promove o desenvolvimento urbano 
sustentável e o crescimento ecológico por meio da implementação de estratégias multissetoriais em vários 
níveis institucionais. A cidade está levando a cabo diversas políticas e ações em áreas como planejamento 
urbano, mobilidade, construções ecológicas, gestão de resíduos sólidos, eficiência no uso da energia e da 
água, melhoria de assentamentos informais, controle de enchentes e sistemas de alerta no caso de eventos 
climáticos extremos. Ao mesmo tempo, a cidade está empreendendo uma ação que envolve diversas 
partes interessadas para promover uma economia urbana mais ecológica. 
 

II. Objetivos da operação 
 

O objetivo da operação proposta é apoiar o desenvolvimento urbano sustentável e integrado e reduzir a 
vulnerabilidade social em Belo Horizonte. Isso será alcançado com a adoção de abordagens alternativas 
de planejamento urbano, o desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, a inclusão e a 
participação social, e a governança sustentável. 
 

III. Justificativa para o Envolvimento do Banco 

O desenvolvimento em Belo Horizonte seguiu duas trajetórias contrastantes. Por um lado, a economia se 
expandiu e os serviços municipais melhoraram; por outro, porém, a desigualdade e os assentamentos 
informais cresceram. Em virtude das suas características geográficas e de as populações mais vulneráveis 
terem sido negligenciadas ao longo do tempo, os moradores mais pobres da cidade sofreram com moradia 
inadequada e baixo acesso a serviços e infraestruturas essenciais. Em consequência, os indicadores 
socioeconômicos nas vilas são inferiores aos de outras áreas da cidade. Urge lançar mão de estratégias de 
desenvolvimento urbano proativas e integradas para sanar a exclusão social e gerar uma governança 
eficaz, sustentável e de longo prazo para beneficiar todos os residentes. Em reconhecimento dessas 
prioridades, Belo Horizonte adotou um enfoque prático ao propor novos mecanismos participativos para a 
tomada de decisões, no intuito de promover a inclusão direta dos cidadãos e a inspiração popular na 
alocação dos recursos do orçamento, nas decisões sobre políticas e no planejamento. O município também 
apoia políticas e práticas de reassentamento que figuram entre as mais modernas e está liderando uma 
abordagem bastante inovadora para chegar às famílias mais vulneráveis por meio de um plano de ação 
para o desenvolvimento que atende às necessidades específicas de cada família que, no momento, não é 
beneficiada pelos programas sociais existentes. Esta operação visa recompensar e apoiar essas políticas. 

A operação proposta é o segundo DPL municipal no Brasil e sucede a experiência positiva do empréstimo 
para o município do Rio de Janeiro. No Rio, o trabalho no município foi acompanhado pelo apoio na 
forma de políticas estaduais, o que gerou sinergias e um forte alinhamento das políticas para a prestação 
de serviços (sobretudo na saúde e na educação), no contexto de sólidas políticas de desenvolvimento 
territorial e sustentável naquele estado. Assim como no Rio, a operação proposta também se beneficiará 



 

 

da relação de longa data do Banco com o estado de Minas Gerais, sobretudo nas áreas de governança 
urbana e metropolitana nas esferas municipal e estadual. A operação está inteiramente alinhada com a 
Estratégia de Parceria com o País (CPS) e criará condições propícias à coordenação das políticas entre os 
governos estadual e municipal por meio de uma abordagem integrada para o desenvolvimento. 
 

IV. Financiamento provisório 
 

 
Fonte: 

(milhões de US$) 

Mutuário 0 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 200 
 Total 200 

 
V. Mecanismos institucionais e para implementação 

 

A Secretaria Municipal de Finanças (SMF) estará encarregada de implementar a operação proposta, 
prestar contas sobre o seu andamento e coordenar as ações. A SMF será responsável pela coordenação das 
atividades com outras secretarias setoriais (desenvolvimento urbano, habitação, planejamento, 
planejamento orçamentário, gestão do setor público, desenvolvimento social, gestão do risco de desastres 
e meio ambiente). Nesse sentido, duas tarefas são essenciais: i) apresentar fatos que justifiquem o 
desembolso do empréstimo e ii) fiscalizar e prestar contas sobre o andamento dos trabalhos rumo ao 
preenchimento das condições, acompanhando cada uma delas, facilitando a conclusão, em tempo hábil, 
dos estudos e atividades necessários para preencher essas condições e apresentando relatórios 
consolidados sobre os indicadores de resultado. 

 
VI. Riscos e mitigação de riscos 

 
A operação enfrenta diversos tipos de risco: riscos político e institucional com respeito à 
coordenação das intervenções do Banco com as de outros parceiros (BID, CFI e outros 
programas municipais), riscos para a reputação do Banco, que poderiam surgir no caso de 
desastres naturais se a resposta da Prefeitura não for satisfatória para a população, e riscos 
políticos em virtude do ciclo de governo, em face das eleições municipais de outubro de 2012. 
Existem também riscos ambientais e sociais associados aos possíveis impactos das políticas 
apoiadas por esta operação (inclusive a possibilidade de reassentamento de famílias que vivem 
em áreas de elevado risco de deslizamento e alagamento) no âmbito da estratégia do governo 
para a habitação e gestão de risco de desastres; possíveis riscos ligados à implementação devido 
ao numero de órgãos municipais envolvidos na coordenação das ações e um pequeno risco de 
que a reforma previdenciária incluída na operação não seja aprovada ou possa ser questionada 
mais à frente no processo. Os riscos estão sendo tratados por meio de estreita coordenação e 
comunicação com o governo municipal para acompanhar a implementação das respectivas 
reformas de política e estratégias, bem como por meio da avaliação dos sistemas e práticas 
municipais de salvaguarda ambiental e social durante a preparação do projeto, para que os 
impactos ambientais e sociais sejam devidamente abordados no programa do governo. 

 
VII. Impactos social e sobre a pobreza e aspectos ambientais 

Impactos social e sobre a pobreza 

As reformas de política apoiadas por esta operação visam questões e necessidades fundamentais 
relacionadas à segregação social e espacial de longa data na cidade. Assim, devem surtir impactos 



 

 

bastante positivos sobre as populações mais vulneráveis, sobretudo, os pobres que vivem em moradias 
abaixo do padrão e em assentamentos informais e em situação de risco (vilas e favelas). Essas políticas e 
reformas visam as principais vulnerabilidades sociais de Belo Horizonte, como o acesso a serviços, à terra 
e a oportunidades econômicas; a desigualdade social e espacial; a elevada densidade urbana e o 
assentamento em áreas de risco e sensíveis do ponto de vista ambiental. São mais de 200 assentamentos 
informais e precários (vilas e favelas) em Belo Horizonte, abrangendo quase 130 mil famílias (15,3% de 
todas as famílias), muitas vezes vivendo em encostas ou às margens de rios, áreas sujeitas a desastres 
naturais (deslizamentos e alagamentos). A pobreza atinge com mais intensidade as famílias chefiadas por 
mulheres solteiras e casais jovens com filhos, pessoas de descendência negra e pessoas com níveis mais 
baixos de escolaridade. Esses agregados representam grande parcela dos residentes das vilas e favelas, 
dos que vivem em condições habitacionais precárias e dos que moram em áreas de risco. Historicamente, 
as famílias mais vulneráveis não têm acesso aos serviços sociais oferecidos pelo município nem 
participam das decisões tomadas na cidade. 

Aspectos ambientais 

As disposições da OP 8.60 sobre a Política de Desenvolvimento se aplicam ao DPL de Belo Horizonte. 
As políticas e reformas apoiadas por esta operação são de grande importância para a melhoria da gestão 
ambiental como um todo no município. A expectativa é que a operação tenha um saldo positivo em 
termos de impacto ambiental no município e na região metropolitana. Os desafios ambientais em Belo 
Horizonte são o resultado dos elevados índices de urbanização, da ocupação sem um planejamento de 
longo prazo e da falta de infraestrutura e monitoramento adequados. A operação mitigará os impactos 
ambientais atuais. 
 
1. Contatos 
 

Banco Mundial 
Contato: Alessandra Campanaro 
Cargo: Especialista em Financiamento de Infraestrutura 
Tel.: (+1 202) 473-7526 
Email: acampanaro@worldbank.org 
 
2. Para mais informações: 

The InfoShop 
The World Bank 
1818 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433 
Tel.: (+1 202) 458-5454, Fax: (+1 202) 522-1500 
Web: http://www.worldbank.org/infoshop

 


