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Modelos de Gerenciamento para o
Desenvolvimento Planejado das

Cidades: o Caso da Cidade de Vitória

Renata Segui1

Resumo
Este artigo trata de modelos de gerenciamento para o desenvolvimento planejado das cidades. Seu

objetivo é a identificação e a análise dos modelos institucionais usados no processo de planejamento e
gerenciamento urbano da cidade de Vitória. Seu desenvolvimento descreve algumas iniciativas de plane-
jamento e planos de desenvolvimento urbano elaborados para a cidade e analisa tais iniciativas e planos
sob os aspectos dos objetivos alcançados, da hierarquização desses objetivos, do custo de se atingir cada
objetivo, da construção institucional, dos marcos de avaliação e dos resultados alcançados. A pesquisa foi
histórico-descritiva e explicativa, realizada por meio de pesquisa de campo, bibliográfica, documental e
telematizada. Seus resultados conduzem à conclusão de que ainda não há tecnologia gerencial plenamen-
te eficaz para administrar aglomerados urbanos e que o processo de planejamento é um modelo dinâmico
destinado a controlar eventos aleatórios não podendo ser pulverizado entre várias jurisdições.

Palavras-chaves: Planejamento, aglomerados urbanos, gerenciamento.

1. Introdução

Nos últimos cinqüenta anos, a economia do Estado do Espírito Santo apresentou um desempenho
muito superior ao desempenho da economia brasileira. Enquanto esta apresentou um crescimento médio
anual de 5,3%, aquela foi de 7,6%2. A década de setenta, por exemplo, foi o período no qual este diferen-
cial de taxas tornou-se mais significativo. Enquanto o Espírito Santo cresceu a uma taxa média de 11,8%,
o Brasil cresceu a 8,7%.

As explicações para esta performance podem ser encontradas nas transformações econômicas ocorri-
das a partir da implementação dos chamados Grandes Projetos3, no início dos anos 70, que proporciona-
ram a mudança do padrão econômico do Estado: de complexo cafeeiro para complexo industrial – expor-
tador.

Esse crescimento se assentou em grande parte, na Região Metropolitana da Grande Vitória, que parti-
cipa hoje com 58% do PIB estadual total4. O complexo portuário, atualmente instalado no Espírito Santo,
é formado por seis portos que representam 31% do movimento das cargas que entram e saem pelos portos
do Brasil. Dos seis, três estão na Grande Vitória —incluindo o Porto de Vitória, que integra um dos com-
plexos portuários mais eficientes e bem localizados da costa brasileira. Sua atuação é hoje macro-regional
e inclui todo o Estado do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, sul da Bahia, Estado de Minas Gerais e
ainda porções de Goiás e de Mato Grosso.

A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) teve sua instituição formal em 1995, por meio da
Lei Complementar Estadual nº 58, quando então era constituída pelos municípios de Vitória, Vila Velha,
Viana, Serra e Cariacica. Tal composição foi acrescida do município de Guarapari pela Lei Complementar
n.º 159 de 1999 e de Fundão pela Lei Complementar nº204 de 2001. Entretanto, desde a década de

1 Graduada em Administração de Empresas, Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – RJ, Professora da UNICES.
2 Fonte: Caliman (2002).
3 Os Grandes Projetos correspondem à ampliação das atividades da Companhia Vale do Rio Doce, do complexo portuário de tubarão, e para a

implantação da Companhia Siderúrgica de Tubarão e do complexo da Aracruz Celulose.
4 Fonte: Caliman (2002).
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setenta, a Grande Vitória já apresentava caracterís-
ticas de metrópole. A cidade de Vitória tornou-se
pequena para abrigar a ampliação do comércio, dos
serviços, da moradia e de toda a gama de ativida-
des que surgiram e diversificaram-se com o aqueci-
mento da economia da região.  A cidade foi então
se expandindo e acabou por transbordar os limites
municipais, avançando sobre a área dos municípi-
os contíguos. Esse aglomerado urbano, além de seu
elevado grau de interação interna, passou a exercer
grande influência sobre os demais municípios do
Estado e passou a ser o ponto de contato de maior
importância entre a economia regional e a econo-
mia nacional, caracterizando-se como uma região
metropolitana.

Entretanto, essa pesquisa tem como foco prin-
cipal o município de Vitória, que ainda concentra a
maior parte das atividades econômicas, da arreca-
dação tributária, da prestação de serviços, da pro-
dução e da difusão cultural do Estado.

Vitória, apesar de seu porte médio, é hoje uma
cidade internacionalizada e intensamente conecta-
da com o mundo. O aumento populacional e o cres-
cente desenvolvimento econômico, marcado por sua
vocação portuária consolidada, refletem a importân-
cia da cidade no contexto global. Atividades do co-
mércio exterior e de transportes estão em franco de-
senvolvimento. O planejamento urbano da cidade,
assim, inclui aspectos regionais e globais, distanci-
ando-se da esfera municipal. Por isso, e apesar da
instituição da região metropolitana, pergunta-se: quais
esferas administrativas são responsáveis por essas
questões?  Como administrar as superposições de
esfera de poder? Que modelos estarão adequados
para o planejamento e a gerência de todo esse con-
tingente?

Em qualquer setor ou nível administrativo, o
planejamento é o processo que define as ações ne-
cessárias para enfrentar situações futuras e alcançar
metas e objetivos. Planejar é conjeturar, projetar,
elaborar um plano. Sendo assim, as mudanças con-
tínuas no ambiente, a simples passagem do tempo
são o “pano de fundo” que permeia o processo de
planejamento.

Ao considerar-se o planejamento das cidades,
o desenvolvimento das cidades, deve-se entender
que a cidade é o local onde se desenvolvem as ati-
vidades urbanas de gestão, de produção e de con-
sumo de toda a sua região de influência. Planeja-
mento Urbano, portanto, significa trabalhar e enfo-
car o espaço que abriga as atividades inerentes àque-
las funções; o espaço onde se habita e realizam-se
as relações sociais, comerciais, políticas, culturais
e religiosas entre homens, instituições e empresas.
O fruto dessas relações é que deve ser o objeto do
planejamento urbano.

Em função da diversidade dessas relações, ob-

serva-se que o planejamento urbano das cidades
pode ser analisado sob enfoques bastante diferenci-
ados. Ele envolve uma gama de questões que nave-
gam por aspectos intrínsecos à área planejada e por
aspectos externos, mais abrangentes, referentes ao
papel das cidades frente a sua região ou país, e até
mesmo perante o mercado global.

No que tange aos problemas intrínsecos, pode-
se enumerar, por exemplo, os impactos do
desenvolvimento urbano no meio ambiente; possíveis
conseqüências socais negativas do excesso de
aglomeração, tais como: criminalidade e prostituição;
os interesses políticos e comerciais referentes a
valorizações/desvalorizações de imóveis; enfim, uma
série de problemas de ordem econômica, social e/
ou política.

Todavia, para que o planejamento urbano con-
temple todos esses aspectos e, conseqüentemente,
possa acompanhar o dinamismo crescente das ci-
dades, é fundamental que os seus atores5 conside-
rem também algumas variáveis universais, a saber:

•os objetivos a serem alcançados;
•hierarquização desses objetivos;
•o custo de se atingir cada objetivo;
•a construção institucional;
•marcos de avaliação;
•resultados alcançados.

As cidades exercem a função de nós num com-
plexo sistema que transcende a jurisdição munici-
pal. Os impactos do planejamento urbano dessas
cidades são sentidos também fora delas, nas regi-
ões onde estão inseridas e com as quais mantêm
relações. Portanto, pode haver uma assincronia nes-
se sistema. Muitas vezes, as questões, objeto do pla-
nejamento, são de caráter supra-local, no que se
refere às redes urbanas e interurbanas. Dessa for-
ma, retorna-se às indagações anteriores: quais esfe-
ras administrativas são responsáveis por essas ques-
tões?

Como administrar as
superposições de esfera de

poder? Quais modelos estariam
adequados para tratar essas

questões?

Diante de toda essa complexidade, esclarece-
se que a questão principal a ser observada nesse
artigo é o aspecto gerencial da cidade. O estudo
conceitual e a pesquisa desenvolvida tiveram como

5 Consideram-se atores aquelas pessoas que participam diretamente do processo.
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objetivo principal, a identificação e a análise dos
modelos institucionais usados no processo de pla-
nejamento e gerenciamento urbano da cidade de
Vitória.

A partir do objetivo exposto, procurou-se tes-
tar a suposição de que ainda não há tecnologia ge-
rencial disponível para administrar aglomerados
urbanos no sentido de que, apesar do esforço de
planejamento, esses aglomerados são palco das re-
lações sociais, comerciais, políticas, culturais e re-
ligiosas entre homens, instituições e empresas, e o
fruto dessas relações tem um dinamismo próprio
transcendente à capacidade humana de prevê-lo.
Buscou-se também confirmar que o processo de pla-
nejamento deve ser um modelo dinâmico destina-
do a controlar eventos aleatórios e que não deve
ser pulverizado entre várias jurisdições.

Dada a complexidade e amplitude do tema Pla-
nejamento e Gerenciamento Urbano, o foco do pre-
sente estudo esteve voltado para os modelos insti-
tucionais utilizados por esses planejamentos na ci-
dade de Vitória. Outras questões poderão aparecer
apenas quando relevantes ao estudo.

No que tange à relevância dessa pesquisa, en-
tende-se que o desafio de planejar e gerir toda essa
complexa rede que representa as cidades atuais se
torna fundamental para garantir o desenvolvimento
de suas regiões. Se pensadas no contexto de suas
ligações internacionais, esse desafio torna-se ainda
mais importante, uma vez que essas cidades repre-
sentam importantes elos de ligação na sociedade
informacional.

A vigência no Brasil da Lei de Responsabilida-
de Fiscal reforça a necessidade de se estudar as for-
mas de planejamento adequadas, posto que com ela
todos os governantes passam a ter um maior com-
promisso com o orçamento e com as metas. Um
dos aspectos mais importantes da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, e dos menos conhecidos, divulga-
dos e debatidos, é a questão do planejamento. De
agora em diante, os municípios deverão se preparar
para serem capazes de administrar suas finanças de
forma mais planejada, de dispor de controles mais
apurados sobre suas despesas e receitas, de realizar
previsões e acompanhá-las.

Outra questão que traz à tona a relevância do
planejamento urbano é também a vigência da Lei
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada
Estatuto da Cidade. Tal lei regulamenta os artigos
182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo
diretrizes gerais da política urbana e a gestão de-
mocrática das cidades. A partir dessa lei, as alçadas
do poder público devem seguir os modelos de ges-
tão democrática por meio da participação da popu-
lação e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade na formulação, na exe-
cução e no acompanhamento de planos, programas
e projetos de desenvolvimento urbano.

A junção de todas essas variáveis na análise des-
se processo na cidade de Vitória poderá oferecer
importantes subsídios à análise e à discussão dessa
situação em outras localidades, em que seja possí-
vel estabelecer um paralelo com a situação aqui en-
contrada.

No que tange à metodologia, utilizou-se pes-
quisa do tipo histórico-descritiva e explicativa
.Quanto aos meios para obtenção dos dados, utili-
zou-se a pesquisa documental, bibliográfica e tele-
matizada. Também foi utilizada pesquisa de cam-
po, que se realizou através de seis entrevistas não
estruturadas. A seleção dos sujeitos ocorreu pelo
critério de disponibilidade e acessibilidade, sempre
considerando a relevante participação dos mesmos
no processo de planejamento, conforme descrição
abaixo:

•Entrevista 1: diretor técnico de órgão estadual
de planejamento no final da década de 70;

•Entrevista 2: economista de órgão estadual de
planejamento no final da década de 70;

•Entrevista 3: especialista em planejamento ur-
bano, funcionário da Presidência da República
na década de 70;

•Entrevista 4: funcionário do CETURBU-GV
(Companhia de Transportes Urbanos da Gran-
de Vitória);

•Entrevista 5: atual coordenador de planejamen-
to da Prefeitura Municipal de Vitória;

•Entrevista 6: membro do Conselho Municipal
da Prefeitura Municipal de Vitória.

As entrevistas constituíram-se em importantes
fontes de informação, pois conseguiram explorar o
conhecimento dos entrevistados sobre a temática
em estudo, focando-se na interpretação e na per-
cepção pessoal dos sujeitos em relação à realidade
vivida na época. O tratamento dos dados coletados
seguiu orientação qualitativa, segundo a própria
natureza da pesquisa. Os depoimentos colhidos for-
mam o centro das análises e interpretações da pes-
quisa. Entretanto, esta não se baseou exclusivamente
na transcrição das gravações e relatórios, mas no
processo hermenêutico, através do círculo: compre-
ensão – interpretação – nova compreensão.

2. O Estado do Espírito Santo e a
Cidade de Vitória

Nos últimos cinqüenta anos, a economia do Es-
pírito Santo apresentou um desempenho invejável
se comparado ao da economia nacional6. De 1953
a 1998, a economia capixaba apresentou um cres-
cimento médio anual de 7,6% contra 5,3% da eco-

6 Item inicialmente exposto na introdução
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nomia brasileira. Esse crescimento manteve-se du-
rante todas as décadas.

Mesmo nas décadas de oitenta e noventa o di-
ferencial continua em favor do Espírito Santo, po-
rém menor; e, tendo-se como base também taxas
menores de crescimento na economia nacional, as
diferenças entre as taxas nacional e as do Estado
podem ser melhor observadas na tabela abaixo:

ficar o setor Comércio e Serviços, que passou de
38,0% para 59,6%, conforme tabela a seguir:

PIB BRASIL/ESPÍRITO SANTO1970-1999

Taxa média de variação anual

Período Brasil Espírito Santo Diferença

70-80 8,70% 11,80% 3,10%

80-90 1,59% 3,34% 1,75%

90-99 2,44% 3,73% 1,29%

70-99 4,40% 6,40% 2,00%

PIB Brasil/ES 1970-1999 – Taxa média de variação anual

Fonte: Cálculos a partir de dados do IPES e IBGE

Pode-se dizer que as mudanças econômicas mais
profundas começam a ocorrer na segunda metade da
década de sessenta, principalmente em razão da adoção
de políticas consistentes de incentivos à industrialização.

Até a década de sessenta, a economia do Esta-
do era ainda incipiente. O forte da economia era a
agricultura, quase exclusivamente dependente do
café. Aproximadamente 54% do nosso PIB era ge-
rado nesse setor. A indústria participava com ape-
nas 7%. Tinha-se a maioria da população na área
rural. Entretanto, na década de 70, a indústria passa
a responder por 17% do PIB e , em contrapartida, a
agricultura cai drasticamente para 23%. Isso ocor-
reu em função da crise cafeeira que culminou com
a erradicação de áreas plantadas. Tal política pro-
vocou intenso êxodo rural, atraindo para a Grande
Vitória boa parte da população rural.

É nesse contexto que se efetiva, a partir da dé-
cada de 70, a grande mudança na economia capi-
xaba, coincidindo com um crescimento explosivo
da economia brasileira. Acontece, nesse momento,
uma mudança do padrão produtivo do Estado do
Espírito Santo – um salto significativo da agricultu-
ra para a indústria. Passa-se de complexo cafeeiro
para complexo industrial-exportador. A economia
capixaba passa a se integrar à lógica de expansão
planejada da economia brasileira, por meio dos in-
vestimentos oriundos dos chamados Grandes Pro-
jetos – a começar pela expansão da Cia Vale do Rio
Doce (CVRD), com o complexo Portuário de Tuba-
rão e pelotizadoras, seguido pela Aracruz Celulose
e Cia Siderúrgica Tubarão (CST). Essa mudança veio
conseqüentemente fortalecer, dinamizar e diversi-

Espírito Santo: Composição do PIB1953-1998

Ano Agricultura Indústria Com.Serv. Total

1953 54,7 7,34 37,96 100,00

1970 23,1 17,28 59,61 100,00

1980 11,02 34,44 54,54 100,00

1998 8,82 35,05 56,14 100,00

Espírito Santo: composição do PIB 1953-1998

Fonte: NEP-UFES,IBGE/IPES

Verifica-se então, a enorme importância dos
Grandes Projetos para o incremento da economia
capixaba. As transformações decorrentes da mudan-
ça do padrão cafeeiro para o industrial-exportador
foram as grandes responsáveis pela reestruturação
urbana e mudanças no perfil sócio-econômico do
município de Vitória e de toda a Grande Vitória.

Há uma percepção de que tanto a sustentabili-
dade, quanto à capacidade de aceleração da
economia estadual, e logicamente de Vitória,
estão assentadas nos grandes complexos nucle-
ados e forjados a partir dos grandes projetos –
minero-siderúrgico e madeira e celulose – e todo
o aparato infra-estrutural e logístico que os cer-
cam – portos, ferrovias, aeroporto etc. Eles é que
formam a “massa” de atração e também funcio-
nam como elementos difusores de inovação atra-
vés de efeitos diretos e indiretos (Caliman,
2002:12).

Com os grandes investimentos, surgiram novas
atividades e as já existentes foram impulsionadas,
recompondo, assim, o quadro social e provocando
o surgimento de novos segmentos sociais, o que re-
sultou numa sociedade mais heterogênea e comple-
xa, com padrões mais diversificados de exigências
urbanísticas.

Esse desenvolvimento atraiu migrantes de di-
versas origens, seja para ingressar nos segmentos
informais, seja para compor o quadro técnico e de
serviços mais sofisticados demandados pela nova
realidade. O crescimento populacional ocorrido nos
cinco municípios que primeiramente compunham
a Grande Vitória foi extremamente expressivo, pas-
sando de 111.000 habitantes em 1950 para 386.000
habitantes em 1970 e, para 1.337.187 habitantes
em 20007.

7 Fonte: IBGE, censo 2000.
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3. Os Modelos de
Gerenciamento

Várias foram as iniciativas de planejamento, to-
das relevantes para o desenvolvimento da cidade.
Entretanto, a seleção dos planos a serem aqui anali-
sados com maior complexidade ocorreu em função
de seus impactos no gerenciamento e no desenvol-
vimento da cidade.

Diferentes modelos de gerenciamento e de in-
tervenção foram utilizados, de acordo com o con-
texto e as diretrizes políticas da época. Tais mode-
los aparecem aqui analisados com base nas variá-
veis universais anteriormente citadas e expressas a
seguir:

•os objetivos a serem alcançados;
•hierarquização desses objetivos;
•o custo de se atender a cada objetivo;
•a construção institucional;
•marcos de avaliação;
•resultados alcançados.

Modelo Histórico de
Gerenciamento Integrado

A primeira grande iniciativa de Planejamento
Integrado, com características interdisciplinares,
aconteceu com a eleição de Muniz Freire, em 1892.
Seu projeto não seguia um modelo apenas correti-
vo, mas tinha a preocupação de construir e direcio-
nar o desenvolvimento da cidade.

Nesse impulso renovador, ele instituiu uma co-
missão especial, Comissão de Melhoramentos da
Capital, chefiada pelo engenheiro sanitarista Satur-
nino de Brito, o qual elaborou o projeto O Novo

Arrabalde. Um elemento curioso, pouco conheci-
do e estudado, é a presença do escritório Saturnino
de Brito como terceirizador das ações que realiza-
va e as quais explorava sob a forma contratual.

Quanto a sua constituição, o modelo de plane-
jamento é extremamente lógico e potencialmente
eficaz, posto que juntou, na formulação, uma co-
missão (excelente para juntar interesses da popula-
ção), incumbindo a um gerente (escritório) a sua
implantação.

Os objetivos a serem alcançados estavam ex-
tremamente claros e bem definidos: a transforma-
ção da capital em um grande centro comercial a
partir de sua ligação com as regiões produtoras e
com o aparelhamento do porto.

Quanto aos recursos, é importante ressaltar o
contexto favorável da época. Além do alto preço
atingido pelo café no mercado mundial, aconteceu

a descentralização do poder, conferindo aos esta-
dos maior autonomia. Tal descentralização alterou
a legislação sobre o comércio externo e, com isso,
os estados passaram a legislar sobre a matéria, pos-
sibilitando-lhes a contração de empréstimos. No en-
tanto, esses empréstimos eram condicionados à com-
pra de produtos industrializados, no nosso caso, ma-
terial para a construção de ferrovias. Dessa forma,
vendia-se café e eram compradas ferrovias.

Quanto à hierarquização dos objetivos, é im-
portante mencionar que, como governo estadual,
Muniz Freire acabou por desagradar a alguns de seus
partidários. Os fazendeiros do Sul do Estado pleite-
avam um maior desenvolvimento de suas regiões.
Apesar da construção das ferrovias, grande parte dos
recursos estava sendo consumida na promoção do
grande centro — Vitória. Os fazendeiros reclama-
vam que a região sul contribuía com 2/3 da receita
do Estado, sem, no entanto, auferir benefícios pro-
porcionais.

Bem se vê que não há recriminações pelos me-
lhoramentos na Capital, pois apenas queixumes
se ouvem pelo consumo irreprodutivo de cen-
tenas de contos na construção de um quartel
afetado de mal de origem, e que só impensada-
mente poderia ter sido cogitada sua construção
antes de se haver auxiliado os municípios no
melhoramento da viação, evitando-se a tortura
por que passam o povo do interior sem pontes,
sem estradas para maior proveito da Capital.
(Jornal Comércio do Espírito Santo apud Cam-
pos Junior, 1996:158).

Entretanto, com a decadência do preço de ex-
portação do café e, conseqüentemente, a escassez
de recursos, os projetos foram interrompidos, à ex-
ceção das ferrovias. Contudo, são incontestáveis os
resultados alcançados a partir dessa gestão.  Seus
projetos foram retomados em outros momentos,
quando os recursos permitiram. Ainda hoje é possí-
vel observar na região , dentre outros, os mesmos
vetores de desenvolvimento: o complexo portuário,
as ferrovias e o crescimento da capital, primeira-
mente, nos moldes do Novo Arrabalde e, posterior-
mente, em outras direções.

Modelo adotado no Plano de
Desenvolvimento Integrado da

Micro-Região de Vitória – PDI/
GV

A adoção pelos municípios de Planos de De-
senvolvimentos Locais Integrados (PDLI) constituiu,
a partir de 1967, um dos objetivos centrais da polí-
tica de desenvolvimento urbano adotado pelo mi-
nistério do interior.

Sendo assim, foi elaborado o PDI/GV, Plano de
Desenvolvimento Integrado que seguia as diretrizes
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federais de planejamento na época. Sua grande im-
portância está no fato de ter fornecido aos planos
que o sucederam suporte conceitual e um conjunto
significativo de informações sobre a realidade do
aglomerado urbano em diversos setores.

Quanto a sua construção institucional, dois ele-
mentos merecem avaliações: a COPI e a COMDU-
SA.  A COPI, Comissão de Planejamento Integrado
da Grande Vitória, foi instalada em 31 de janeiro
de 1968, após aprovação de convênio pelas Câma-
ras Municipais dos cinco municípios (Vitória, Vila
Velha, Cariacica, Serra e Viana). Sua composição
era interdisciplinar envolvendo a participação de ar-
quiteto, engenheiro, economista, advogado e assis-
tente social. Seus objetivos eram a elaboração do
PDI, a orientação às municipalidades quanto à im-
plementação do plano, a divulgação das técnicas
utilizadas em sua elaboração do plano e a forma-
ção de pessoal especializado. A COPI não chegou
a concretizar seus objetivos plenamente, mas de-
senvolveu um estudo preliminar, o que permitiu a
captação de recursos para a sua realização.

Conforme Mendonça (1998), a COPI pode ser
considerada o primeiro elemento do processo de
planejamento urbano da Grande Vitória, tendo em
vista os seguintes aspectos:

•características que nortearam seu surgimento
ocorrido a partir da decisão do poder público
local dos 5 municípios, envolvendo o desen-
volvimento de uma determinada região e inte-
resses comuns àqueles municípios;

•A concepção de sua linha de atuação – pauta-
da no planejamento integrado difundido pela
política nacional;

•desdobramento de ações, da COPI desencade-
adas, caracterizando a continuidade do proces-
so de planejamento.
A elaboração do Plano só se efetivou mesmo

com a criação da COMDUSA – Companhia de De-
senvolvimento Urbano Sociedade Anônima. Tal cri-
ação resultou do interesse do Governo Estadual em
estabelecer uma política de planejamento também
no Estado, visto que a política federal da época era
planejamentista. A COMDUSA, então, dentre ou-
tras funções, ficou encarregada de elaborar o Pla-
no. Para tanto, contratou o escritório Maurício Ro-
berto Arquitetos/ Planorte.

A COMDUSA era uma empresa pública de eco-
nomia mista, o que caracteriza o modelo adotado
como um modelo empresarial, com flexibilidade de
empresa privada, com pessoal regido pela CLT e go-
zando de completa autonomia. Esse modelo aca-
bou por multiplicar-se como modelo dos adminis-
tradores do Brasil na época. Como Sociedade Anô-
nima, a COMDUSA tinha poder de gerar receitas e
de usufruir de liberdade, administrando seu próprio
território. Esse modelo ganhou super poderes e aca-
bou criando Ilhas de Poder, retribuídas com melho-
res salários e outros benefícios.

O PDI/GV não foi colocado em prática, pois

sua conclusão coincidiu com as primeiras gestões
entre o governo Federal e o Executivo Estadual para
a implantação dos Grandes Projetos no Estado. Tais
projetos mudaram completamente a escala da eco-
nomia local que havia sido considerada pelo PDI/
GV, o que o tornou totalmente defasado. Observa-
se nisso a falta de articulação entre planejamento e
execução, fato constante no Brasil.

Todavia, este plano constitui-se ainda em ele-
mento importante, posto que suas diretrizes nortea-
ram os planos subseqüentes, cujos resultados foram
mais concretos.

O Plano de Estruturação do
Espaço da Grande Vitória – PEE

e a Institucionalização do
Planejamento

Em 31 de dezembro 1975, foi criada a Secreta-
ria Estadual do Planejamento, através da Lei Estadu-
al nº 3043. Tal iniciativa foi proporcionada pela
constatação de que a estrutura administrativa da
época não possibilitava mais o acompanhamento e
a previsão dos eventos que se sucediam na região
e, principalmente, da constatação de que era ne-
cessário instituir o planejamento na intenção de que
ele se tornasse um processo caracterizado pela con-
tinuidade. Juntamente com a Secretaria e vinculada
a ela, foi criada a Fundação Jones dos Santos Neves
(FJSN).

A FJSN foi o órgão pioneiro na área de planeja-
mento urbano e regional do Estado, com atribui-
ções de realizar pesquisas e estudos sócio-econô-
micos, formulação de diagnósticos, elaboração de
planos e programas de desenvolvimento urbano e
regional.

A partir da FJSN, foram implementadas algu-
mas diretrizes do Plano de Estruturação do Espaço
da Grande Vitória—PEE (elaborado no Banco de De-
senvolvimento do Estado do Espírito Santo — BAN-
DES), importante marco no desenvolvimento da ci-
dade e da Região Metropolitana. O PEE não apre-
sentava grande originalidade. Ele tratou de dimen-
sionar e operacionalizar as proposições do PDI/GV,
de acordo com a nova realidade apontada pelos
Grandes Projetos.

Esse plano compunha-se de macro-diretrizes so-
bre o que deveria ser feito no espaço regional da
Grande Vitória. Incluía: desenvolvimento urbano,
planos diretores, planos de transporte, plano de tu-
rismo, de saneamento, sistema viário, coleta de re-
síduos sólidos, questão ambiental etc. Eram proje-
tos que entrariam nos orçamentos em busca de re-
cursos para se realizar.

O PEE teve importantes desdobramentos seto-
riais. Dentre eles destaca-se o TRANSCOL–GV
(Transportes Coletivos da Grande Vitória). A idéia
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de polinucleação, oriunda ainda do PDI, começou
a se concretizar nesse momento, quando a estrutu-
ra do TRANSCOL buscou a incrementação dos no-
vos centros de animação através dos terminais. Tal
estrutura veio aliviar o Centro de Vitória. A região
passou de uma estrutura mononucleada para uma
estrutura polinucleada, evitando a grande aglome-
ração no centro de Vitória. Os terminais rodoviári-
os urbanos foram localizados de modo a fornecer
suporte aos novos Centros de Animação.

Grande parte do zoneamento urbano atual é
fruto da estruturação do PEE. A ligação da ilha com
o continente, que em sua parte sul era ainda feita
somente pela Ponte Florentino Avidos, foi estudada
e estabeleceu-se a localização das duas outras pon-
tes (conhecidas como Segunda e Terceira pontes),
sendo que a Terceira só se concretizou na década
de noventa.

O PEE partiu da realidade efetiva e não apenas
de projetos e intenções. Foi assim que o Governo
do Estado assumiu o processo de planejamento ur-
bano da Grande Vitória.

Vale aqui transcrever um comentário coletado
em entrevista com um dos atores do processo, quan-
do questionado sobre os objetivos alcançados:

Ele não era um plano fechado.Enquanto houve
processo ele sobreviveu e eu acredito que hoje
moramos numa cidade mais razoável por conta
daquilo que foi pensado lá atrás. Ali se come-
çou alguma coisa. Ali se fez alguma coisa. Você
teve um período de tempo com inúmeras coin-
cidências que permitiram que ele viesse a se
efetivar porque quando você faz um PDU em
Vitória e ele começa a dar certo, seus efeitos
começam a se multiplicar. A Serra e Vila Velha
já têm a mesma preocupação. Duramos mais
que o PDI porque trabalhamos a partir dos Gran-
des Projetos. (informação verbal obtida na en-
trevista1).

Quanto à construção institucional deve-se sali-
entar a criação do Conselho de Desenvolvimento
Integrado da Grande Vitória – CODIVIT. Tal conse-
lho visava a maior interação dos municípios da
Grande Vitória e tinha também a atribuição de apro-
var as diretrizes estaduais em instância municipal.
Era formado pelos prefeitos dos cinco municípios,
algum Secretário de Estado e pelo Diretor Superin-
tendente da Fundação Jones dos Santos Neves. En-
tretanto, tal conselho não chegou a contribuir para
o processo de planejamento, pois o conjunto de
instrumentos sofria de descompasso entre a abor-
dagem técnico-jurídica e a prática política:

A composição do Conselho era muito centrali-
zada, a conjuntura política da época era de pos-
tura municipalizante e por isso, com óbvia ex-
ceção do prefeito da capital que era nomeado,
a representação das demais prefeituras era opo-
sicionista. Como conseqüência, os governos
seguintes, evitaram essa via de encaminhamen-

to das questões metropolitanas para poupar pro-
váveis confrontos. Mesmo que se quisesse reu-
nir os prefeitos em torno de alguma temática, o
nível de consciência no que se refere aos pro-
blemas comuns era muito tênue e não houve
como seduzi-los através de verbas para execu-
ção das obras, cujos méritos o Governo Estadu-
al não desejava com eles compartilhar (Abe,
1999:432).

Sendo assim, a Fundação Jones dos Santos Ne-
ves, hoje transformada em Instituto de Apoio à Pes-
quisa e ao Desenvolvimento Jones dos Santos Ne-
ves—IPES, foi a instituição mais atuante na produ-
ção de estudos e de planos de desenvolvimento para
a cidade, no seu contexto metropolitano e estadu-
al. O regime funcional lhe dava relativa autonomia
financeira e administrativa, o que garantia condi-
ções de agilidade para o apoio operacional, contra-
tação de consultorias e financiamentos de estudos.
Contudo, sua autonomia diminuiu quando, em
1981, foi transformada em Instituto. Seu quadro téc-
nico acabou por se disseminar por outros órgãos
estaduais e prefeituras.

Analisando o modelo da época, sob o aspecto
de seu contexto, pode-se dizer que, na década de
70, o modelo nascia de cabeças isoladas.  Com os
Grandes Projetos federais da década do “Brasil Gran-
de”, a cidade conurbou-se8 definitivamente e ações
federais vinham pensadas e controladas de Brasília.
O governo municipal tornou-se espectador e “tor-
cedor” do que ocorria. É importante ressaltar que,
nessa época, o rumo de desenvolvimento da cidade
ainda era passível de ordenamento racional. A im-
plantação dos Grandes Projetos trouxe um horizon-
te novo para a cidade, ainda embrionária em seu
desenvolvimento e com espaço territorial pratica-
mente virgem.  Sendo assim, o planejamento se
constitui num instrumento facilmente moldável aos
objetivos do planejador.

Projeto Vitória do Futuro: Um
Novo Modelo de Planejamento e

Gerenciamento

O planejamento e o gerenciamento da cidade
de Vitória, no seu contexto metropolitano, esteve
por muito tempo nas mãos do Governo do Estado,
sob a responsabilidade do Instituto Jones dos San-
tos Neves.

Em análise da atuação daquele órgão, percebe-
se que a fase de concepções e formulações teóricas
coincidiu com a época em que havia recursos fede-
rais disponíveis e o regime funcional dava ao órgão
maior liberdade de ações.

Entretanto, na década de 80, quando os recur-
sos tornaram-se escassos e o órgão foi transformado

8 Conurbação significa o crescimento da cidade para fora de seus de seus limites, formando um todo integrado com outros municípios.
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em autarquia, sua atuação passou a ser menos ex-
pressiva. O modelo utilizado torna-se ineficaz para
acompanhar toda a dinâmica atual do desenvolvi-
mento da cidade, devido a sua rigidez e morosida-
de.

O planejamento urbano da cidade toma outro
impulso somente em 1996, quando a prefeitura de
Vitória lançou o Projeto Vitória do Futuro, planeja-
mento estratégico da cidade que define os projetos
e ações a serem implementados até 2010, visando
à melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvi-
mento sustentável. Este projeto é um marco impor-
tante, pois representa o momento em que o gover-
no municipal assume o planejamento da cidade.

Apesar de ser um projeto de iniciativa da pre-
feitura, ele é um planejamento macro de toda a ci-
dade e não só da prefeitura. Em razão disso ele é
feito com a participação de toda a sociedade. Sen-
do assim, desde o início de sua elaboração, o pro-
jeto buscou a co-participação de empresas priva-
das, órgãos governamentais e organizações do 3º
Setor, visando além do envolvimento político-insti-
tucional, à captação de recursos necessários para a
operacionalização do projeto, provenientes 50% dos
cofres da prefeitura e 50% dos patrocinadores do
projeto.

A metodologia utilizada difere-se totalmente das
iniciativas anteriores. Busca-se formar uma visão
abrangente e integrada da cidade em todas as suas
dimensões: econômica, social, uso e ocupação do
solo, meio-ambiente, qualidade de vida, infra-estru-
tura, administração pública. Entram em pauta nesse
momento, assuntos que até então significavam uma
abstração para a população.  Na década de setenta,
não se cogitava a participação popular em qualquer
processo de planejamento ou de gerenciamento,
mesmo porque a população não se encontrava ama-
durecida para tanto.

Uma coisa é você dizer que o planejamento é
importante, outra coisa é você incorporar isso
como valor e esse valor não existia!Quando se
falava na humanização da Grande Vitória, aqui-
lo era uma abstração. As pessoas me achavam
um lunático como lunático era tudo aquilo que
nós fazíamos! A Sociedade não tinha a compre-
ensão disso. Essas coisas não significavam
nada.Qualidade de Vida!! Bobagem!!! A ques-
tão estética não existia.(informação verbal obti-
da na entrevista 1).

O Projeto Vitória do Futuro caracterizou-se pela
efetiva participação popular. Não só na concepção
e eleição dos projetos prioritários, mas também de
sua implantação e controle.

Na construção institucional, ressalta-se a insti-
tucionalização por lei municipal do Conselho Mu-
nicipal, composto por diversos segmentos da socie-
dade e tendo por incumbência a sustentação políti-
ca do projeto, apresentando demandas e oportuni-
dades, opinando sobre questões relevantes, avali-
ando e aprovando cada etapa de elaboração do pro-
jeto e as prioridades por eles apontadas.

O gerenciamento do projeto e controle das in-
tervenções por ele propostas são feitos através da
Secretaria Municipal de Planejamento, que criou co-
mitês para resolver questões entre secretarias.

O processo de planejamento, a partir do Vitó-

ria do Futuro, tem se caracterizado como participa-
tivo não somente no que concerne à população, mas
também aos técnicos que já possuem uma cultura

de planejamento, conquistada graças à continuida-
de obtida devido à consecução das três gestões na
prefeitura (uma do prefeito Paulo Hartung – 1993 a
1996 e duas do prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas –
1997 a 2004).

Finalizado na época do processo eleitoral
(1996), o plano correu o risco de cair no ostracismo
como muitos outros, mas, tendo o então prefeito
Paulo Hartung conseguido eleger seu sucessor, e
este conseguido se reeleger, a implementação do
plano foi conduzida num processo de continuida-
de.

O Projeto tem conseguido alcançar seus obje-
tivos. Todos os seus sub-projetos foram colocados
em prática e estão com percentual de execução va-
riando entre 20% e 70%, de acordo com a comple-
xidade de cada um.

Segundo alguns dos atores do atual processo
de planejamento da cidade, duas questões são fun-
damentais para o seu reconhecido sucesso: conti-
nuidade e participação popular.

A continuidade de propostas e intenções, con-
seguida com a consecução dos governos possibili-
tou neutralizar eventuais problemas políticos e tor-
nar os projetos exeqüíveis em um tempo mais razo-
ável.

Dessa forma, o planejamento na cidade tornou-
se um processo contínuo, uma cultura instituída.

O processo de planejamento de Vitória veio do
Vitória do Futuro e continua a cada seis meses.
É um processo de planejamento contínuo. Não
é aquela peça de ficção. Nós [do planejamento]
acompanhamos mesmo, recebemos relatórios
de execução, comparamos um com outro, tra-
balhamos os indicadores junto com as Secreta-
rias. Criamos um processo de planejamento até
um pouco complexo. Conseguimos implantar
uma cultura de planejamento nos técnicos. Foi
uma estratégia a utilização do planejamento em
todos os níveis da prefeitura. Mesmo com a elei-
ção de um prefeito sem visão de planejamento,
os próprios técnicos devem cobrir essa falha.
Isso já está enraizado. O próximo prefeito terá
técnicos com a consciência de que o planeja-
mento é importante. Se não houvesse essa con-
tinuidade das três gestões, não tenho certeza
de que teríamos conseguido implementar tudo
isso (informação verbal obtida na entrevista 5).

Quanto à participação popular, entende-se aqui
que a população ainda não está totalmente amadu-
recida e há, sem dúvidas, o risco das confusões de
prioridades, no entanto é incontestável o fato de que
o planejamento imperativo, fruto de algumas cabe-
ças pensantes, restrito a parcelas da população, de
encaminhamento predominantemente governamen-
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tal, tornou-se ineficaz. “Sua crise deve-se também à

separação entre projeto e execução e pelo fato do

Estado chamar para si a gestão do futuro da cidade,

excluindo a participação dos demais agentes soci-

ais na condução, gestão e acompanhamento de sua

evolução” (Abe, 1999:488).
As cidades têm um dinamismo próprio e muito

peculiar. Diante das incertezas e rápidas transfor-
mações trazidas pela sociedade informacional e in-
seridas em ambientes ainda mais complexos e exi-
gentes, esse dinamismo torna-se ainda maior.

O entendimento de seu funcionamento deve ser
fruto da interação dos diversos setores que nela vi-
vem.

As cidades são lugares absolutamente concre-
tos ao tentar entender seu desempenho, as boas
informações vêm da observação do que acon-
tece no plano palpável e concreto e não no pla-
no metafísico. (Jacobs,2000:104).

Quanto aos recursos, cabe uma observação so-
bre a reavaliação do Projeto, que vem a ser o Vitó-

ria do Futuro — versão 2002. Tal reavaliação foi
feita dentro das novas exigências impostas pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. O Plano Plurianual de
Aplicação — PPA, que já era elaborado pelas admi-
nistrações municipais, mas que até 1999 era restri-
to a investimentos, atualmente deve contemplar as
obras e outras despesas com duração superior a um
exercício. Se tal não ocorrer, o orçamento anual não
poderá destinar recursos a esses projetos, a menos
que seja editada uma lei específica para permitir
sua inclusão.

Aproveitamos a elaboração do PPA de 2002-
2005 e, num dos seminários de planejamento
estratégico, em janeiro 2001, fizemos uma revi-
são do planejamento estratégico da prefeitura e
não do Vitória do futuro. Definimos novas me-
tas para aqueles 33 projetos e elaboramos o PPA
em conjunto com o plano estratégico.Antes a
prefeitura fazia o PPA que se tornava uma peça
de ficção. Cumpria a lei só que as propostas
representavam um montante maior do que os
recursos disponíveis para o período.Então, a
prefeitura tocava seus projetos de maneira in-
dependente do plano.  Aí nós juntamos a ela-
boração do PPA com o planejamento estratégi-
co num produto só. Nosso PPA 2002 – 2005 foi
feito em 2001 aproveitando o momento de re-
visão do planejamento estratégico. O PPA ago-
ra é real, prevê 1,8 bilhões de reais para os qua-
tro anos, que é o valor estimado de recursos
disponíveis para o período (informação verbal
obtida na entrevista 5).

Cabe aqui também uma observação quanto à
legitimidade do modelo adotado no Projeto Vitória
do Futuro. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
denominada Estatuto da Cidade, em seu Artigo 2º,
Inciso II estabelece a gestão democrática das cida-
des, por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da
comunidade na formulação, execução e acompa-
nhamento de planos, programas e projetos de de-
senvolvimento urbano.

O Artigo 2º, Inciso III estabelece a cooperação
entre os governos, a iniciativa privada e os demais
setores da sociedade no processo de urbanização,
em atendimento ao interesse social.

Sendo assim, observa-se que, quanto a esses as-
pectos, o projeto encontra-se respaldado na referi-
da lei.

4. Considerações Finais

O estudo teve como objetivo principal, a iden-
tificação e a análise dos modelos institucionais usa-
dos no processo de planejamento e de gerenciamen-
to urbano da cidade de Vitória. Para tanto, a pes-
quisa baseou-se principalmente em documentos his-
tóricos e em entrevistas com os diversos atores des-
se processo.

Apesar de suas limitações — a começar pela
possibilidade de que as entrevistas não correspon-
dam à total realidade dos fatos e também por não
contemplar todos os atores que participaram do pro-
cesso de planejamento urbano da cidade — os re-
sultados obtidos nos levam a concluir que, qual-
quer que seja o modelo de gerenciamento adotado,
ainda não há tecnologia gerencial plenamente efi-
caz para administrar aglomerados urbanos, em toda
a sua complexidade. O enorme conjunto de elemen-
tos envolvidos e sua peculiar inter-relação trazem
situações não previstas e de difícil controle. Os even-
tos econômicos e sociais não são totalmente conhe-
cidos e imutáveis.

A pesquisa mostrou dois momentos importan-
tes do planejamento e gerenciamento da cidade de
Vitória que se caracterizaram pela adoção de mo-
delos distintos: a década de setenta e o período de
1996 até os dias atuais.

Na década de setenta, o modelo de planejamen-
to e gerenciamento adotado era reflexo do momen-
to político brasileiro, de postura planejamentista e
centralizada. Tal postura foi também assimilada por
nossos profissionais de planejamento, o que produ-
ziu um modelo imperativo, oriundo de algumas
cabeças pensantes, distantes da realidade local.
Quando o município se torna apenas espectador do
processo de planejamento, mas responsável pelo
gerenciamento das ações propostas por esse plane-
jamento, acontece uma assincronia que impossibi-
lita a efetiva implantação das ações. A pulverização
do processo entre diferentes jurisdições acaba por
inviabilizá-lo.

O período de 1996 até os dias atuais também
produziu um modelo em consonância com as preo-
cupações do momento, agora percebidas no con-
texto global: qualidade de vida, desenvolvimento
sustentável e ambiente mutável. Entretanto, os aspec-
tos que o diferenciam do primeiro são a descentrali-
zação, a efetiva participação popular e a proximida-
de local, uma vez que, neste modelo, o processo de
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planejamento e de gerenciamento está na esfera mu-
nicipal.

Tal modelo mostrou-se mais adequado à medi-
da que consegue contemplar um maior número de
elementos, devido às suas inúmeras fontes de infor-
mação e sua maior flexibilidade. Contudo, ainda não
consegue proporcionar um gerenciamento comple-
to do aglomerado urbano, posto que as demandas
populacionais vêm em grande quantidade e são in-
compatíveis com os recursos disponíveis. O grau
de maturidade da população local, ativa no proces-
so, ainda não é suficiente para evitar a confusão de
prioridades na proposição dos projetos.

Num país como o Brasil, onde as grandes cida-
des concentram, em média, mais de 76% da popu-
lação nacional, consertar favelas, drenar esgotos e
mangues, promover a integração social, enfim, cum-
prir todas as funções do planejamento torna-se pra-
ticamente impossível devido ao crescente incremen-
to dessas necessidades.  O gerenciamento passa a
ser cosmético, destinado a controlar variáveis alea-
tórias. O restrito alcance de controle acaba por anu-
lar a força do administrador.

Embora a vigência da Lei nº 10.257, de 10 de
julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, ve-
nha a estimular a volta da elaboração de planos, o
movimento anterior de elaboração de planos não
retornará, especialmente no tocante aos modelos ge-
renciais; que, além de não mais se aplicarem à cha-
mada Sociedade Civil Organizada, estão em desa-
cordo com a referida lei que estabelece também a
gestão democrática das cidades.

O dinamismo crescente e a complexidade das
cidades mostram-se como preocupações do atual
Governo Federal. A Medida Provisória nº103, de
1º de janeiro de 2003, dentre outras providências,
institui o Ministério das Cidades. Dissociada do Mi-
nistério de Planejamento, Orçamento e Gestão, a
política de desenvolvimento urbano é assumida pelo
Ministério das Cidades.

Com isso, o trabalho que ora é apresentado su-
gere alguns caminhos para novas pesquisas. É o caso,
por exemplo, de um estudo que verifique que im-
pactos efetivos a vigência do Estatuto da Cidade teve
no ordenamento delas no que concerne à gestão
democrática. Outra questão que se mostra relevan-
te como de pesquisa refere-se à criação do Ministé-
rio das Cidades e de sua futura atuação.
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