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Resumo 

 

O empreendedorismo urbano, gestão que usa a lógica empresarial na cidade, viabiliza aos 

poderes locais arcabouço financeiro necessário para cumprir suas funções. Assim, as cidades 

investem em formas de atrair o capital, impulsionando grandes investimentos em seus 

territórios, como os megaeventos. Porém, a integração entre poderes público e privado tende a 

ameaçar o direito à cidade, pois as mercantiliza, excluindo a parcela que não pode pagar por 

elas. Para enfrentar esta ameaça, resta à sociedade se organizar e se proteger dessa gestão para 

impedir que Estado e mercado se tornem um. 
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Abstract 

 

Urban entrepreneurialism, a management that uses entrepreneurial logic, makes it viable to 

local powers a financial capacity necessary to accomplish its roles. Thus, cities invest in ways 

to attract capital by impelling major undertakings in its territories, such as the mega-events. 

However, the integration between public and private spheres tends to threaten the right to the 

city, for it commercializes cities, excluding those who cannot pay for them. To fight this 

threat, it remains to society to organize and protect itself from this management, to prevent 

that State and market become one. 
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1 - Introdução 

"O século 19 foi o século dos impérios. O século 20, o dos estados-nações. Mas o 

século 21 será o século das cidades" (Wellington Webb, prefeito de Denver, Colorado - 1991 

e 2003). Essa máxima aponta para a crescente valorização das cidades neste século; mas o que 

aconteceu para que os holofotes se virassem para elas e estas passassem a ser tão atraentes ao 

capital, até mesmo o internacional, seduzindo grandes investimentos? E qual a relação com o 

direito à cidade? Por fim, como garantir o direito à cidade quando as transformações no 

território em função de uma gestão empreendedora são frutos da aliança entre os setores 

público e privado? Neste artigo estudaremos, primeiramente, por que e qual a necessidade de 

tais investimentos acontecerem nesses locais, a relação entre poderes público e privado, como 

essa conjuntura ameaça o direito à cidade e, por fim, a organização social como forma de 

enfrentar essa intimidação e garantir o direito à cidade. 

Inicialmente, é primordial apontar o empreendedorismo urbano como fator crucial 

para que as cidades recebam tamanha atenção e grande fluxo de capital; para expor como isso 

acontece, é importante descrever o histórico de surgimento dessa forma de governança, sua 

ascensão após as crises do Estado de bem estar social, do sistema fordista de produção e do 

desenvolvimento do mercado financeiro internacional. Isto demonstrará que a mudança no 

sistema de governança trouxe então a perspectiva do empreendedorismo como planejamento 

urbano. 

Posteriormente, comentaremos como os megaeventos expressam a forma de gestão 

empreendedora das cidades e apontaremos como exemplo os megaeventos esportivos no 

Brasil e as consequentes alterações no território em função da ingerência do capital 

internacional, acarretando em flagrante ameaça ao direito à cidade. 

Por fim, observaremos as reações da sociedade civil brasileira em função das 

alterações que tomaram forma no território e como aquelas foram essenciais para que alguma 

limitação à gestão empreendedora ocorresse. 
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2 – O empreendedorismo urbano 

HARVEY (2005) aponta que em 1985 em Nova Orleans foram analisadas, em 

seminários, as linhas de ação adotadas pelos governos existentes em razão da vigente erosão 

da base econômica e fiscal que acontecia em muitas cidades. Concluiu-se que os governos 

urbanos deveriam ser mais empreendedores e inovadores, para explorar oportunidades e 

assim, sair do “vermelho”. Essa constatação deixa evidente que a abordagem administrativista 

dos anos sessenta deu lugar às ações empreendedoras nas décadas de setenta e oitenta; após o 

Consenso de Washington em 1989
2
, essa abordagem ganhou ainda mais força, solidificando-

se como formato ideal de governança urbana. 

Como bem demonstra HARVEY (2005), houve uma mudança sensível na 

governança global, sendo a abordagem administrativista de ação estatal substituída pelo 

empreendedorismo. A primeira se caracterizou por um Estado forte e centralizado, com 

capacidade financeira para arcar com os custos dos direitos sociais e embasado em ideias 

keynesianos
3
 - era o Estado de bem estar social com regime fordista de produção

4
. Segundo o 

autor, a recessão das economias dos países em 1973, em função da crise do petróleo, aliada à 

declinante capacidade dos Estados-Nação em controlar fluxos financeiros de empresas 

multinacionais
5
 e à transição do regime fordista keynesiano para o de acumulação flexível 

foram motivos essenciais para que a abordagem administrativista se tornasse obsoleta e 

inadequada para a nova configuração global. A segunda caracteriza-se pela existência de um 

Estado menos interventor, pela maior mobilidade do capital e pela utilização de uma 

racionalidade empresarial na administração dos negócios públicos; tem como premissas a 

                                                           
2
 Conjunto de medidas formuladas em 1989 e que se compunham de dez regras básicas. Estas eram regras que 

deveriam ser seguidas pelos Estados para melhorar sua eficiência e se caracterizavam pela disciplina fiscal; 

redução de gastos públicos; reforma tributária; taxas de juros determinadas pelo mercado; liberalização do 

comércio; privatização de empresas públicas; maior segurança ao direito de propriedade, em especial a 

intelectual e não restrição de investimentos diretos (PEREIRA, 1990).  
3
 Embasados na teoria econômica desenvolvida por John Maynard Keynes, defendiam maior intervenção estatal 

na economia, pois acreditavam que esta não era autorregulada como entendiam os liberais. A teoria ainda 

defendia o aumento de gastos públicos, exportações e investimentos produtivos para gerar crescimento 

econômico. A adoção de políticas keynesianas significavam, ao fim, manter a demanda efetiva próxima do pleno 

emprego, altos investimentos em infraestrutura e protecionismo econômico. 
4
 Método de produção introduzido por Henry Ford em 1914 na indústria automobilística. Refere-se a um sistema 

de produção e organização empresariais caracterizados pelo trabalho padronizado, com tarefas fixas e 

homogêneas, produção em massa e com linhas de montagem (cada operário ficava em um determinado local 

realizando uma tarefa específica, enquanto o produto fabricado se deslocava pelo interior da fábrica em uma 

esteira que ditava o ritmo de trabalho); isso permitiu controlar o tempo de execução das tarefas ao estabelecer, de 

forma rígida, a velocidade de deslocamento daquela linha. Aumentava-se a produção com o aumento da 

eficiência durante o processo, resultando em um consumo também em massa e no baixo preço do produto. O 

fordismo se tornou muito mais do que apenas um modelo de produção, mas um modo de vida; ele significou 

ampliação das ações estatais, compromissos salariais e novos hábitos de comportamento (ARIENTI, 2003). 
5
 Os investimentos passam a assumir força de negociação entre capital financeiro internacional e os poderes 

locais, os quais começaram a fazer o possível para maximizar a atratividade do local como forma de fomentar o 

desenvolvimento capitalista. 
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atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade civil e a inserção da cidade no 

processo de reestruturação capitalista para conquistar, nos mercados de capitais, insumos para 

realização de funções e compromissos sociais de responsabilidade do poder público. 

Esta alteração de governança é decorrente de o Estado ter de mudar suas funções 

para responder à crise econômica acima citada e às novas formas de produção e acumulação 

de capital que surgiam; além disso, ele teve de solucionar, também, sua própria crise 

administrativa, financeira e política. As políticas econômicas até então vigentes, embasadas 

em ideias keynesianos, o aparelho estatal de oferta de bens e serviços e o sistema de bem-estar 

social foram identificados como os principais elementos que ofereciam pesado ônus à 

situação financeira dos Estados; o tamanho do aparelho estatal foi visto como excessivo e os 

suportes estatais ao compromisso social foram atenuados em razão de o poder público, em 

todas as suas instâncias, não mais ter arcabouço financeiro para arcar com suas obrigações 

sociais. A falência do Estado fordista keynesiano significou uma alteração sensível nas formas 

de gerir as cidades, nascendo assim o empreendedorismo na governança urbana. 

Além das crises acima mencionadas, a globalização dos mercados financeiros 

permitiu a consolidação de um sistema financeiro internacional e, por consequência, uma 

maior mobilidade do capital. Foram vários os motivos que possibilitaram a globalização 

financeira, mas citam-se como relevantes para esta pesquisa o colapso do Acordo de Bretton 

Woods
6
; a adoção de taxas flexíveis de câmbio, deixando a fixação do valor relativo das 

moedas à mercê dos movimentos especulativos do capital; o crescente estoque de riquezas 

financeira e monetária iniciada com a emissão de dólares para a construção da Europa e Japão 

no pós Segunda Grande Guerra, as crises do petróleo
7
 e as crises da dívida dos países 

periféricos (CORAZZA, 2003). Além disso, o próprio fim do acordo Keynesiano foi um 

efeito da globalização dos mercados financeiros; assim, a mudança de um regime de finanças 

bancárias reguladas (comum na governança administrativista) para um regime de finanças 

especulativas, de mercado e diretas reforçou a alteração para uma governança 

empreendedorista: mais flexível e menos rígida.  

                                                           
6
 O sistema Bretton Woods de gerenciamento econômico internacional estabeleceu, em 1944, as regras para as 

relações comerciais financeiras entre países. De acordo com este sistema, o dólar foi vinculado ao ouro e as 

demais moedas deveriam se alinhar ao dólar tornando-se conversíveis a taxas de câmbio relativamente fixas: foi 

o padrão dólar-ouro. Quando, em 1971, Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, cancelou 

unilateralmente a conversibilidade direta do dólar ao ouro, ele suspendeu o acordo afetando todos os outros 

países, sendo esta a quebra do acordo de Bretton Woods. Esta inconversibilidade ocorreu em função de um 

excedente de dólares incompatível com a quantidade de ouro disponível como lastro para a moeda em questão 

(KILSZTAJN, 1989). 
7
 Com o significativo aumento do valor do barril de petróleo, os países produtores formaram um excedente de 

capital que foi investido em Instituições Financeiras, principalmente nas ocidentais. 
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Esta configuração na economia mundial e no mercado financeiro internacional 

causou grande excedente de capital e maior mobilidade deste; este excedente é oriundo, por 

exemplo, da emissão de dólares pós Segunda Grande Guerra e em função da crise do petróleo, 

pois ao aumentar o valor do barril, os países produtores da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo - OPEP formaram um excedente de capital que não possuía 

aplicação imediata; quando eles optaram por investir este dinheiro em bancos europeus e 

norte-americanos, estes passaram a ter grandes recursos monetários para empréstimos e 

investimentos. Com a existência deste excedente, absorvê-lo e torná-lo ainda mais rentável 

era uma necessidade, afinal os capitalistas sobrevivem melhor em locais de lucro máximo, 

levando a uma natural concentração de atividades em determinados lugares; os empresários, 

portanto, irão se esforçar para descobrir caminhos para mercados que absorvam este 

excedente e que possibilitem esse lucro. Como aponta HARVEY (2011), a urbanização é um 

dos principais meios de absorver o excedente
8
, pois grandes quantidades de capital 

(normalmente sob a forma de empréstimos) são utilizadas no desenvolvimento urbano; 

exemplos disso na História são a crise de 1848 na França
9
 e o desenvolvimento urbano trazido 

por Haussmann ou até mesmo nos Estados Unidos em 1942
10

, com Robert Moses. Após a 

década de 70, investimentos na urbanização se tornaram global com o auxílio dos mercados 

mundiais financeiros responsáveis por organizar o crédito necessário para sustentá-la; dessa 

forma, investimentos nas cidades e em sua infraestrutura urbana se tornaram ainda mais 

comuns, intensificando a governança empreendedorista e estimulando investimentos nas 

cidades. A absorção de capital através da urbanização não gerou benefícios apenas aos 

empresários, mas também ao poder público; como o Estado-Nação já não podia repassar 

                                                           
8
 As cidades sempre dependeram de disponibilidade de alimentos e trabalho excedente para que pudessem ser 

formadas; como o capitalismo é uma sociedade de classe que se destina à produção perpétua de excedentes, ele 

sempre estará produzindo as condições necessárias para a urbanização. 
9
 A crise de 1848 na França era oriunda dos excedentes de capital inutilizados e mão de obra. Com a ascensão de 

Bonaparte, a questão do excedente foi solucionada com investimentos em infraestrutura fora da França (estrada 

de ferro e Canal de Suez) e dentro do próprio país com Haussmann, funcionário responsável pelas obras públicas 

e que resolveu o problema do capital e mão de obra excedentes através da urbanização. Esta absorção causou 

uma revolução não só física, mas também no estilo de vida da cidade: Paris se tornou a cidade da luz e com 

novas oportunidades de lucro pelo consumismo; mas a sobrecarga no sistema de crédito culminou na crise em 

1868 (HARVEY, 2011). 
10

 Os EUA em 1942 também estavam com excedente de capital que foi temporariamente resolvido com esforços 

de Guerra. Dentro do próprio país, a absorção foi realizada, com destaque, por Robert Moses, através de sistemas 

de rodovias financiados pelo endividamento e por transformações de infraestrutura com a suburbanização e 

reengenharia. As alterações implicaram, também aqui, na revolução no estilo de vida dos cidadãos que passou a 

ser baseado no automóvel. A suburbanização e militarização ajudaram a absorver os excedentes de capital e mão 

de obra no pós guerra, porém a solução suburbana produziu a crise urbana de 1960 que se destacou pelas 

revoltas de minorias – em especial aquelas lideradas por Martin Luther King – que não tinham acesso a essa 

prosperidade da vida suburbana e direitos civis; e pelas críticas, personificadas por Jane Jacobs, ao modo de vida 

monótono e a perda de vitalidade do convívio urbano (HARVEY, 2011). 
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vultosos recursos para os outros entes da federação e estes já não conseguiam arrecadar 

elevados insumos financeiros, receber investimentos oriundos do setor privado representaria 

grandes vantagens econômicas, principalmente, para os poderes públicos locais e estaduais. 

A mudança do administrativismo urbano para o empreendedorismo resultou em uma 

série de alterações que refletiram em outros setores, o que pode ser constado pelos impactos 

sobre as instituições urbanas e sobre os ambientes construídos. Isso porque a cidade 

fragmentada em zonas e comunidades com domínio administrativo rigidamente organizado 

não mais coadunava com o transporte rápido e integrado que surgia; essa mudança trouxe 

uma nova cidade, já mais esparramada, com novas concepções de padrões ecológicos, nova 

forma de consumo, de organização e de relação social.  

Um desses impactos é o surgimento da noção de parceria público-privada, em que a 

iniciativa privada se alia aos poderes governamentais locais atraindo financiamento para os 

projetos públicos. A questão, porém, é que, como bem aponta HARVEY (2005), essa 

atividade de parceria é empreendedora; como o setor privado tem interesse rentável nesta 

associação, a execução e o projeto desta ação terão caráter especulativo, sujeitando-se a riscos 

associados somente ao desenvolvimento especulativo, diferentemente do desenvolvimento 

planejado e coordenado. Isso, em muitos casos, significou a assunção de risco pelo setor 

público e o recebimento dos benefícios pelo setor privado. Apesar disso, as cidades passaram 

a almejar, cada vez mais, tais parcerias, pois elas eram e ainda são aquelas capazes de prover 

grandes recursos financeiros para os ambientes urbanos. 

Outro impacto digno de destaque é a maior visibilidade dado às cidades, tornando o 

poder destas cada vez mais evidente; conforme HARVEY (2005), a diminuição do tamanho 

do Estado-Nação viabilizou que as empresas fizessem acordos diretamente com os poderes 

locais, facilitando o melhor controle dos custos que elas precisariam arcar; este controle era 

mais complicado quando os acordos se davam em âmbito nacional. Com o protagonismo 

assumido pelos poderes locais, outro fenômeno se torna comum: a atenção dada à economia 

política do lugar em detrimento a do território
11

; grandes investimentos eram realizados em 

um local determinado sob a alegação de que eram uma forma de se obter mais benefícios para 

a população numa jurisdição específica, ainda que não haja benefícios concretos para a 

população ao redor da área de interesse, no território onde esta se encontra. 

                                                           
11

 Cria-se uma localização (um lugar determinado atraente com grande infraestrutura urbanística). Ocorre que o 

território onde esse lugar se encontra pode ficar à sombra, com seus problemas esquecidos, já que o local 

atraente e com boas infraestruturas provoca uma nódoa aparentemente benéfica em toda a região, dando a 

parecer que o território inteiro é similar ao local determinado, mesmo que não seja esta a verdade. 
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Dessa forma, com maior protagonismo e com maiores facilidade e necessidade para 

atrair parcerias e investimentos, as cidades passaram a competir entre si, disputando qual 

delas receberia determinado benefício financeiro oriundo do setor privado. Com o intuito de 

melhor competir, cidades foram criando estratégias para se tornarem cada vez mais atraentes 

ao capital, passando a investir em infraestrutura, em qualidade e quantidade de mão de obra e 

custos da oferta destas (disponibilizando subsídios, como renúncias fiscais, crédito barato e 

flexibilização dos custos com a mão de obra). As cidades também passaram a exercer sua 

atratividade em relação à divisão espacial de consumo; paulatinamente, a atração exercida 

pelas localidades deixa de ser tão somente em função do turismo, mas passa a ser também em 

razão do consumo; locais como shopping centers e restaurantes exóticos denotam a imagem 

de uma cidade inovadora, divertida e segura para consumir. 

 Percebe-se que a governança urbana se orientou, então, para o desenvolvimento de 

um ambiente favorável aos negócios e para elaboração de formas de atração de capital para a 

cidade. Como bem disse o autor, a missão do empreendedorismo “(...) é atrair fluxos de 

produção, financeiros e de consumo de alta mobilidade e flexibilidade para seu espaço” 

(HARVEY, 2005, p. 180). 

Assim, o empreendedorismo e a concorrência interurbana (a disputa entre as cidades 

pelos investimentos do setor privado) implicaram na abertura de espaços urbanos com novos 

padrões de desenvolvimento; os shopping centers e centros culturais e de entretenimento, por 

exemplo, passaram a ser mais comuns; além disso, alguns fenômenos também passaram a ser 

mais recorrentes, como processos de gentrificação
12

. Implicaram, ainda, em um ambiente 

favorável aos negócios com acentuada importância da localidade como lugar de regulação 

relativa da oferta de infraestrutura e relações trabalhistas; na assunção de risco pelo setor 

público e na pressão para que este oferte infraestrutura para as empresas locais (este último 

contribuiu para a diminuição do custo de mudança de local em que as empresas operam, ou 

seja, quanto mais infraestrutura a cidade oferecer, melhor será para a empresa que nela 

operar). Todas essas implicações permitiram maior mobilidade geográfica ao capital, o qual 

passou a escolher qual cidade melhor viabiliza seu crescimento; a partir do momento em que 

aquele local deixasse de ser rentável (não mais fornecesse o lucro máximo), seria descartado, 

pois existiriam inúmeras outras cidades mais atraentes e rentáveis sedentas por investimentos 

oriundos do setor privado. 

                                                           
12

 Fenômeno em que a valorização da terra urbana em função de maiores investimentos (como a melhoria das 

benesses urbanísticas) e também em razão da atração de pessoas da classe média para aquele local, expulsa, 

discretamente, a população que ali vivia e não tem capacidade financeira para arcar com os novos preços 

praticados naquela área. 
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Com essas mudanças, consequências importantes surgiram. Passa a ser evidente, por 

exemplo, o crescimento dos subsídios locais ao capital e diminuição de recursos locais para os 

desprivilegiados, causando maior polarização na distribuição social da renda. Isso porque as 

parcerias público- privadas concedem subsídios aos consumidores ricos e empresas à custa da 

classe trabalhadora e dos pobres, aumentando o empobrecimento e criando “subclasses” 

(HARVEY, 2005). Como o objetivo era estimular ou atrair a iniciativa privada criando 

condições prévias para um investimento mais rentável, o governo local acabou por sustentar a 

iniciativa privada e assumiu parte dos ônus e riscos. Assim, o empreendedorismo aumentou as 

diferenças de renda e ampliou o empobrecimento urbano, ambos observados mesmo nas 

cidades de maior progresso.  

Observa-se, ainda, que inovações e investimentos para tornar cidades mais atraentes 

foram rapidamente copiados em outros lugares tornando passageira qualquer vantagem 

competitiva que um local tinha sobre o outro. Para se manter à frente, as cidades procuraram 

dar saltos de inovação em estilo de vida, formas culturais, combinações de produtos e 

serviços, resultando num turbilhão de inovações políticas, culturais, de consumo, dentre 

outros. HARVEY (2005) identifica aqui uma conexão vital entre a ascensão do 

empreendedorismo e a inclinação para fragmentos urbanos em vez do planejamento 

abrangente, para a efemeridade e o ecletismo da moda e do estilo em vez de valores 

duradouros, para a ideia da imagem ao invés da substância.   

O empreendedorismo, além disso, estimula o desenvolvimento das atividades e dos 

esforços que possuem maior capacidade localizada de aumentar os valores das propriedades, 

da base tributária, da circulação local de receitas e do emprego. Como a mobilidade 

geográfica é crescente e as tecnologias que estão sempre mudando rendem formas diversas de 

produção de bens de qualidade duvidosa, a produção de serviços muito localizados e 

caracterizados por um tempo de giro acelerado mostrou-se como uma base estável para o 

esforço empresarial urbano; ou seja, passa-se a ter ênfase o turismo, consumo e produção de 

espetáculos, eventos efêmeros num determinado palco, os quais são investimentos muito 

especulativos com ajustes rápidos e passageiros aos problemas urbanos; como os 

megaeventos que são dispendiosos e podem ser pagos ou não.  

 Ademais, as cidades passam a investir em determinada atividade (de maior 

capacidade localizada, como dito acima) e a ser vendidas de acordo com a imagem urbana 

criada em função desta atividade. Esse atrativo é considerado um chamariz para seduzir outras 

formas de progresso e tornar a cidade ainda mais competitiva; é, por exemplo, a tentativa de 

criar uma imagem física e social das cidades adaptada para essa finalidade competitiva, como 
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Paris “a cidade luz”. Essa imagem urbana também influi para que todos daquela localidade, 

sob aquela imagem sintam alguma relação de pertinência com aquele lugar; o 

empreendedorismo urbano ao contrário do administrativismo sem rosto se demonstra como a 

busca da identidade local.   

Esse é fenômeno observado em inúmeros países no mundo, tanto nos desenvolvidos 

quanto naqueles em desenvolvimento. No Brasil, essa realidade se consolidou a partir do 

início dos anos 1990 quando o Estado adotou um modelo neoliberal de gestão, trazendo uma 

redefinição do papel do governo local: como agente potencializador do desenvolvimento 

econômico da cidade. Com esta nova função, cabia ao executivo municipal criar um novo 

modelo de política urbana, o qual se caracterizou pela adoção de uma postura empreendedora, 

estratégica e empresarial (SANTOS, 2006). 

Nota-se, portanto, que o capital financeiro passa a ser significativo na moldagem do 

espaço urbano e capaz de trazer profundas alterações no espaço, especialmente se o poder 

público se deixa ser cooptado pela iniciativa privada ou, até mesmo, se une de forma quase 

que indissociável desta. Uma força dessa magnitude é um problema já que o setor privado tem 

a preocupação restrita ao seu lucro, marginalizando questões sociais importantes na 

coletividade urbana e estimulando que os esforços do poder público se concentrem nas ações 

mais rentáveis. Esses fatores permitiram o cenário de cidades ainda mais excludentes, com 

especulação mais imobiliária, altos preços da terra, espaços cada vez mais privatizados, ou 

seja, formas que permitam capitalizar o espaço. Uma nova maneira de vivenciar a cidade 

tomou forma com atividades de diversão realizadas em ambiente de consumo, como ocorre 

nos shopping centers, e com a falta de prestígio por determinada camada da população e pela 

degradação de espaços verdes para alcançar a rentabilidade empresarial. Assim, situações 

como diminuição dos espaços públicos, aumento da segregação socioespacial e elevação do 

preço da terra, por exemplo, foram estimuladas com essa forma capitalista de gestão e 

produção do espaço.  

A questão se agrava quando se observa que o poder público não tem forças o 

suficiente para frear esta ação capitalista nos pontos socialmente importantes; como dito 

acima, a intervenção estatal pode se organizar de modo a estimular esta ação ao agir com, por 

exemplo, fraca regulação do setor imobiliário, com a desatualização de impostos da terra 

urbana (o IPTU no caso brasileiro), não aplicação de instrumentos urbanísticos disponíveis 

legalmente para atenuar a ação empreendedora (como os disponíveis no Estatuto da Cidade
13
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 Parcelamento ou edificação compulsórios e IPTU progressivo no tempo, por exemplo. 
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e que não são empregados em grande parte das cidades brasileiras) e práticas ativas de 

remoções para facilitar os investimentos privados. Como dito, por vezes o Estado é cooptado, 

quando não unificado ao poder privado. 

Como foi visto, o Estado não mais tem arcabouço financeiro para arcar, sozinho, 

com todos os compromissos sociais como ocorria até os anos sessenta; assim, a dependência 

dos investimentos oriundos do setor privado é uma realidade. Este tipo de gestão urbana 

aparenta ser uma imposição econômica e financeira aos Estados, ou seja, uma alternativa 

possível para angariar recursos, porém, é esta governança que afugenta recursos para políticas 

públicas voltadas, em especial, para os setores mais vulneráveis da sociedade, desestimulando 

investimentos em transporte público, em espaços públicos, em políticas de moradia adequada, 

enfim, em propostas que concretizem o direito à cidade. 

Com esta base teórica, os recentes megaeventos no Brasil exemplificam, a seguir, 

esta forma de governança, como ela é capaz de alterar, profundamente, o território e 

comprometer o direito à cidade. 
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3- Grandes investimentos e alteração no território: o exemplo dos megaeventos. 

Constatado o que é o empreendedorismo urbano e o motivo de seu emprego nas 

cidades atuais, passemos para um claro exemplo desta forma de governança nos ambientes 

urbanos: os megaeventos. 

Como foi comentado, em função da concorrência interurbana, as cidades se esforçam 

ao máximo para se tornarem mais atraentes ao capital, logo, o poder local tende a oferecer 

benefícios fiscais, flexibilização legal, dentre outros para ficar à frente na competição. 

Quando o investimento a ser recebido é de grande monta e, às vezes, internacional, o grau de 

intervenção do poder público em prol do setor privado pode ser ainda mais elevado.  

Logicamente, esta nem sempre foi a realidade. As primeiras edições dos Jogos 

Olímpicos, por exemplo, mal contaram com recursos de governos e empresas para a 

construção das obras necessárias; foi a partir da segunda metade do século passado que o 

evento foi reconhecido como relevante em função das primeiras iniciativas de exploração 

comercial como ocorreu, pioneiramente, em Los Angeles em 1932 e em função do uso das 

Olimpíadas como forma de exaltação política e ideológica da Alemanha em 1936 (Berlim) 

quando existiram altos investimentos do governo nazista. Já na guerra fria os Jogos também 

foram destaque em função da tensão entre as potências mundiais refletida em cada edição; 

porém foi com as transmissões televisivas em Roma (1960) que as Olimpíadas ganharam 

status de evento global, tornando-se um grande negócio: os direitos de transmissão e a 

publicidade envolvida se tornaram bens comerciais de grande relevância para o Comitê 

Olímpico Internacional e para as corporações multinacionais patrocinadoras, viabilizando o 

significativo crescimento da receita para os agentes envolvidos (GAFFNEY; MELO, 2010). 

Nesta esteira se orientaram outros megaeventos, como a Copa do Mundo FIFA de 

Futebol, Festivais internacionais de música, dentre outros. Transformados em eventos 

rentáveis e em bons negócios para os agentes envolvidos, a governança empreendedora se 

mostrou como ideal para este tipo de investimento: em função da necessidade de atrair capital 

para seu território, as cidades passaram a disputar entre si para sediar tais eventos.  

Assim, transformar uma simples cidade em uma cidade do espetáculo é uma 

excelente forma de atrair turismo, homens de negócios e, por consequência, capital 

(BIENENSTEIN, 2011). Qualquer espetáculo é capaz de proporcionar esta atração, porém 

quando se fala de eventos internacionais, a cidade se torna centro das atenções em escala 

mundial, ou seja, atrai também o capital estrangeiro. Há neste momento grande dinamização e 

até reestruturação da cidade para que esta se adapte às exigências das Comissões 
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internacionais organizadoras destes eventos, trazendo significativas mudanças no espaço 

urbano local. 

As cidades, para sediar os megaeventos, precisam de meios suficientes de 

hospedagem, centros de convenções, infraestrutura eficiente de transportes que permitam a 

mobilidade dos participantes e turistas ligados aos eventos, dentre outras necessidades de 

infraestrutura. Estas, quando já não existentes, precisarão ser construídas pelo poder público 

nacional, estadual e local causando grandes impactos, benéficos ou não, no território sede.  

Observe que, quando se fala em megaeventos internacionais, a derrubada de barreiras 

nacionais (possível e intensificada pela globalização) abre o território nacional para o capital 

financeiro internacional, permitindo que este avalie e decida onde e como investir naquela 

localidade; é o capital reestruturando o território. Concomitantemente, as cidades se valem de 

táticas como city marketing e planos estratégicos para viabilizar tais investimentos e torná-los 

rentáveis; o primeiro se caracteriza pela orientação política da cidade em atender necessidades 

do consumidor (aquele que irá consumir a cidade) e o segundo diz respeito a atuações 

integradas em longo prazo para executar grandes projetos responsáveis pelo crescimento 

econômico daquela localidade; assim, tem-se consenso político interno para a execução 

desses grandes projetos e atendimento às demandas de atração de capitais (SANCHEZ, 1999). 

A rentabilidade dos investimentos será garantida com a criação de uma imagem que estará 

vinculada a tais projetos, lançando a cidade para o exterior, promovendo seus produtos e sua 

cultura e atraindo turistas e mais homens de negócios. 

Os megaeventos são capazes, então, de originar considerável crescimento econômico 

para a cidade, trazendo os recursos financeiros tão necessários ao poder público; ademais, 

com a pressão das Comissões internacionais, obras de infraestrutura urbanísticas são 

rapidamente efetivadas, as quais permanecerão na cidade e beneficiarão a todos os cidadãos, 

formando um legado. É esta a base do discurso oficial do poder público dos países sedes; 

porém este discurso vai de encontro ao discurso dos movimentos sociais e de setores da 

sociedade civil. Quais as razões para isso? 

Primeiramente, é importante comentar a confusão realizada entre crescimento 

econômico e desenvolvimento. Com o primeiro, tem-se reprodução de capital, dinamização 

econômica e geração de lucro; já o desenvolvimento, tem relação com o crescimento, mas não 

deve ser medido exclusivamente por indicadores econômicos. O novo paradigma de 

desenvolvimento sustentável (FLEURY, 2006) defende que o desenvolvimento deve ser 

orientado para a ampliação da esfera pública e expansão da cidadania em processos 

globalizados que irão recriar o nível local através de formas de co-gestão entre Estado e 
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sociedade; dessa forma, a democracia é condição inerente ao desenvolvimento e este não se 

relacionará com um padrão excludente. Assim, quando os megaeventos trazem crescimento 

econômico, mas sem desenvolvimento sustentável, ou seja, sem participação democrática e 

sem inclusão socioeconômica, tem-se o conflito de discurso e sérias violações de direitos dos 

cidadãos. 

Em segundo lugar, para a construção do mencionado legado, o poder público, em 

razão da necessidade de efetivar obras de infraestrutura e o próprio evento em tempo hábil, 

acaba por atropelar, tanto direitos humanos quanto necessárias discussões com a sociedade 

civil sobre intervenções no território, através de modificações na legislação local, remoções, 

inexistência de participação democrática ou sua existência puramente formal, dentre outros. 

O Brasil apresenta exemplos recentes que foram amplamente estudados: os 

megaeventos esportivos. Sede da Copa das Confederações em 2013, da Copa do Mundo FIFA 

de Futebol em 2014 e, especificamente no Rio de Janeiro, dos Jogos Olímpicos em 2016, o 

Brasil, neste intervalo de tempo e sob o argumento do legado a ser deixado por estes eventos e 

do desenvolvimento econômico que estes seriam capazes de trazer, cometeu sérias violações 

do direito à moradia, mobilidade urbana, participação democrática em processos decisórios, 

enfim, ao direito à cidade, com o fito de viabilizar os grandes investimentos no território. 

Serão analisados brevemente estes megaeventos que ocorreram e ocorrerão no Brasil, 

apresentando algumas das violações de direitos humanos e alterações territoriais que 

aconteceram e ainda acontecem na cidade do Rio de Janeiro (sede da Copa do Mundo e dos 

Jogos Olímpicos) e na Região Metropolitana do Recife, por serem estes exemplos mais 

emblemáticos. 

No Rio de Janeiro merecem destaque as violações ao direito de moradia. Esta cidade 

tem uma situação peculiar, pois foi sede da Copa do Mundo em 2014 e será nela onde 

ocorrerão os Jogos Olímpicos em 2016, são dois megaeventos de escala internacional, 

trazendo grandes intervenções no território. Conforme a pesquisa Megaeventos e Violações 

dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro Dossiê do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas 

do Rio de Janeiro:  

Cerca de três mil famílias situadas na cidade do Rio de Janeiro já foram removidas e 

outras oito mil estão ameaçadas. A justificativa, na maior parte das vezes, é a 

localização destas comunidades em áreas de interesse da prefeitura e do governo do 

estado para o projeto da Copa e das Olimpíadas, como as destinadas à construção do 

estacionamento para o estádio do Maracanã, às obras viárias com faixas segregadas 

para o BRT , e ao Porto Maravilha no centro da cidade, entre outras (p.20). 
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O Dossiê indica que as remoções são, por vezes, justificadas pelos megaeventos, mas 

escondem um interesse de renovação urbana e interesse de valorização imobiliária em áreas 

antes degradadas ou ocupadas por população de baixa renda. De acordo com o documento, as 

justificativas para as remoções são em função das obras para o BRT (Bus Rapid Transit), 

obras para a instalação de equipamentos esportivos, obras para a promoção turística da Zona 

Portuária e áreas de interesse ambiental. Dentre as três primeiras justificativas intimamente 

relacionadas aos megaeventos, o Dossiê menciona trinta áreas que foram ou serão removidas, 

como a comunidade do Metrô-Mangueira que reunia cerca de 700 famílias que lá viviam há 

quarenta anos; a área foi utilizada para a construção de um estacionamento para o campo de 

futebol Maracanã. Este caso merece destaque em razão de, a partir de 2010 quando as 

remoções ocorreram, algumas famílias iniciaram um movimento de resistência e pressionaram 

a Prefeitura, a qual construiu os conjuntos habitacionais Mangueira I e II, onde foram 

assentadas mais de trezentas famílias; tais conjuntos não estavam inicialmente previstos nos 

projetos de remoção.  

Outro exemplo de importância é a Vila Autódromo, de acordo com o próprio Dossiê: 

 

São cerca de 500 famílias, em sua maioria de baixa renda, com mais de 20 anos no 

local. A área é cobiçada pelos grupos imobiliários e da construção civil devido a 

grande valorização verificada na região. A ocupação foi iniciada em meados da 

década de 1980 e grande parte dos moradores possui documento de concessão real 

de uso pelo poder público estadual, dificultando as ações de remoção violenta. Parte 

da comunidade foi decretada Área de Especial Interesse Social, por meio da Lei 

Complementar nº 74/2005. A Vila Autódromo tem um histórico de resistência 

popular contra as tentativas de remoção promovidas pelo poder público desde a 

década de 1990. As ameaças de remoção ganharam uma nova dimensão no contexto 

do projeto de preparação dos Jogos Olímpicos. O Secretario de Habitação do 

município esteve na comunidade, em outubro de 2011, e informou que a remoção 

seria necessária por exigência do Comitê Olímpico Internacional, para viabilizar a 

construção de instalações esportivas do Parque Olímpico. A Prefeitura iniciou o 

cadastramento dos moradores, com a proposta de pagamento de aluguel social até a 

construção de um conjunto do MCMV. Diante da resistência dos moradores, o 

cadastramento foi interrompido. Em novembro de 2011 a Prefeitura lançou um 

edital de licitação para a concessão do terreno público e o estabelecimento de uma 

Parceria Público-Privada (PPP) para a construção do Parque Olímpico. Na 

concessão consta que, após a realização dos jogos, 75% da área de 1,18 milhão de 

m2 será destinada a empreendimento habitacional de alto padrão a ser 

comercializado pela concessionária. Assim, a retirada de uma comunidade de baixa 
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renda, consolidada, tem sido colocada como prioridade pela Prefeitura Municipal do 

Rio de Janeiro para viabilizar mais um projeto de mercantilização da cidade (p.25). 

 

Posteriormente, foi construído o Parque Carioca, conjunto do Programa Minha Casa, 

Minha Vida (PMCMV) onde parte das famílias oriundas da Vila Autódromo foi assentada, de 

acordo com o noticiário à época, 204 famílias se mudaram para este conjunto
14

. Porém parte 

ainda permaneceu em movimento de resistência e propôs um Plano Popular para a 

urbanização como saída democrática e mais barata à remoção
15

.  

Dentre a última justificativa, o Dossiê aponta sete comunidades e ocupações que 

foram removidas. Contudo, independentemente das justificativas, a forma de ação do poder 

público não se modificou: aos moradores não foi dado acesso às informações, não houve 

discussão com eles e a sociedade sobre os projetos de urbanização para a área. Ora, tais 

projetos têm alto impacto econômico-social sobre milhares de famílias, logo, os debates 

deveriam ocorrer amparados por estudos de impacto ambiental e de vizinhança para viabilizar 

alternativas à remoção e mitigação dos impactos, garantir o direito à moradia dessas famílias e 

à participação democrática. Além disso, de acordo com o mesmo Dossiê, as indenizações das 

habitações e dos estabelecimentos comerciais oferecidas pela Prefeitura eram muito aquém do 

valor praticado pelo mercado, impossibilitando a transferência dos moradores para outras 

unidades habitacionais ou a aquisição de estabelecimentos comerciais no mesmo bairro.  

Essas ações indicam clara violação do direito à moradia adequada das pessoas 

residentes nessas comunidades; direito este expressamente protegido pelo Estatuto da Cidade 

(Lei Federal n. 10.257/2001) em seu artigo segundo, consagrado pela Constituição Federal de 

1988 através do princípio da dignidade da pessoa humana, dos direitos sociais e da 

competência comum entre União, Estados e Municípios para promover programas de 

construção de moradias (artigo 23, IX). Além disso, o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais adotado pelo Brasil em 1966 e promulgado em 1992 

(Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992) prevê em seu artigo 11, §1º que o Estado Parte 

reconhece “o direito de toda pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua 

família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma 

melhoria continua de suas condições de vida”, devendo se valer de todas as medidas 

necessárias para assegurar os direitos reconhecidos no Pacto, incluindo-se aí o direito à 
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o-parque-carioca>. Acesso em 06.02.2015 
15

  Carta da Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo em resposta ao Jornal O Globo. 

Disponível em: <https://comitepopulario.wordpress.com/2012/05/18/carta-da-associacao-de-moradores-e-

pescadores-da-vila-aurodromo-em-resposta-ao-jornal-o-globo/ > Acesso em 06.02.2015. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-04/familias-de-vila-autodromo-vao-para-o-parque-carioca
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-04/familias-de-vila-autodromo-vao-para-o-parque-carioca
https://comitepopulario.wordpress.com/2012/05/18/carta-da-associacao-de-moradores-e-pescadores-da-vila-aurodromo-em-resposta-ao-jornal-o-globo/
https://comitepopulario.wordpress.com/2012/05/18/carta-da-associacao-de-moradores-e-pescadores-da-vila-aurodromo-em-resposta-ao-jornal-o-globo/


15 
 

moradia adequada. Por tal razão, o Comentário Geral número 07 sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais do Comitê das Nações Unidas, defende que, antes de se levar a cabo os 

despejos forçados ou remoções, o poder público deve consultar à população e envolver sua 

participação na construção de uma alternativa, realocar tais pessoas em locais próximos, 

cumprir o devido processo legal, pagar indenização justa, dentre outros requisitos. Como 

demonstra o Dossiê, a participação democrática foi marginalizada, as indenizações 

questionadas e, em ao menos um dos casos, não havia realocação das pessoas removidas. 

Já na Região Metropolitana do Recife (RMR), as violações também foram uma 

constante. Embora Recife tenha sido divulgada como uma das cidades sede da Copa do 

Mundo de 2014, os principais empreendimentos necessários ao evento foram implantados em 

São Lourenço da Mata, cidade que compõe a Região Metropolitana de Recife. 

A cidade da Copa foi construída no centro geográfico da RMR, especificamente, na 

interseção dos Municípios de São Lourenço da Mata, Camaragibe, Recife e Jaboatão dos 

Guararapes. A intenção desta sede foi ir além e trazer o conceito de smart city
16

, para isso, o 

projeto foi divido em quatro fases sendo a primeira a construção de uma arena multiuso - 

Arena Pernambuco, com capacidade para um público de 46 mil pessoas e 4.700 vagas de 

estacionamento - uma praça de celebração, Shopping Center, bares, restaurantes e cinemas, 

centro de convenções, hotel com 300 quartos, campus educacional e instalações de segurança 

do governo – e as demais fases previstas para serem executadas até 2025 e que correspondem 

aos empreendimentos residenciais, empresariais (torres de escritórios), comerciais, centros de 

convenções, hotéis, escolas de ensino fundamental, escola de ensino médio, parques, 

playgrounds e áreas de convivência.  

O sucesso destes projetos dependia de projetos complementares relacionados à 

infraestrutura urbana, como mobilidade, rede hoteleira, dentre outros. É neste momento em 

que violações de direito à cidade foram práticas constantes, sendo que políticas públicas 

alternativas para aqueles que sofreram negativamente os impactos dessas grandes obras não 

foram executadas.  

Grande parte dessas obras se relacionou à mobilidade urbana, ampliando a estrutura 

rodoviária, portuária e até aeroportuária; aumentando o fornecimento de transporte público 

para a população. Esta é uma necessidade real e cara nas cidades que não havia sido 

perfeitamente executada anteriormente em virtude da escassez financeira, porém, a melhoria 

de infraestrutura urbana implica em modificação no espaço urbano, trazendo impactos para a 
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comunidade ao redor das obras; a questão é, quais alternativas são advogadas (e quem as 

advoga) a favor daquelas pessoas negativamente impactadas e que fazem parte de uma 

camada vulnerável da sociedade?   

No caso de São Lourenço da Mata, foram removidas famílias da comunidade 

Rivaldo Ferreira; em Recife, também foram realizadas remoções para a construção do 

Terminal Rodoviário Cosme e Damião, e na cidade Camaragibe se removeu famílias do 

loteamento São Francisco. Uma das insatisfações dos afetados foi em relação ao valor das 

indenizações, havendo conflito judicial em razão disso
17

.  

A reconfiguração socioespacial do tecido urbano em função do megaevento foi 

notável, embora a área da Cidade da Copa se caracterize pela baixa densidade ocupacional e 

com padrões construtivos de baixa renda, o tipo de empreendimento anunciado evidencia um 

grande potencial construtivo e de média-alta e alta renda. Este fato indica um: 

 

(...) propósito da higienização, da ‘faxina social’, para o uso futuro de terras de alto 

valor imobiliário ou onde o Estado deseja repassar a mais-valia decorrente de seus 

vultosos investimentos à iniciativa privada. A estratégia inclui ainda a periferização 

das comunidades expulsas para longe de suas redes de inserção econômica, social e 

cultural, via de regra em locais carentes de serviços públicos, o que causa total 

transtorno ou impossibilidade de assimilação, por exemplo, nos postos de saúde e 

escolas. São grandes obras viárias, em sua maior parte relacionadas pelo Poder 

Público aos estádios da Copa ou a projetos de mobilidade que incluem ligações a 

instalações aeroportuárias, sempre abrindo novas frentes imobiliárias em suas 

margens ou em seus destinos (DOSSIÊ MEGAEVENTOS E VIOLAÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS NO BRASIL; pp. 24e 25). 

 

Ademais, o caso de São Lourenço da Mata se destaca em função da alteração na 

Legislação Urbana em função do megaevento. Conforme o Projeto Metropolização e 

Megaeventos: os impactos da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016 - Relatório 

Parcial Recife – Abril de 2012, o Plano Diretor do município definia a área onde foi 

construída a Cidade da Copa como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS II, que de acordo 

com o Plano Diretor (Lei 2.159/2006), se constituía em “imóveis com solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado situados em áreas dotadas de infra-estrutura e serviços 

urbanos a serem destinadas prioritariamente, às famílias originárias de projetos de 

urbanização” (PROJETO METROPOLIZAÇÃO E MEGAEVENTOS, p. 08). Ainda de 
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acordo com o Relatório acima comentado, as ZEIS II tinham diretrizes urbanísticas que 

previam a implantação de conjuntos habitacionais de interesse social nas áreas vazias e a 

regularização fundiária das ocupações existentes. Com a implantação do projeto da Cidade da 

Copa, o zoneamento da área foi alterado e ela foi transformada em Zona de Urbanização 

Preferencial – ZUP III (Lei 2.266/2009 – Anexo I), cujos índices urbanísticos potencializaram 

a construção e permitiram valorização imobiliária do local. Essas mudanças demonstram a 

fragilidade de instrumentos urbanísticos criados para dar segurança e garantias a determinado 

grupo populacional frente ao poder dos investimentos; mostra como o capital é capaz de 

transformar radicalmente o território. 

Mais uma vez, a sociedade civil se organizou através de Comitê Popular da Copa em 

Recife e da Defensoria Pública para confrontar as violações de direitos e o desrespeito à 

participação social nos processos decisórios. A mobilização social como resposta indignada 

aos projetos da Copa do Mundo se estendeu para outras questões urbanas, dando origem no 

Recife a uma das maiores ocupações já realizadas no Brasil: o movimento #ocupeEstelita
18

 

iniciado em 2014, nas proximidades da Copa do Mundo; ele trouxe a reação de inúmeros 

atores sociais contra a elitização de áreas urbanas e a elevada valorização monetária destas.  

No âmbito nacional, a alteração territorial em função dos megaeventos se fez 

possível, também, com alterações jurídicas e legais, acarretando em fortes reflexos no âmbito 

institucional. Para se adequar às exigências da Federação Internacional de Futebol Associado 

(FIFA) para a Copa do Mundo 2014 e também ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para 

as Olimpíadas de 2016, o governo federal efetuou certas alterações legislativas e medidas 

administrativas de caráter excepcional; uma delas está ratificada na Lei n.º 12.350, editada em 

20 de Dezembro de 2010 que permite aos parceiros comerciais da FIFA, bem como ela 

própria, isenção geral de impostos, de direitos alfandegários e tributários específicos. Foi 

concedida a estas entidades “desoneração tributária de subvenções do governo reservadas ao 

fomento das atividades de pesquisa tecnológica e incremento de inovação tecnológica nas 

empresas” (artigo 1º da Lei em comento). Outra alteração significativa se deu no campo das 

licitações: a Lei n.º 12.462, editada em 5 de Agosto de 2011 instituiu o Regime Diferenciado 

de Contratações Públicas – RDC teve como meta a flexibilização das normas previstas na Lei 

8.666/93 (regula os processos licitatórios) para, assim, agilizar as contratações 

governamentais necessárias à realização da Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 
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2014, Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016; ocorre que esta alteração, segundo 

especialistas, fere princípios constitucionais de isonomia, moralidade da administração 

pública, impessoalidade e competitividade. Por fim, foi ainda implementada a Lei Geral da 

Copa (Lei 12.663, de 5 de junho de 2012) que trouxe restrições ao comércio de rua e popular 

durante os jogos (artigo 11), retirou direitos conquistados como meia entrada e outros direitos 

dos consumidores (artigo 26), desestruturou o Estatuto do Torcedor em prol da FIFA (artigo 

67), dentre outros. 

Essa modificação territorial e institucional não foi privilégio somente do Brasil. 

Christopher Gaffney, Doutor em Geografia norte americano especialista em megaeventos, 

analisou alguns dos legados deixados por Jogos Olímpicos e Copas do Mundo em vários 

outros países, destacando a elevada intervenção territorial e as consequências da gestão 

empreendedora aplicada. As olimpíadas de Seul, por exemplo, trouxeram uma ideia de 

modernidade em função da alta tecnologia empregada nas instalações, mas também 

removeram inúmeras pessoas em função de obras relacionadas ao megaevento. No caso do 

Japão, foram construídos dez campos de futebol e apenas dois estão em uso; na África do Sul, 

sede da Copa do Mundo, as dívidas com as obras do mundial eram de quatro bilhões de 

dólares e a quantia anunciada pela FIFA como lucro foi exatamente a mesma, havendo 

transferência direta de dinheiro público para a Federação; ademais, nove dos dez estádios 

construídos não estão sendo utilizados. O caso visto como bem sucedido em Barcelona com 

os Jogos Olímpicos, alerta Gaffney, ocorreu em função de a cidade ter um Plano Diretor 

desde 1980 que bem orientou as obras preparatórias para o evento, os jogos foram 

aproveitados como parte da transformação urbana já prevista e encaminhada pelo plano e não 

foram os fatores determinantes dessa mudança (Entrevista de Gaffney à Carta Capital). 

Uma análise detida dos locais onde ocorreram megaeventos esportivos demonstra, 

após determinado período, uma grande transformação do território e da governança urbana em 

função dos eventos, sendo estes determinantes para tais alterações. Estes megaeventos que 

trazem grande dinamicidade econômica para as cidades acabam por se alimentar da gestão 

empreendedora, ratificando-a; fomentando intervenções urbanas pontuais e que não 

consideram o território como um todo (ao localizar investimentos na área da cidade onde 

ocorrerá o evento) e violando direitos e garantias da população vulnerável em função das 

obras que deverão ser realizadas. O legado destes eventos acaba por ser o estímulo de 

desigualdades socioespaciais concomitante a altos investimentos do poder público com um 

planejamento urbano mal orientado e alta rentabilidade para os investidores do setor privado: 

eventos esportivos financiados com dinheiro público para lucros privados, o governo assume 
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o risco dos investimentos e os patrocinadores os benefícios; enquanto isso, o legado deixado 

para os cidadãos é questionado.  

Embora tenham sido apenas brevemente mencionadas algumas das violações e 

intervenções na gestão local é possível perceber como o capital é capaz de interferir e moldar 

o território. Ao se valer de uma gestão empreendedora, o poder público acabou por se aliar ao 

setor privado e se submeteu aos interesses destes, viabilizando elevado crescimento 

econômico sem desenvolvimento sustentável, ou seja, crescimento à custa de violações à 

participação democrática e direitos humanos. A gestão empreendedora ameaça e, como ficou 

demonstrado, muitas vezes impede o direito à cidade dos moradores de locais atingidos. O 

direito à cidade impossibilita a exclusão da sociedade urbana dos benefícios da vida na 

cidade, é um direito comum que depende do exercício do poder coletivo para moldar o 

processo de urbanização e as decisões inerentes a ele. 

Logo, quando, nos exemplos acima mencionados, observou-se que para cada ação 

movida pelo capital em que houve violações ao direito à cidade surgiram reações da 

sociedade civil e de comunidades afetadas, vislumbrou-se a persecução pelo direito à cidade. 

Em uma realidade em que o poder público se uniu ao capital privado para realizar grandes 

intervenções no território, a mobilização social se apresentou como uma das formas de reagir 

a violações de direitos humanos. Com este movimento de autoproteção contra graves 

violações em função do capital algumas garantias foram conquistadas.  

Essas reações, especialmente em países subdesenvolvidos, surgem com a tensão 

existente entre a quantidade de capital movimentada e as condições de pobreza do país sede e 

são sentidas pela população local, dando origem a manifestações de indignação: em 1968, 

quando o México sediou as Olimpíadas, houve manifestações acerca dos gastos realizados 

com o evento e não com reais prioridades do país
19

 e abrupta reação policial, deflagrando o 

Massacre de Tlatelolco. 

O Brasil surpreendeu por também se manifestar contra, inclusive, elevados gastos 

com os megaeventos e não com outras prioridades locais; as Manifestações de Junho de 2013 

se iniciaram com uma pauta urbana, em função do aumento do preço das passagens de ônibus 

em São Paulo e rapidamente expandiu os locais onde ocorreram e a agenda em discussão. 

Cartazes com dizeres como “FIFA go home” ou “Não vai ter copa” foram constantemente 

vistos e movimentos que questionavam custos e legado dos megaeventos no Brasil, como o 

“Copa pra quem?” participaram ativamente das manifestações. Embora tais jornadas não 
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tivessem forças para evitar o evento, a pressão social foi capaz de oferecer garantias a certos 

setores sociais vulneráveis como famílias removidas a quem alternativas de moradia não 

foram apresentadas pelo poder público até então.   

Como mencionado acima, foi com a organização de Comitês populares, de 

acadêmicos militantes e a opiniões da sociedade civil que conjuntos habitacionais foram 

construídos para a população removida da Comunidade Metrô-Mangueira ou que a voz da 

resistência em Vila Autódromo conseguiu ser exteriorizada, ou, ainda, a grande ocupação em 

Recife contra projetos que mercantilizem ainda mais a cidade conseguiu ser deflagrada. 

Logicamente, as reações aqui mencionadas não foram capazes de frear bruscamente todas as 

violações e impedir que o capital modificasse profundamente o território, mas elas foram o 

caminho viável para que esse processo encontrasse obstáculos e fosse limitado, resguardando 

os direitos das pessoas à cidade. 
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4- Conclusão 

A ótica do empresariamento urbano, embora traga os recursos financeiros 

necessários ao poder público, orienta-se para o alcance dos interesses do setor privado. Os 

megaeventos esportivos, embora já existentes, ganharam maior notoriedade quando foi 

constatado que poderiam ser usados como forma de atrair investimentos, homens de negócios 

e visibilidade para as cidades, colocando-as à frente na concorrência interurbana e 

fomentando a governança empreendedorista.  

A consequência disso é que esta forma de gestão implica na persecução de lucro 

através de investimentos rentáveis como a produção de espaços para o consumo, lazer e 

cultura por um preço, enfim, a privatização de espaços e mercantilização dos centros urbanos; 

este tipo de gestão impede que os não detentores de capacidade financeira para arcar com isso 

tenham garantias tais como o direito à moradia adequada, à mobilidade urbana e ao espaço 

público de qualidade, não cumpridas efetivamente; tem-se flagrante violação do direito à 

cidade. 

O direito à cidade, como defende Harvey
20

, é a liberdade individual de ter acesso a 

recursos urbanos e o direito de mudar a nós mesmos mudando a cidade, é a liberdade de criar 

e recriar este local; afinal, a cidade é o mundo onde o homem está condenado a viver e por 

isso deve estar o mais próxima possível de seu desejo e bem estar. Ao permitir uma gestão 

que prioriza rentabilidade financeira em detrimento de bem estar socioeconômico, 

transformando a qualidade de vida urbana em mercadoria, torna-se impraticável o 

cumprimento deste direito, a liberdade acima mencionada estaria limitada pelo poder do 

capital.  

Em uma realidade em que o poder público se alia ao setor privado, a garantia de 

direitos parece ser minimamente defendida com a reação da sociedade civil, a qual exige sua 

participação democrática nas decisões locais e pressiona para que direitos não sejam violados, 

viabilizando o crescimento econômico aliado ao desenvolvimento sustentável com inclusão 

social e participação democrática nas decisões que afetem a vida dos cidadãos. 

Simultaneamente, a pressão social viabiliza imposição de limites ao capital no território, 

estimulando e fortificando a ação do poder público contra esta intervenção quando ela é 

prejudicial à população.  
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