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APRESENTAÇÃO

A capacidade de antecipar tendências e incertezas buscando preparar a sociedade para elas é fator 

essencial da qualidade de uma estratégia de longo prazo. Ou seja, ao olhar à frente, precisamos 

identificar as grandes incertezas que se colocam para o futuro e mapear as hipóteses possíveis. No 

caso do planejamento estratégico de longo prazo de Belo Horizonte, é essencial, acima de tudo, fazer 

as perguntas certas:

•  Nos próximos 20 anos, qual será o padrão de desenvolvimento econômico e social do 

Brasil e de Minas Gerais? Nesse contexto, como se dará a influência do contexto mundial 

sobre o ambiente doméstico? Conseguirá Minas Gerais atrair investimentos produtivos e 

sustentar o seu crescimento econômico em patamar elevado? Como evoluirão os indicadores 

sociais no Estado?

•  Nesse mesmo horizonte de tempo, como evoluirá o grau de concertação política e 

institucional dos atores sociais, econômicos e políticos com influência sobre a 

dinâmica de Belo Horizonte? Qual será a eficácia da governança metropolitana? Como se 

dará a difusão da consciência de um futuro comum metropolitano?

•  E, sobretudo, como se dará a evolução de Belo Horizonte nesse ambiente? Qual será o 

padrão de desenvolvimento predominante na capital mineira nos próximos anos? Conseguirá 

a cidade ingressar em um processo de desenvolvimento urbano sustentável? Como será Belo 

Horizonte em 2030: inovadora, sustentável e com qualidade de vida ou uma cidade estagnada 

e degradada, marcada por graves passivos socioambientais?

Para cada uma dessas perguntas, não há uma resposta única. As respostas são múltiplas e dependerão 

da forma como se combinarão os fatores condicionantes do futuro da cidade para que se possam 

configurar cenários alternativos. O futuro, portanto, é um espaço aberto a várias possibilidades 

e repleto de incertezas. 

Para lidar com esses fatores incertos, uma técnica bastante eficaz é a construção de cenários. O seu 

propósito primário não é o de predizer o futuro, e sim, organizar, sistematizar e delimitar as incertezas, 

explorando os pontos de mudança ou manutenção dos rumos de uma dada evolução de situações. Por 

esse motivo, a construção de cenários é considerada a melhor prática para formular estratégias de 

longo prazo.
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Comunicação social

É com essa motivação que o atual documento apresenta os Cenários Exploratórios de Belo 

Horizonte 2010-2030. O estudo sucede a atividade de análise retrospectiva e diagnóstico, cujos 

resultados estão reunidos no relatório de “Avaliação Situacional de Belo Horizonte e de sua Inserção 

no Contexto Metropolitano”. A avaliação situacional e o estudo de cenarização, juntos, formam o 

arcabouço analítico de suporte ao planejamento estratégico de longo prazo de Belo Horizonte. Além 

disso, o estudo prospectivo está ancorado em um conjunto de entrevistas presenciais realizadas 

com atores relevantes da sociedade belo-horizontina e nos resultados de uma ampla consulta 

pública à sociedade. Cabe destacar, ainda, que os Cenários Exploratórios de Belo Horizonte 2010-

2030 encontram-se alinhados aos Cenários Exploratórios de Minas Gerais no Horizonte 2023, estudo 

prospectivo que norteia o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) do Governo do Estado 

de Minas Gerais.

Gestão Estratégica Orientada para Resultados na Prefeitura de Belo Horizonte

Este estudo de Cenários Exploratórios de Belo Horizonte 2010-2030 está estruturado em quatro 

capítulos.

O primeiro capítulo apresenta os principais aspectos referentes à metodologia de cenários. Um 

aprofundamento sobre as técnicas de exploração do futuro é encontrado no anexo. Em seguida, no 

capítulo 2, são mapeados aqueles elementos predeterminados, que conservam elevado grau de certeza, 

presentes nos contextos nacional, mineiro, metropolitano e de Belo Horizonte.
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Para olhar à frente, é necessário também identificar as grandes incertezas que se colocam para o futuro 

e mapear as hipóteses possíveis. As incertezas críticas que geram os cenários estão mapeadas no 

capítulo 3. Os cenários gerados a partir daí são desenvolvidos e detalhados no capítulo seguinte.

Por fim, é necessário e oportuno mencionar aqui três alertas metodológicos para assegurar que este 

estudo de cenários seja adequadamente avaliado e utilizado. 

O primeiro refere-se aos limites dos cenários: eles constituem representações simplificadas de 

trajetórias futuras da realidade, esta muito mais plural, contraditória e complexa. Deve-se ter em mente 

que é certo que, na “vida real”, nenhum dos quatro cenários irá acontecer exatamente como descrito. 

Nesse sentido, os cenários devem ser interpretados e utilizados como uma sinalização que antecipa 

tendências possíveis ou prováveis, e nunca como uma predição categórica do futuro.

O segundo diz respeito ao alcance das quantificações aqui apresentadas: elas são simulações de 

números plausíveis dentro da lógica de cada cenário e são usadas para dar uma ideia mais precisa 

da intensidade dos fenômenos ou situações consideradas. Não têm como objetivo primário, portanto, 

refletir projeções acuradas. 

O terceiro e último alerta aponta para a principal utilidade deste estudo: sua riqueza está muito mais na 

visão de conjunto e plural dos futuros possíveis, para inspirar a formulação de estratégias antecipatórias 

e criativas, do que na leitura e consideração isolada de cada cenário. Afinal, o que mais importa é 

antecipar decisões e traduzi-las em iniciativas concretas para, dentro do quadro de possibilidades 

mapeado pelo conjunto de cenários, fazer o melhor futuro acontecer.

Maio de 2009



5

SUMÁRIO

Apresentação ...........................................................................................................................................2

Capítulo 1. Por que e Como Explorar o Futuro: Referencial Metodológico.............................. ....6

Capítulo 2. O que é Certo ou Quase Certo: Tendências Consolidadas no Horizonte 2030 .........8

2.1 Tendências Consolidadas do Macroambiente ................................................................................8

2.2 Tendências Consolidadas de Belo Horizonte e de seu entorno metropolitano ............................26

Capítulo 3. As Incertezas Críticas e os Cenários de Belo Horizonte 2010-2030........................ 36

Capítulo 4. Cenários Exploratórios de Belo Horizonte 2010-2030 ................................................52

4.1 Cenário 1 – Um belo horizonte ......................................................................................................53

4.2 Cenário 2 – Um horizonte turbulento e problemático ...................................................................64

4.3 Cenário 3 – Um horizonte difícil, mas promissor ..........................................................................74

4.4 Cenário 4 – Sem horizonte ............................................................................................................83

4.5 Quadros comparativos dos cenários exploratórios de Belo Horizonte 2010-2030 .......................91

Anexo 1. Metodologia – Cenários como Instrumento de Exploração do Futuro.................. .....94

Anexo 2. Metodologia – Premissas da Quantificação dos Cenários ........................................102

Bibliografia ...........................................................................................................................................105



6

CAPÍTULO 1.

Por que e Como Explorar o Futuro: Referencial Metodológico1

A prática de tentar adivinhar o futuro é quase tão antiga quanto a própria humanidade. Desde os tempos 

dos faraós, interessa ao homem como será o amanhã. Uma justificativa frequentemente apresentada é 

a de que estamos interessados no futuro porque vamos gastar o resto de nossas vidas nele2. No âmbito 

institucional, esse é um dos grandes desafios de governos, de empresas e da sociedade: antecipar e 

preparar-se para o futuro. Lidar com o novo, reagir ao inesperado, adaptar-se, ou mesmo, provocar a 

mudança.

Mas essa não é uma tarefa fácil. Embora a maioria dos atores econômicos, políticos e sociais espere, 

mais cedo ou mais tarde, defrontar-se com algum tipo de descontinuidade, muitos deles ainda 

planejam com base em tendências do passado ou em um único futuro mais provável. Na verdade, 

estão despreparados para enfrentar o que é incerto, desconhecido e crescentemente complexo. Esses 

elementos predeterminados limitam o espectro de possibilidades de futuro. Para todo o resto (os fatores 

incertos), uma técnica bastante eficaz é a construção de Cenários e a reflexão estratégica à luz de 

futuros alternativos.3 

Cenários podem ser definidos como a descrição de situações futuras alternativas e dos eventos 
que explicam a evolução da situação de origem à situação futura4.

Em um mundo que nunca foi tão incerto e imprevisível como agora, a abordagem de cenários se constitui 

em uma das mais efetivas técnicas para lidar com a incerteza. O propósito primário dos cenários não é 

o de predizer o futuro, mas, sim, organizar, sistematizar e delimitar as incertezas explorando os pontos 

de mudança ou manutenção dos rumos de uma dada evolução de situações. 

Um bom cenário explicita não só como uma situação pode vir a ocorrer, passo a passo, mas, também, 

que alternativas se colocam em cada momento, para que se possa formular políticas públicas capazes 

de prevenir, evitar, minimizar, reorientar ou facilitar cada processo no futuro. Desse modo, os cenários 

ajudam os governos, empresas e os atores sociais a pensar o impensável, a especular sobre o futuro, 

a avaliar todas as possibilidades e a conjeturar sobre estratégias em condições ambientais bastante 

distintas.

1 Um aprofundamento metodológico é encontrado no Anexo 1 – Cenários como Instrumento de Exploração do Futuro
2 Makridakis & Héau (1987)
3 Belfort (2007)
4 Godet (1993) 
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Trata-se, portanto, de um instrumento de grande utilidade para qualquer atividade de planejamento, 

definindo-se este último como uma reflexão sistemática que visa orientar a ação presente à luz de 

futuros possíveis5. É assim que esperamos que sejam consultados e utilizados os Cenários Exploratórios 

de Belo Horizonte 2010-2030 que descrevemos a seguir, como subsídio ao planejamento estratégico de 

longo prazo da capital mineira.

5 Godet (1993) 
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CAPÍTULO 2.

O que é Certo ou Quase Certo: Tendências Consolidadas no Horizonte 2030

O futuro de Belo Horizonte não é totalmente incerto, nem obra do acaso. Ele é influenciado por um 

conjunto de fenômenos externos e internos que têm impacto relevante sobre a trajetória futura da 

capital mineira. Dentro desse conjunto de fenômenos, há um grupo de elementos já consolidados, cujos 

desdobramentos apresentam alto grau de certeza ou previsibilidade no horizonte 2030. 

Esses elementos predeterminados são denominados tendências consolidadas. As tendências 

consolidadas são aquelas perspectivas cujas direções já são bastante visíveis e suficientemente 

consolidadas para se admitir a manutenção desse rumo durante o período considerado. A explicitação 

de hipóteses quanto às tendências consolidadas é um recurso metodológico particularmente relevante 

para a geração de cenários à medida que delimita, numa primeira aproximação, o espaço de restrições 

e possibilidades dentro dos quais os cenários podem ser construídos, estreitando assim o “leque” dos 

futuros a serem explorados.

Este capítulo apresenta uma descrição dos principais elementos predeterminados que condicionarão o 

futuro de Belo Horizonte nos próximos anos. Para uma melhor compreensão, as tendências consolidadas 

foram segmentadas em dois grandes grupos: o macroambiente (Mundo, Brasil e Minas Gerais) e Belo 

Horizonte.

2.1 Tendências Consolidadas do Macroambiente

O macroambiente traz as principais tendências consolidadas presentes nas dimensões mundial, 

brasileira e de Minas Gerais que influenciarão em maior grau o futuro de Belo Horizonte no horizonte 

de cenarização. Para cada um desses elementos predeterminados são explicitadas suas implicações 

estratégicas para o desenvolvimento de Belo Horizonte no horizonte 2010-2030, isto é, as principais 

oportunidades e ameaças para a capital mineira associadas a cada um desses fenômenos.
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Tendências do Macroambiente

Mundo:

1.  Consolidação do conhecimento como principal motor da economia mundial;

2.  Integração da produção mundial através da configuração de redes de valor distribuídas 

internacionalmente;

3.  Intensificação do processo de urbanização e metropolização;

4.  Aumento do protagonismo dos países emergentes nos processos políticos e econômicos 

mundiais;

Brasil:

5.  Descentralização da rede urbana brasileira;

6.  Massificação da digitalização e da conectividade nas redes de comunicação e informação 

do Brasil;

7.  Consolidação da questão ambiental como fator crítico para o planejamento e a tomada de 

decisão;

Minas Gerais:

8.  Manutenção da relevância do agronegócio e do setor minerometalúrgico para o 

desenvolvimento econômico mineiro; e

9.  Manutenção de disparidades socioeconômicas regionais no território mineiro.

2.1.1  Mundo

1.  Consolidação do conhecimento como principal motor da economia mundial

O panorama mundial nos próximos anos será marcado pela intensificação da globalização, entendida 

como a ampliação dos fluxos de produtos, serviços, pessoas, capitais, tecnologia e, principalmente, 

informação ao redor do mundo. Ancorado nesse fenômeno, o mundo experimentará um processo, 

cada vez maior, de transição de um modo de produção baseado em setores tradicionais – como 

metal-mecânico e elétrico – para a geração de produtos intensivos em conhecimento e inovação.
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Nesse contexto, ocorrerá um intenso crescimento da Economia do Conhecimento, que se consolidará 

como o principal motor da economia mundial. A consolidação do conhecimento como vetor da 

economia global, por sua vez, conferirá maior importância aos investimentos em ativos intangíveis 

e em desenvolvimento do capital intelectual, como patentes, recursos humanos e informações 

estratégicas. 

No futuro, o investimento em ativos intagíveis e o desenvolvimento de atividades e setores 

articulados com a Economia do Conhecimento serão cada vez mais importantes para a geração 

de riqueza nas instituições, sendo fundamentais para elevação do desempenho econômico de países 

e regiões. Um exemplo pode ser encontrado no crescimento da participação dos ativos intangíveis 

no total de investimentos da economia norte-americana. Na década de 80, o investimento total em 

intangíveis correspondia a 4% do PIB dos EUA. Em 2003, essa participação havia se ampliado para 

7%. Tal incremento da participação dos intangíveis no investimento total nos EUA consistiu em um 

dos principais determinantes do crescimento da produtividade de sua economia. Entre 1995 e 2003, 

a produtividade da economia norte-americana registrou crescimento anual de 3,11%. Deste total, 

0,84 p.p. se deveu à contribuição dada pelos investimentos em intangíveis. Os dados explicitam 

ainda que, na economia moderna, os investimentos em ativos intangíveis são tão importantes para o 

incremento da eficiência econômica quanto aqueles orientados a ativos tangíveis. Esse é um aspecto 

que será cada vez mais notável no futuro (ver gráficos 1 e 2).

Gráfico 1 - Taxa de Investimento da Economia     
Norte-Americana  (em percentual do PIB)

Gráfico 2 - Fatores do Crescimento da 
Produtividade – 1995-2003

Crescimento anual da produtividade total da economia 
norte-americana: 3,1% entre 1995 e 2003 

Fonte: Business Week – Feb/2006
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Além disso, a geração do conhecimento será potencializada pelo fato de que a pesquisa 

científica passa por um momento de grande ruptura, com as principais tendências tecnológicas 

– biotecnologia, nanotecnologia, ciências cognitivas e tecnologia da informação – convergindo e 

rompendo paradigmas. Esse amplo processo de convergência tecnológica certamente aumentará 

as exigências por uma maior qualificação profissional e por uma gestão da inovação capaz de se 

apropriar de tecnologias de ponta ou mesmo de produzi-las. 

Ademais, essa grande importância do conhecimento já pode ser percebida atualmente. Alguns 

países emergentes já investem maciçamente na formação de seu capital humano, casos de Coreia 

do Sul, Índia e Chile, por exemplo, e veem nesse fator de produção a principal força propulsora para 

se atingir um melhor desenvolvimento econômico e social.

2.  Integração da produção mundial através da configuração de redes de valor distribuídas 

internacionalmente

A intensificação da globalização terá grande influência na produção de bens e serviços ao 

possibilitar a formação de redes de valor integradas, operando em escala mundial e envolvendo 

parceiros, fornecedores e distribuidores. Esse fenômeno terá como importante consequência o 

aumento da terceirização e do offshoring, permitindo a configuração de redes de valor distribuídas 

internacionalmente onde os diferentes países e cidades se defrontarão com um vasto e diversificado 

leque de oportunidades de negócios, em especial no segmento de serviços.

Complementarmente, as fronteiras de mercado se expandirão, o que possibilitará que as unidades 

produtivas atuem de forma territorialmente distribuída. Essa redução dos custos de acesso a regiões 

Implicações para Belo Horizonte e sua região metropolitana

•  Consolidação das metrópoles como o locus privilegiado de setores articulados com a 

Economia do Conhecimento. 

•  Aumento da demanda por mão de obra qualificada e adaptada aos novos procedimentos e 

demandas do mundo do trabalho.

•  Maior vantagem competitiva de países e cidades dotados de redes de ciência, tecnologia e 

inovação ágeis e integradas com as atividades produtivas.
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3.  Intensificação do processo de urbanização e metropolização

Atualmente, há 3,3 bilhões de pessoas vivendo em cidades no mundo, e as estimativas apontam 

que, em 2050, a população urbana será de 6,4 bilhões. Em 2008, o percentual de pessoas vivendo 

em cidades ultrapassou 50% pela primeira vez na história e estima-se que em 2025 a população 

urbana representará 61% da população total (ver gráfico 3).6

A intensificação do processo de urbanização7, que culminou na criação de grandes metrópoles ao 

redor do mundo no passado, será mais visível nos países emergentes, acarretando em metropolização 

acentuada nessas regiões. Em 1950, apenas 3 entre as 10 maiores metrópoles mundiais pertenciam 

a países em desenvolvimento. Em 2000, essa proporção já era muito maior, com 7 metrópoles 

localizadas nesses países. Ademais, projeta-se que existirão 60 metrópoles no mundo em 2015, 

abrigando 600 milhões de pessoas, em sua maioria localizadas em países em desenvolvimento.8

Implicações para Belo Horizonte e sua região metropolitana

•  Especialização das metrópoles na provisão de serviços avançados associados aos elos mais 

inovadores das redes de valor de suas áreas de influência. 

•  Aumento da competição internacional pelos capitais produtivos e financeiros que circulam 

ao redor do mundo.

•  Oportunidade para a atração de sedes de grandes empresas brasileiras e multinacionais, 

possibilitando um maior desenvolvimento do setor de serviços avançados associados.

geograficamente distantes tenderá a criar importantes oportunidades de mercado, incluindo alianças 

internacionais.

Nesse sentido, em um ambiente cada vez mais internacionalizado, será fundamental o estabelecimento 

de parcerias e a realização de investimentos que garantam às cidades uma posição diferenciada e 

competitiva ao longo das diversas redes de valor localizadas em suas respectivas áreas de influência, 

sobretudo nas áreas de tecnologia, inovação e gestão empresarial.

6 Relatório UN-HABITAT (ONU, 2008)
7  Entende-se por urbanização o processo de transferência de pessoas do meio rural (campo) para o meio urbano (cidade). O 
aumento da população urbana em relação à população rural vem acompanhado da substituição das atividades primárias 
(agropecuária) por atividades secundárias (indústria) e terciárias (comércio e serviços)

8 Relatório UN-HABITAT (ONU, 2008)
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Gráfico 3  -   Participação da População Urbana no Total da População Mundial

Fonte: ONU, 2008

Implicações para Belo Horizonte e sua região metropolitana

•  Aumento das pressões de demanda sobre as redes de serviços públicos essenciais, como 

educação, saúde e saneamento, e sobre o sistema habitacional.

•  Aumento das pressões antrópicas sobre o meio ambiente.

•  Consolidação da infraestrutura urbana de transportes como tema central no planejamento 

e gestão de políticas públicas metropolitanas

4.  Aumento do protagonismo dos países emergentes nos processos políticos e econômicos 

mundiais

Em 2005, a economia global registrou uma marca repleta de simbolismo. Pela primeira vez, em 150 

anos, a riqueza combinada gerada pelos países emergentes contabilizou mais da metade de todo o 

PIB global (medido pela paridade do poder de compra). Além disso, o FMI estima que, em 20 anos, 

os emergentes responderão por dois terços do PIB global (ver gráfico 4). 

Além de serem responsáveis pela maior parcela da geração da riqueza mundial, os países emergentes 

nos últimos anos tiveram influência crescente no desempenho das economias desenvolvidas, 

influenciando variáveis macroeconômicas críticas nesses países, como inflação, juros, volume de 

exportações e ingresso de investimentos estrangeiros diretos. Atualmente, os emergentes, em 

conjunto, respondem por 43% das exportações mundiais – mais do que o dobro do registrado em 
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Gráfico 4 - Participação dos tipos de economia no PIB global, em % (PPC)

Fonte: OCDE e The Economist (2006)

1970 (20%) –, consomem mais da metade da energia global e foram responsáveis por 80% do 

crescimento da demanda por petróleo nos últimos cinco anos. Fruto desse crescimento, estima-se 

que 70% das reservas internacionais em moeda estrangeira estão concentradas em bancos centrais 

de economias emergentes, o que se constitui em ativo estratégico para a travessia em momentos 

de crise econômica.

A mudança do eixo do processo decisório mundial desencadeada pela ascensão dos países 

emergentes mostra ao mundo que crises globais demandarão soluções globais. A tomada de decisão 

em âmbito global no futuro estará calcada em um sistema policêntrico e descentralizado. Portanto, 

para que tenham legitimidade e representatividade, as soluções das principais questões e crises 

globais terão de passar pelos países emergentes. Essa mudança do eixo do processo decisório pode 

ser percebida na reunião do G-20 (cujos países representam 85% da economia mundial), convocada 

para enfrentar a crise em abril de 2009, no Reino Unido. Ela sepultou o G-7 (Alemanha, Canadá, 

EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido) e marcou a emergência de uma nova governança global. 

Ancorada em um grupo de países cuja diversidade econômica, política e cultural combinadas seria 

inimaginável há poucos anos, a ascensão do G-20 como instituição multilateral concede maior 

capacidade, representatividade e legitimidade ao processo de decisão em escala global.
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Implicações para Belo Horizonte e sua região metropolitana

•  Crescente relevância das metrópoles situadas em países emergentes para o 

encaminhamento, discussão e resolução dos principais temas e questões mundiais

2.1.2 Brasil

5.  Descentralização da rede urbana brasileira

A dinâmica da rede urbana brasileira está associada diretamente às modificações nos padrões 

de localização das indústrias. Observa-se que nas duas últimas décadas ocorreram alterações 

significativas nos padrões de localização das atividades produtivas no território brasileiro. Se, 

historicamente, os investidores buscaram os grandes centros urbanos motivados pelas economias 

de aglomeração (proximidade ao mercado e fornecedores, melhor infraestrutura e maior acesso 

aos avanços tecnológicos)9, essa preferência passou a se reduzir progressivamente, provocando a 

desconcentração espacial da base produtiva.  

Esse movimento de interiorização do desenvolvimento reflete a busca pelo aproveitamento de 

vantagens comparativas entre as regiões e se intensificará nos próximos anos. Entre os fatores 

que explicam em parte a interiorização do desenvolvimento econômico, pode-se citar: o aumento 

dos incentivos fiscais; a melhoria no desempenho da agropecuária e sua maior integração com o 

setor industrial; o maior direcionamento de centros de pesquisa para o interior; o baixo desempenho 

sindical nas cidades pequenas e médias; a oferta de mão de obra mais barata e o surgimento de 

deseconomias de aglomeração nos grandes centros, como violência urbana e o aumento dos custos 

de transportes.

Vale destacar, contudo, que essas modificações nos padrões de localização das indústrias 

não ocorrem de forma homogênea para todos os setores industriais. Enquanto o setor de 

bens de consumo pouco duráveis (intensivo em mão de obra) se direciona para o Nordeste e o setor 

de bens duráveis experimenta uma desconcentração restrita dentro da região Sul-Sudeste, outros 

setores, como o de química, mantêm-se concentrados nos centros econômicos e, em alguns casos, 

até acontece uma intensificação dessa concentração, caso das telecomunicações e informática. 

9  Entendem-se como “economias de aglomeração” os ganhos de eficiência que beneficiam atividades produtivas em situação 
de proximidades geográficas e que seriam inexistentes se as atividades tivessem localizações isoladas. (PONTES, 2005)
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Na verdade, a despeito da tendência de desconcetração, os produtos de maior valor agregado e 

intensivos em tecnologia permanecem concentrados nos principais centros nacionais. O caso do 

agronegócio é uma exceção nesse padrão de desconcentração de pouco valor agregado, pois tem se 

tornado cada vez mais intenso em tecnologia e inovação (ver mapa 1).

Mapa 1 - Interiorização do Desenvolvimento Nacionalt

Fonte: Cenários Exploratórios de Minas Gerais 2007-2023 (2006)

Atrelado a esse movimento de interiorização do desenvolvimento e desconcentração da base 

produtiva, tem ocorrido um processo de descentralização da rede urbana nacional, com a ascensão 

das cidades brasileiras de médio porte e a criação de metrópoles no interior do País. Em 2002, 

as cidades com população entre 100 mil e 500 mil habitantes representavam, aproximadamente, 

23% da população total nacional. Já em 2005, esse percentual elevou-se para 25% e continuará 

crescendo nos próximos anos (ver gráfico 6). O mesmo pode ser percebido em relação à dimensão 

econômica. As cidades médias e pequenas, que representavam 56% do PIB nacional em 2002, foram 

responsáveis por 60% de toda a economia brasileira em 2005 (ver gráfico 5).
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Gráfico 6 -  Desconcentração Populacional - Participação das cidades na população total nacional, segundo o porte

Gráfico 5 -  Desconcentração Econômica - Participação das cidades no PIB nacional, segundo o porte

Fonte: IBGE / Contas Regionais (2007)

Implicações para Belo Horizonte e sua região metropolitana

•  Oportunidade para a RMBH atrair investimentos produtivos em serviços (predominantemente 

concentrados em Belo Horizonte) e na indústria (concentrando-se nas demais cidades da 

região metropolitana), beneficiando-se de sua posição geográfica estratégica que articula o 

espaço socioeconômico mais próspero e dinâmico do Brasil e América Latina.

•  Oportunidade para Belo Horizonte se consolidar como um polo de referência em setores 

intensivos em tecnologia e inovação. 

•  Aumento da competição com as cidades de médio porte por investimentos em setores 

econômicos tradicionais.

Fonte: IBGE / PNAD
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Gráfico 7 - Massificação da digitalização e da conectividade

6.  Massificação da digitalização e da conectividade nas redes de comunicação e 

informação no Brasil 

O Brasil está experimentando um amplo processo de universalização das telecomunicações e 

massificação dos computadores e da Internet. Nos últimos oito anos, houve uma expansão de mais 

de 1.000% no número de usuários de internet. Em 2007, houve um crescimento de 30,5% no número 

de conexões de banda larga fixa, atingindo 7,49 milhões de usuários. Quanto ao número de aparelhos 

celulares, espera-se que em 2025 mais de 75% da população brasileira tenha acesso ao telefone 

móvel (ver gráfico 7).10 

Essa dinâmica muda significativamente o cenário de negócios no Brasil. Desde transformações em 

setores tradicionais, através da adoção de novas formas de transação comerciais e acesso a novos 

mercados, até a viabilização e consolidação de setores anteriormente restritos, como o ensino a 

distância. 

Segundo a Ecommerce, o comércio eletrônico de bens de consumo no Brasil atingiu faturamento de 

R$ 6,3 bilhões em 2007. Para um setor que faturava algo ao redor de R$ 0,5 bilhão em 2001, esse 

valor representa um extraordinário crescimento de mais de 1.000% em apenas sete anos. Por trás 

desse forte incremento do comércio eletrônico encontra-se o aumento do número de consumidores. 

Em 2007, 9,5 milhões de consumidores já participavam do comércio eletrônico, aumento expressivo 

quando comparado ao 1,1 milhão registrado em 2001. 

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) /CGI Brasil/Anatel

10  PNAD/IBGE (2007)

Quantidade
Milhões

1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998   1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007
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Além disso, a incorporação das novas tecnologias no sistema educacional e de formação de mão de 

obra no Brasil colabora para o aumento da qualificação dos profissionais. Por outro lado, a facilidade 

de acesso a novos mercados, proporcionada pelas novas tecnologias, aumenta a competição entre 

as empresas, assim como o nível de exigência por inovações em produtos e serviços.

Dentro desse contexto, ganha importância o conceito de “cidades inteligentes ou cidades conectadas”, 

caracterizado como um ambiente que contribui à melhoria da capacidade humana de criatividade, 

aprendizagem e inovação. As cidades inteligentes surgem da fusão de sistemas locais de inovação, 

dotados de redes digitais, conectividades e de aplicações da sociedade da informação. Seu mérito 

encontra-se no fato de poderem concentrar e pôr em relação três formas de inteligência: a dos 

seres humanos que constituem a população das cidades, a coletiva das instituições de inovação, e 

a artificial das redes e aplicações digitais.

Implicações para Belo Horizonte e sua região metropolitana

•  Aumento da importância da infraestrutura de comunicação para a competitividade urbana 

(“cidades inteligentes”)

•  Incorporação da circulação do conhecimento à visão tradicional da circulação de mercadorias 

e pessoas como tema central para as políticas públicas metropolitanas ligadas ao tema da 

mobilidade 

•  Aumento da demanda por qualificação profissional, oriunda da incorporação das novas 

tecnologias no mundo do trabalho

•  Oportunidade para melhoria da qualidade do capital humano em função da possibilidade de 

incorporação das novas tecnologias no sistema de ensino

7.  Consolidação da questão ambiental como fator crítico para o planejamento e a tomada 

de decisão

Há pouco mais de vinte anos, a questão ambiental brasileira apenas despontava. Em não mais que 

duas décadas, ocorreu uma mudança extraordinária. O País dotou-se de uma legislação ambiental 

completa e complexa e de aparatos institucionais importantes, incluindo um ministério específico 

para a questão. Inúmeras organizações da sociedade civil – que hoje constituem redes com conexões 
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Implicações para Belo Horizonte e sua região metropolitana

•  Qualidade ambiental passa a ser tema crítico para a atração e retenção de empresas e 

pessoas

•  Crescimento das oportunidades no mercado de geração de conhecimento para o 

desenvolvimento de negócios ligados ao meio ambiente

nacionais e internacionais – nasceram, cresceram e se consolidaram, constituindo-se hoje como 

organizações cada vez mais presentes e atuantes no quadro institucional brasileiro. 

O aumento da relevância da questão ambiental é vista em vários campos da sociedade, seja na 

mudança de postura das pessoas – visível na maior pressão da sociedade por requisitos associados 

à sustentabilidade –, seja nas agendas institucionais – exemplificada na agenda positiva atual dos 

EUA no Governo Obama e também no aumento das metas de redução do desmate do governo 

brasileiro.

Além disso, diante do risco crescente de colapso no saneamento nas grandes metrópoles e algumas 

cidades médias brasileiras, a questão ambiental torna-se cada vez mais importante nas políticas 

de gestão do espaço urbano. Por outro lado, observa-se que o meio ambiente não é mais tratado 

somente no que se refere aos aspectos ligados à sua recuperação ou conservação diante das 

pressões antrópicas. O meio ambiente é cada vez mais encarado como uma oportunidade de negócio, 

tendência essa que será intensificada no futuro. Com isso, é crescente o volume de negócios gerados 

em sinergia a temas como o mercado de créditos de carbonos, desenvolvimento de bioprodutos e 

produção e comercialização de fármacos e filoterápicos (além das recicláveis).

2.1.3 Minas Gerais

8.  Manutenção da relevância do agronegócio e do setor minerometalúrgico para o 

desenvolvimento econômico mineiro

Em 2006, o setor agropecuário foi responsável por, aproximadamente, 7,5% do PIB total gerado em 

Minas Gerais. Fazendo uma comparação com outros estados e regiões do Brasil, nota-se a maior 

importância relativa do setor para Minas Gerais. O Estado fica atrás apenas das regiões Norte e 
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Centro-Oeste, conhecidas pelo seu potencial agrícola e pecuário, muito à frente dos demais estados 

do Sudeste em relação à participação da agropecuária no PIB total (ver gráfico 8).

 Gráfico 8 - Participação do setor agropecuário no PIB total – 2006(%)

Fonte: Ipeadata

Com uma economia dotada de extraordinárias potencialidades ligadas ao segmento – uma das 

maiores produções nacionais de leite, café, milho e cana-de-açúcar e um dos maiores rebanhos 

de equinos e bovinos do País –, o aumento da demanda externa por alimentos (principalmente 

grãos e carne) e matérias-primas que acompanhará o crescimento dos principais países emergentes 

reservará a Minas a manutenção da relevância do agronegócio para o desenvolvimento econômico 

estadual (ver mapa 2).

Mapa 2 - Atividades Agropecuárias Dominantes - Minas Gerais

Fonte: Cenários Exploratórios de Minas Gerais 2007-2023 (2006)
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Em relação ao setor minerometalúrgico, a decomposição da produção industrial mineira de 2006 

indica a predominância do setor: os segmentos de extração de minerais metálicos e metalurgia 

básica registravam, juntos, participação equivalente a 38% do total produzido pelo setor industrial; 

os segmentos automobilístico e de máquinas e equipamentos, cuja cadeia de valor contempla a 

minerometalurgia e, portanto, são altamente influenciados pelo seu desempenho, somavam 17%. 

Assim, o chamado complexo metal-mecânico – que inclui os segmentos de extração de minerais 

metálicos e metalurgia, a montante, e os segmentos automobilístico e de máquinas e equipamentos, 

a jusante – respondia por 55% de toda a produção gerada pela indústria mineira (ver gráfico 9).

Gráfico 9 - Distribuição da Produção Industrial de Minas Gerais – 2006

Fonte: PIA / IBGE, 2006

Além disso, as imensas potencialidades econômicas que o Estado possui na agropecuária também 

podem ser vistas no segmento industrial. De fato, Minas Gerais consiste em um dos grandes 

players globais do segmento minerometalúrgico: maior produtor mundial de nióbio e maior 

produtor brasileiro de minério de ferro, zinco, aço e cimento. Assim, tal como acontece com o setor 

primário, o aumento de demanda por energia, matérias-primas e commodities industriais advinda, 

especialmente, dos países emergentes será responsável pela predominância das atividades do 

setor minerometalúrgico na geração de riqueza no Estado (ver mapa 3).



23

Mapa 3 - Atividades Industriais  Dominantes - Minas Gerais

Fonte: Cenários Exploratórios de Minas Gerais 2007-2023 (2006)

Implicações para Belo Horizonte e sua região metropolitana

•  Oportunidade de maior inserção de Belo Horizonte nas redes de valor desses dois segmentos, 

principalmente nos elos mais inovadores e intensivos em tecnologia 

•  Oportunidade para Belo Horizonte ampliar sua capacidade de polarização sobre as áreas 

prósperas e dinâmicas onde se concentram esses dois setores. Atualmente, tais áreas são 

predominantemente polarizadas por centros urbanos localizados em estados fronteiriços

9.  Manutenção de disparidade socioeconômicas regionais no território mineiro 

Minas Gerais registra elevadas disparidades territoriais quando analisada a contribuição de cada 

uma de suas regiões na geração da riqueza. Em 2003, quase metade do PIB estadual era produzido 

na região Central (44,9%), enquanto as regiões Noroeste, Norte e do Jequitinhonha/Mucuri 

contribuíam, juntas, com apenas 7,5%. Além disso, nos anos seguintes ocorreu uma acentuação 

da disparidade socioeconômica no Estado. Em 2006, a região Central aumentou ligeiramente sua 
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contribuição, sendo responsável por 45,1% do PIB do Estado, enquanto que as regiões Noroeste, 

Norte e do Jequitinhona/Mucuri, juntas, responderam por apenas 7,1% (ver mapa 4). 

Mapa 4 - Participação das Mesorregiões no PIB Mineiro em 2006t

Fonte: Adaptado de Cenários Exploratórios de Minas Gerais 2007-2023 (2006)

Soma-se a isso fato de que um olhar sobre os Índices de Desenvolvimento Humano Municipal 

– IDH-M – das regiões de planejamento do estado mineiro e da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte mostra que tanto em 1991 como em 2000 metade das regiões de planejamento possuíam 

IDH-M inferior ao do Estado. Destacam-se, como casos extremos, as regiões Jequitinhonha/Mucuri 

e Norte, cujo IDH-M em 2000 era inferior ao IDH-M de Minas Gerais em 1991, sendo comparados 

aos estados da Paraíba e do Ceará, respectivamente 4ª e 8ª posições no ranking nacional dos estados 

de menor IDH-M. As regiões do Rio Doce, Noroeste e Mata são as outras três regiões com índices 

abaixo da média. 

Por outro lado, o Triângulo Mineiro desponta como a região em melhor situação, comparável à dos 

estados mais desenvolvidos do País (São Paulo e Santa Catarina) e única a ter atingido, em 2000, 

o nível de alto desenvolvimento humano. As regiões Sul, Centro-Oeste, Alto Paranaíba e Central 
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apresentavam, em 2000, resultados semelhantes, com índices ligeiramente superiores à média 

estadual. A rigor, o índice da região Central é superior ao das outras três, mas isso é explicado pela 

influência da RMBH, cujo IDH-M equipara-se ao do Triângulo e cuja população representava 69% da 

população da região (ver mapa 5).11

Por fim, é de extema importância mencionar que essas disparidades regionais no campo 

socioeconômico em Minas Gerais podem ser parcialmente reduzidas no horizonte de cenarização. 

Para que isso ocorra, entretanto, será necessária a implementação de políticas de elevado 

prazo de maturação, de modo que, em 2030, o Estado ainda conviverá com disparidades 

socioeconômicas ao longo do seu território. A intensidade dessas desigualdades, porém, 

será diferente em cada um dos cenários futuros alternativos.

Mapa 5 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2000

 Fonte: Cenários Exploratórios de Minas Gerais 2007-2023 (2006) 

11  MARQUES, M. L.; GUIMARÃES, A. Q. & PRATES, F. M. – “Policy paper: Desenvolvimento Humano em Minas Gerais”, 
mimeo, agosto de 2006, pp 6.)
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Implicações para Belo Horizonte e sua região metropolitana

•  Manutenção do baixo dinamismo econômico e dos passivos sociais das áreas Norte, 

Noroeste e Jequitinhona/Mucuri, regiões do Estado onde Belo Horizonte possui maior 

influência

•  Aumento do fluxo migratório de pessoas das regiões mais pobres do Estado para o Belo 

Horizonte e seu entorno metropolitano

2.2  Tendências Consolidadas de Belo Horizonte e de seu entorno metropolitano

Além das tendências relativas ao macroambiente, o futuro de Belo Horizonte será moldado, ainda, 

pela evolução de um conjunto de tendências específicas a Belo Horizonte e seu entorno metropolitano. 

Sendo assim, os condicionantes dessa seção foram divididos em duas dimensões: as tendências 

relativas à RMBH e as específicas à capital mineira.

Tendências de Belo Horizonte e de seu entorno metropolitano

RMBH:

1.  Crescimento e envelhecimento populacional da RMBH;

2.  Acentuação do processo de especialização econômica da RMBH;

3.  Elevada capacidade de polarização sobre os territórios economicamente menos dinâmicos 

e socialmente mais deprimidos de Minas Gerais; 

Belo Horizonte:

4.  Elevada relevância do setor de serviços públicos e privados para o dinamismo econômico 

de Belo Horizonte; e

5.  Reconfiguração espacial de Belo Horizonte, com o desenvolvimento de novos polos de 

dinamismo econômico
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2.2.1 RMBH

1.  Crescimento e envelhecimento populacional da RMBH

A RMBH experimentou, entre os anos de 1993 e 2007, o maior crescimento populacional entre as 

regiões metropolitanas do Sudeste. Entre 1993 e 2000, a RMBH cresceu, em média, 2,0% anuais. 

Nos anos subsequentes, a taxa média de expansão populacional registrou um leve aumento: 2,9% 

ao ano entre 2001 e 2007, a terceira mais alta entre as regiões metropolitanas brasileiras.12 Para 

2030, projeta-se que a população da RMBH será da ordem de cerca de 7 milhões de habitantes, 

enquanto que a capital Belo Horizonte abrigará 3 milhões de habitantes (ver gráfico 10).13

Acresce-se a isso o fato de que a RMBH tem apresentado uma tendência de 

desconcentração populacional que será intensificada nos próximos anos. Em 1991, Belo 

Horizonte concentrava 57,5% da população da RMBH, enquanto que, em 2000, esse valor já havia 

se reduzido para 51,5%. Já em 2007, 48,3% da população metropolitana residia na capital mineira. 

Esse fenômeno é fruto das elevadas taxas de crescimento populacional apresentadas por alguns 

municípios da RMBH. Enquanto Belo Horizonte teve um crescimento de 7,8% da sua população 

entre 2000 e 2007, outros municípios, como Betim (35,3%), Ribeirão das Neves (33,3%) e Santa 

Luzia (20,3%), apresentaram um crescimento significativamente maior nesse mesmo período.14

Gráfico 10 - Projeção da População da RMBH (em mil habitantes)

Fonte: Dados históricos – IBGE. Projeção –  Macroplan Prospectiva, Estratégia & Gestão (2009)

12  Ipeadata (2009)
13  Projeção Macroplan Prospectiva,Estratégia & Gestão (2009). Embora seja considerada uma tendência consolidada, a 

população da RMBH e de BH até 2030 poderão variar incrementalmente em cada cenário, decorrente de movimentos 
migratórios de sinal positivo ou negativo, relativas às diferentes configurações de futuro. Em 2015, a população da RMBH 
variará entre 5,5 e 5,8 milhões de habitantes, enquanto que a de BH oscilará entre 2,5 milhões e 2,7 milhões. Já em 2030, 
a população da RMBH variará entre 6,8 e 7,2 milhões de habitantes, enquanto que a de BH oscilará entre 2,9 milhões e 
3,1 milhões.

14  IBGE (2008)
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Além do crescimento populacional, a população da RMBH passará por outro processo transformador. 

A pirâmide demográfica da região sofrerá significativas modificações em decorrência do 

envelhecimento da população – seguindo uma tendência que também se verifica no Brasil e no 

mundo (ver figura 1).

Em 2030, a população da RMBH estará mais concentrada na faixa etária adulta, com destaque para 

a população entre 40 e 50 anos de idade. Além disso, haverá um expressivo aumento da população 

idosa em comparação com os números atuais. Essa modificação do quadro demográfico trará 

consequências sobre a demanda de serviços públicos de toda ordem, sobretudo nas áreas de saúde, 

educação e previdenciária. 

Figura 1 - Pirâmide Etária de Belo Horizonte e da RMBH

Fonte: Elaboração Iets com base no Censo Demográfico 2000 - IBGE 
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2.  Acentuação do processo de especialização econômica da RMBH

A composição do PIB da RMBH evidencia uma elevada concentração das atividades econômicas no 

setor de serviços – responsável por 66% do PIB da região em 2007. Entretanto, os diversos municípios 

da RMBH contribuem de maneiras distintas para essa composição. Enquanto Belo Horizonte contribui 

relativamente mais para a geração da riqueza do setor de serviços, outros municípios, como Betim e 

Contagem, possuem menor parcela de contribuição (ver mapa 6).

Em relação ao setor industrial, que representa um terço das atividades econômicas da RMBH, há 

também uma grande heterogeneidade em sua distribuição no território. Enquanto a economia 

de Belo Horizonte possui forte peso do setor de serviços, com a indústria representando 

apenas 17% do PIB municipal, em outros municípios importantes da RMBH a indústria é bem mais 

significativa, contribuindo com mais de 30% do PIB municipal, casos de Betim e Nova Lima (ver 

mapa 6).

Isso representa um claro sinal de especialização econômica da RMBH, com a formação de polos 

econômicos com dinâmicas e setores específicos. Espera-se que ocorra uma intensificação desse 

processo de especialização econômica na região metropolitana da capital mineira nos próximos 

anos.
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Mapa 6 -  Mapa de Especialização Econômica da RMBH – Participação do setor de serviços no PIB total do município (2006) 15

Fonte: Elaboração Macroplan com base nos dados do IPEA (2009) 

3.  Elevada capacidade de polarização sobre os territórios economicamente menos 

dinâmicos e socialmente mais deprimidos de Minas Gerais

A capacidade de polarização da RMBH no território mineiro é restringida pela influência de sistemas 

urbanos fronteiriços: São Paulo e Goiás sobre o Triângulo Mineiro; São Paulo sobre o sul; Espírito 

Santo sobre a porção leste; e Rio de Janeiro sobre a Zona da Mata de Minas Gerais. Em relação 

a esse último, cabe ressaltar a tendência, desde a década de 70, de incremento da capacidade de 

polarização de Belo Horizonte sobre a Zona da Mata, vis à vis a redução do poder de influência do 

Rio de Janeiro sobre a mesma (ver mapa 7).

15  O mapa considera apenas os dez municípios mais ricos da RMBH, por se tratarem dos principais polos de desenvolvimento, 
concentrando, juntos, 94% de todo o PIB da RMBH. Os municípios são os seguintes: Belo Horizonte (44,1%); Betim 
(25,3%); Contagem (15,2%); Nova Lima (2,4%); Santa Luzia (1,7%); Ribeirão das Neves (1,4%); Sabará (1,0%); Ibirité 
(1,0%); Vespasiano (1,0%) e Confins (0,9%).
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Contudo, Belo Horizonte possui elevada capacidade de polarização sobre as porções 

Norte e Nordeste do território de Minas Gerais, áreas marcadas pelo baixo dinamismo 

econômico e pelos elevados passivos socioambientais. Esse aspecto, que irá se acentuar nos 

próximos anos, ressalta a dependência do processo de desenvolvimento de Belo Horizonte e seu 

entorno metropolitano em relação ao desenvolvimento das regiões norte e nordeste do Estado. O 

baixo dinamismo econômico e o recrudescimento dos passivos sociais nesses territórios implicam 

o agravamento da pobreza e das pressões de demanda sobre a infraestrutura urbana e social da 

capital mineira (ver mapa 7). 

Por fim, cabe mencionar que a capacidade polarizadora de Belo Horizonte sobre as regiões mais 

prósperas de Minas Gerais poderá ser ampliada no horizonte de cenarização. A intensidade dessa 

polarização, porém, será diferente em cada um dos cenários futuros alternativos.
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Mapa 7 -  Capacidade de polarização dos principais centros urbanos do Brasil – Sistema urbano Centro-Sul

2.2.2  Belo Horizonte

4.  Elevada relevância do setor de serviços públicos e privados para o dinamismo 

econômico de Belo Horizonte

A composição do PIB de Belo Horizonte evidencia o forte peso do setor de serviços para a economia 

do município. Em 2006, o setor foi responsável por, aproximadamente, 83% do PIB da cidade (ver 

gráfico 11). Soma-se a isso o fato de  que a composição setorial do emprego em Belo Horizonte 

apontava que 70% dos empregados formais estavam no setor de serviços, com destaque para a 

administração pública, defesa e seguridade social como os sub-setores mais representativos. 

Fonte: IPEA (2002)
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Entretanto, com exceção da administração pública, percebe-se que os serviços com maiores 

rendimentos – intermediação financeira e educação – são relativamente menos representativos 

em Belo Horizonte. Esse aspecto sinaliza para o fato de que os serviços avançados de maior valor 

agregado e intensivos em conhecimento têm menor participação relativa no setor terciário. 

Até 2030, espera-se que o setor de serviços continue sendo a força motriz na geração de riquezas 

no município de Belo Horizonte, dando continuidade à vocação histórica da cidade para o setor. Vale 

destacar, porém, que, apesar da consolidação do setor de serviços como primordial para o município, 

sua composição dependerá da dinâmica estabelecida por cada futuro alternativo. 

Gráfico 11 - Composição do PIB de BH (2006)

Fonte: Ipeadata

5.  Reconfiguração espacial de Belo Horizonte, com o desenvolvimento de novos polos de 

dinamismo econômico

Belo Horizonte está estruturada em cinco grandes eixos econômicos: Sul, Norte, Leste, 

Grande BH e Barreiro. O Eixo Grande BH, ancorado na prestação de serviços de alto valor agregado 

e em setores  intensivos em tecnologia e conhecimento, constitui-se na principal força motriz do 

desenvolvimento econômico do município. Outra região que também possui elevada relevância 

econômica para BH é o Eixo Sul, sendo caracterizado pelo alto desenvolvimento do comércio e do 

setor terciário tradicional. (ver figura 2).
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Figura 2 - Principais Determinantes do Dinamismo Econômico nos Eixos de Desenvolvimento de Belo Horizonte16

Fonte: Macroplan (2009)

O município mineiro, entretato, passará por um processo de reconfiguração espacial nos próximos 

anos, com a emergência do Eixo Norte como um importante polo de dinamismo da cidade. Esse 

processo, que será ancorado na capacidade estruturante de três grandes aparelhos urbanos 

(Aeroporto de Confins, Linha Verde e o Novo Centro Administrativo), impulsionará o desenvolvimento 

urbano da região, com a atração de indústrias, a expansão do setor de serviços e a instalação de 

novos residentes.

Sendo assim, a emergência desse eixo irá trazer significativas implicações para a estrutura urbana 

da Capital, influenciando diretamente na redistribuição das atividades econômicas e sociais do 

espaço metropolitano. Os impactos dessa reconfiguração para o município e, principalmente, para 

o Eixo Norte, por sua vez, ainda são incertos. Eles dependerão da forma como o Eixo emergirá: 

16  Os Eixos de Desenvolvimento de BH baseiam-se nas dinâmicas de evolução territorial e organização do espaço urbano da 
cidade apresentadas no Projeto BH do Século XXI, elaborado pelo Cedeplar, em 2004. 
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de forma ordenada e com planejamento e infraestrutura que dê suporte ao crescimento; ou de forma 

desordenada, resultando na favelização e degradação das condições sociais da população.
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CAPÍTULO 3.

As Incertezas Críticas e os Cenários de Belo Horizonte 2010-2030

O contexto da capital mineira, tal como a realidade de qualquer espaço social, pode ser interpretado 

como um sistema composto de um conjunto de atores e variáveis juntamente com uma rede de relações 

de influência entre eles.

No caso específico das grandes metrópoles, como Belo Horizonte, influem fortemente sobre o seu 

comportamento e desempenho atual e futuro atores e variáveis tanto do contexto socioeconômico 

mais amplo – o desenvolvimento econômico e social do Brasil –, inclusive a internalização de 

oportunidades e riscos trazidos pela economia internacional, quanto do ambiente estadual, no qual a 

Capital cumpre importante papel na articulação de quatro espaços geoeconômicos distintos 

da economia mineira.  O primeiro deles, localizado na porção oeste do Estado, está vinculado à expansão 

das fronteiras do agronegócio brasileiro em direção à Região Centro-Oeste, incluindo a agregação de 

valor, a prestação de serviços e o escoamento da produção por intermédio de um sistema logístico de 

alta capacidade. O segundo espaço, na parte leste do território, é orientado pela lógica internacional 

das exportações, destacando-se a produção de commodities industriais e a elevada integração de suas 

cadeias produtivas ao mercado externo. No terceiro espaço, na porção centro-sul do Estado, a lógica 

de desenvolvimento está associada às cadeias produtivas da indústria de transformação e de serviços 

da Região Sudeste. Por fim, a capital mineira também exerce grande capacidade de polarização sobre 

as regiões menos dinâmicas do Estado, localizadas nas porções norte e nordeste do território mineiro 

(ver figura 3).

De forma análoga às grandes metrópoles globais e brasileiras, Belo Horizonte vive um processo de 

desenvolvimento em simbiose com as cidades do seu entorno e, por ter uma capacidade polarizadora sobre 

estes municípios, influencia e é influenciada pelo adensamento populacional da região metropolitana, 

sofrendo pressões de demanda de toda ordem, principalmente sobre os serviços públicos prestados 

na Capital. Nesse sentido, o futuro da cidade de Belo Horizonte está intimamente ligado à 

evolução de sua região metropolitana, razão que explica a inserção de fatores relativos à RMBH na 

construção de cenários para a capital mineira.
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Figura 3 - Espaciais de Desenvolvimento de Minas Gerais

Fonte: Adaptado de: PMDI 2007-2023 (Governo de Minas Gerais, 2006)

Dessa forma, foram mapeadas variáveis relativas aos contextos nacional, estadual, da região 

metropolitana e do município de Belo Horizonte, cuja evolução pode desdobrar-se em distintas 

realidades no futuro. São elas:

Brasil

1.  Padrão de desenvolvimento econômico e social do Brasil

Estado de Minas Gerais

2.  Padrão de desenvolvimento econômico e social de MG

Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH

3.  Grau de concertação17 político-institucional

17  O termo “grau de concertação político-institucional” refere-se à capacidade dos atores públicos, privados e do terceiro 
setor de negociar a formulação e de compartilhar a implementação de iniciativas cooperativas capazes de produzir efeitos 
positivos e sinérgicos sobre uma parte ou sobre a RMBH em sua totalidade (por exemplo: a integração de redes de 
serviços públicos essenciais, o uso de padrões idênticos ou semelhantes relativos ao meio ambiente e parcerias para o 
financiamento e/ou execução de investimentos de interesse comum).
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4.  Eficácia da governança metropolitana

5.  Desempenho das redes metropolitanas (saúde, educação, transporte, meio ambiente, segurança 

pública e promoção de investimentos)

6.  Competitividade da economia metropolitana (capital humano, logística de integração regional, 

acessibilidade e mobilidade, ambiente de inovação e ambiente de negócios) 

Belo Horizonte

7.  Dinâmica do crescimento econômico e evolução do perfil do sistema produtivo

8.  Capacidade de polarização sobre o território mineiro

9.  Acesso e qualidade dos serviços públicos essenciais (saúde, educação, segurança, saneamento) 

e das políticas habitacionais

10.  Emprego, informalidade e renda

11.  Níveis de pobreza e desigualdade

12.  Níveis de violência e criminalidade

13.  Meio ambiente

14  Qualidade do ambiente urbano (inclui organização, uso e ocupação dos espaços urbanos)

15.  Imagem

Desse conjunto de variáveis, algumas caracterizam-se por serem dotadas de maior poder explicativo 

para a geração dos futuros alternativos de Belo Horizonte. Ou seja, variáveis que são portadoras de 

incertezas críticas relacionadas ao futuro da capital mineira.

Incertezas críticas são condicionantes do futuro com baixo grau de previsibilidade e 

elevado impacto. As incertezas podem ter origem exógena ou endógena ao município de Belo 

Horizonte.



39

Para a identificação dessas incertezas críticas, a ferramenta aplicada é a Análise Estrutural. Trata-

se de uma técnica que põe à luz a estrutura das relações entre essas variáveis, possibilitando a 

organização do conhecimento e da percepção dos observadores sobre o comportamento e o 

funcionamento da realidade socioeconômica municipal.

Essa análise modela o sistema no qual se insere Belo Horizonte com o auxílio de uma matriz que 

relaciona todos os seus elementos constitutivos. Na matriz, as variáveis são listadas tanto na linha 

quanto na coluna, de tal maneira que se possa avaliar a magnitude da influência de cada variável 

sobre a outra, tal como esquematizado na figura 4 a seguir:

Figura 4 - Explicitação das Relações entre as Variáveist

Fonte: Macroplan – Prospectiva, Estratégia & Gestão (2009)

Fruto do preenchimento da matriz18 e a partir do somatório das linhas e das colunas, a cada variável 

é associado um determinado valor para a motricidade e a dependência. Isso pode ser representado 

graficamente por meio de um Plano de Motricidade-Dependência, em que são plotadas cada uma 

das variáveis que compõem o contexto da capital mineira. 

O posicionamento de cada variável dentro da matriz permite a sua classificação em quatro grupos 

distintos (ver figura 5):

18   A Matriz de Análise Estrutural de Belo Horizonte foi preenchida pela equipe da Macroplan após a realização de entrevistas 
presenciais, consulta à sociedade e a elaboração de um vasto diagnóstico socioeconômico da cidade e seu contexto 
metropolitano. Foram realizadas também consultas a especialistas e pesquisas pertinentes aos temas considerados.

Qual a influência da variável “I” sobre a variável “J”

considerando a realidade de Belo Horizonte?

0 – Influência nula ou pouco expressiva;  1 – Influência razoável;  2 – Influência grande 
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•  Variáveis motrizes: Influenciam muito e são pouco influenciadas pelas demais variáveis. 

Tem um elevado “poder” dentro do conjunto de fenômenos considerados no contexto 

municipal.

•  Variáveis de ligação: Influenciam muito e são muito influenciadas. Exercem um papel 

importante de intermediação na realidade de Belo Horizonte, “conduzindo” as influências 

das variáveis motrizes para as variáveis de resultado.

•  Variáveis de resultado: Recebem muita influência das outras variáveis e exercem pouca 

ou nenhuma influência sobre elas. As transformações nessas variáveis só são possíveis por 

intermédio de alterações nas variáveis motrizes ou de ligação.

•  Variáveis independentes: Influenciam pouco e são pouco influenciadas pelas demais 

variáveis. Têm um comportamento independente em relação ao contexto municipal, 

possuindo baixo efeito sinérgico.

Figura 5 – Classificação e Hierarquização das Variáveis Plano de Motricidade X Dependênciat

Fonte: Macroplan – Prospectiva, Estratégia & Gestão (2009

Desse modo, classificando as variáveis segundo seu poder de influência sobre as demais, a Análise 

Estrutural dá grande contribuição ao processo de hierarquização dos elementos relevantes da 

realidade de Belo Horizonte. Os resultados obtidos com a Análise Estrutural estão apresentados no 

Plano de Motricidade-Dependência, que plota cada uma das 15 variáveis que compõem o contexto 

municipal. O gráfico 12 é mostrado a seguir:
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Gráfico 12 - Análise Estrutural de Belo Horizonte 2010-2030: Plano de Motricidade – Dependência Variáveis x Variáveis 

Fonte: Macroplan – Prospectiva, Estratégia & Gestão (2009) 
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A Análise Estrutural retrata, assim, que quatro elementos desempenham expressiva influência 

sobre a dinâmica de Belo Horizonte. No macroambiente externo, destacam-se o padrão de 

desenvolvimento econômico e social do Brasil e de Minas Gerais, enquanto que, internamente, no 

âmbito político-institucional, constituem-se em variáveis motrizes o grau de concertação entre os 

atores econômicos, políticos e sociais intervenientes na realidade da capital mineira e a eficácia da 

governança metropolitana.

As incertezas críticas representam os questionamentos sobre o comportamento dessas variáveis 

mais relevantes do contexto de Belo Horizonte e são identificadas a partir da combinação desses 

dois agrupamentos independentes de variáveis motrizes.  

Incerteza Crítica 1:  padrão de desenvolvimento econômico e social do Brasil 

e de Minas Gerais

Associada às duas primeiras variáveis, de origem exógena, a incerteza crítica síntese combina 

as questões relativas ao padrão de desenvolvimento econômico e social do Brasil (internalizando 

questões relativas ao contexto internacional) e do estado de Minas Gerais. Ela define o comportamento 

predominante do ambiente externo em relação a Belo Horizonte, aspecto esse que, por sua vez, 

influenciará a qualidade do desenvolvimento socioeconômico da capital do Estado.

Portanto, a incerteza crítica síntese que os cenários procuram responder é a seguinte:

•  Qual será o padrão de desenvolvimento econômico e social do Brasil e de Minas Gerais? 

O futuro do Brasil será fortemente influenciado pelo desenvolvimento do contexto mundial. 

Até meado de 2008, o mundo presenciava o crescimento econômico acelerado, impulsionado 

pelo desempenho das grandes economias emergentes, com destaque para China e Índia. 

Nesse contexto, o Brasil atravessava seu melhor momento econômico dos últimos 30 anos. 

A expansão do crescimento econômico mundial ampliou a demanda e os preços de commodities 

nas quais o Brasil é altamente competitivo. Com isso, o País obteve expressivos saldos na 

balança comercial e acumulou reservas internacionais, que se ampliaram de US$ 45 bilhões, 

em 1998, para US$ 180 bilhões, em 2007. O perfil da dívida pública federal melhorou e o Brasil 

tornou-se credor externo líquido. A economia brasileira aumentou sua atratividade externa, 
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com os investimentos estrangeiros diretos (IED) alcançando US$ 33,7 bilhões em 2007, 

recorde histórico. Consequência desse conjunto de fatores, entre 2003 e 2008 o crescimento 

econômico brasileiro se acelerou.

No segundo semestre de 2008, no entanto, o contexto econômico se alterou drasticamente 

e o mundo começou a atravessar um período de crise econômica sem precedentes. A crise 

econômica internacional, embora já antecipada por muitos analistas, eclodiu em setembro de 

2008 e, embora fosse altamente previsível, exibiu (e vem exibindo) intensidade e rapidez de 

propagação muito maior do que se imaginou inicialmente. Isso implicou amplas mudanças no 

quadro econômico mundial, com reflexos sobre o Brasil.

Os primeiros sinais de desaquecimento emergiram no início de 2008, mas a situação agravou-

se a partir da quebra do Lehman Brothers, uma das maiores instituições financeiras norte-

americanas, em setembro. Com isso, a crise se disseminou para os principais mercados 

desenvolvidos e emergentes, adquirindo caráter sistêmico e se tornando a maior desde a 

Grande Depressão de 1929. 

Considerado o causador da crise, o boom do mercado imobiliário norte-americano deve ser 

visto apenas como a “ponta do iceberg”. Uma análise cuidadosa da atual crise revela que 

seus fatores explicativos são múltiplos e complexos e incluem a expansão do consumo nos 

EUA acima do potencial de crescimento da economia, o aumento do endividamento norte-

americano (déficits gêmeos) e a desregulamentação do sistema financeiro internacional nos 

últimos anos. 

Por isso, a crise, que teve origens no setor financeiro, contaminou rapidamente a chamada 

economia real, implicando forte retração da produção. No 4º trimestre de 2008, o PIB global 

registrou queda anualizada de 6% e, entre outubro de 2008 e fevereiro de 2009, o mundo 

assistiu a uma perda de riquezas de cerca de US$ 35 trilhões – o equivalente a pouco mais 10 

PIBs norte-americanos e mais de 30 PIBs brasileiros.19  Além disso, a iminência de uma recessão 

mundial pressionou o preço das commodities para baixo. No Brasil, o contexto internacional 

turbulento culminou na contração de crédito, na redução do investimento estrangeiro direto e 

na desaceleração do crescimento econômico.

19   World Economic Outlook (FMI, 2009)
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Além dos impactos negativos provocados pelo ambiente internacional, o Brasil possui ainda 

obstáculos estruturais ao crescimento – carga tributária excessiva, dinheiro caro, infraestrutura 

insuficiente e de má qualidade, lei trabalhista obsoleta, déficits previdenciários significativos, 

gestão pública e fiscal de má qualidade, acentuada disparidades regionais e sociais – que 

limitam nossa capacidade de crescimento econômico sustentável e em patamares elevados.

Assim, o padrão de crescimento da economia brasileira nos próximos vinte anos dependerá não 

apenas da evolução da economia internacional, mas também do efetivo grau de enfrentamento 

dado pelo poder público e pela sociedade a esses gargalos e da evolução de fatores como 

a educação, a saúde e a segurança, o sistema de ciência, tecnologia e inovação, o comércio 

exterior, a inclusão social e os mecanismos de controle e conservação do meio ambiente.20  

Com efeito, a resposta à incerteza crítica síntese no âmbito nacional compreende as 

seguintes dimensões:

•  Ambiente internacional (evolução da crise econômica, grau de protecionismo e demanda 

mundial por produtos mineiros)

•  Orientação da política econômica (fiscal, monetária, industrial e de comércio exterior)

•  Agenda de reformas estruturais 

•  Enfrentamento dos gargalos de infraestrutura econômica (transporte e energia) 

•  Crescimento econômico

•  Inclusão social, qualidade de vida e meio ambiente

No âmbito estadual21, Minas Gerais pode ser considerado uma síntese do Brasil por incorporar 

características semelhantes à diversidade da economia brasileira, seja por sua base produtiva 

agroindustrial, seja pelo seu extenso território e diferenças regionais. Em função da sua 

posição geográfica central e da sua diversidade produtiva, social e cultural, o Estado registra 

uma enorme interação produtiva e de trocas comerciais e culturais com o restante do País, que 

vinculam as trajetórias de crescimento do Brasil e de Minas Gerais na última década. 

20   Resumido de Cenários Exploratórios de Minas Gerais 2023 (Governo de Minas, 2006)
21   Resumido de Cenários Exploratórios de Minas Gerais 2023 (Governo de Minas, 2006)
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Por outro lado, os fatores endógenos ao Estado também assumem importância significativa, 

seja para impulsionar o crescimento da economia mineira com a solidez de sua base produtiva 

agropecuária e mineral e a presença de setores exportadores, além da emergência de 

setores dinâmicos como biotecnologia e microinformática; seja para refreá-lo em função das 

graves deficiências de infraestrutura, das acentuadas disparidades regionais, dos padrões 

educacionais insuficientes e dos baixos índices sociais das regiões deprimidas do norte e 

nordeste do Estado. 

Assim, o padrão de desenvolvimento da economia mineira nos próximos vinte anos dependerá 

principalmente – embora não exclusivamente – do esforço empreendido para o enfrentamento 

a esses gargalos e pela evolução de fatores como a capacidade de gestão, o volume de 

investimentos, a diversificação e agregação de valor da produção, o desenvolvimento da rede 

de cidades, o protagonismo empresarial, o controle social e a capacidade de conservação 

do meio ambiente. A resposta à incerteza crítica síntese referente ao contexto mineiro 

compreende as seguintes dimensões:

•  Atratividade a investimentos privados e crescimento econômico

•  Perfil da estrutura produtiva (agregação de valor, conteúdo tecnológico e grau de 

diversificação)

•  Desempenho socioeconômico dos Eixos Mineiros de Desenvolvimento

•  Evolução das disparidades regionais

•  Inclusão social, qualidade de vida e meio ambiente

De tudo o que foi exposto, supõe-se que a incerteza quanto ao padrão de desenvolvimento 

econômico e social do Brasil e de Minas Gerais pode assumir estados possíveis em um 

eixo contínuo delimitado por dois extremos:
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•  Desenvolvimento econômico sustentado: recessão mundial passageira e crescimento 

sustentado da economia brasileira e mineira, com aproveitamento das oportunidades criadas 

pelo contexto externo favorável e aumento da competitividade mineira. Minas Gerais se 

insere em um ciclo duradouro de desenvolvimento, que combina elevado crescimento 

econômico, salto nos níveis educacionais e de atendimento à saúde, contínua redução da 

pobreza e das desigualdades sociais e regionais, arrefecimento dos níveis de violência e 

uso sustentável dos ativos ambientais.

•  Desenvolvimento econômico intermitente: recessão mundial prolongada e 

crescimento baixo e errático da economia brasileira, seguido pela economia mineira, em 

grande parte decorrente de um contexto externo amplamente desfavorável, marcado pela 

pequena disponibilidade de capital e menor demanda externa por alimentos e commodities 

industriais. As adversidades do contexto externo a Minas Gerais são potencializadas pela 

perda de competitividade da economia mineira e escassez de investimentos no Estado, 

culminando em um quadro de baixo crescimento econômico, acentuação dos problemas 

sociais, elevadas desigualdades regionais e meio ambiente em processo de degradação.
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Incerteza Crítica 2: grau de concertação política e institucional

O segundo eixo determinante dos cenários de Belo Horizonte é definido por uma incerteza crítica 

síntese que associa possibilidades relacionadas à capacidade de concertação político-institucional 

entre os atores com influência sobre Belo Horizonte e os municípios da região metropolitana e 

sua influência sobre a eficácia da governança metropolitana medida, em última instância, pela 

capacidade de implementação de projetos e soluções comuns à capital mineira e aos municípios 

do seu entorno, conduzindo à evolução harmoniosa de toda a área metropolitana. Considerando a 

dimensão metropolitana, a incerteza crítica síntese que os cenários procuram responder é:

•  Como evoluirá o grau de concertação político-institucional dos atores sociais, econômicos e 

políticos com influência sobre Belo Horizonte?

O futuro de Belo Horizonte será fortemente influenciado pelo grau de amadurecimento e de 

articulação política e institucional entre os atores públicos, privados e do terceiro setor no 

âmbito da gestão metropolitana e de cada um dos municípios que a compõem num contexto 

em que as convergências predominem sobre as divergências. No campo político, essa 

convergência de interesses deve expressar-se em duas dimensões: um alinhamento vertical, 

que aprofunde as parcerias entre os governos federal, estadual e municipal; e um alinhamento 

horizontal, estreitando as relações entre os municípios da RMBH. No campo institucional, a 

consolidação de mecanismos direcionados à governança metropolitana se faz necessária para 

empreender uma gestão inovadora no nível supramunicipal.

A RMBH tem progredido nessa questão, sendo reconhecidamente uma das mais avançadas 

regiões metropolitanas brasileiras no campo dos instrumentos de governança. O avanço 

mais recente ocorreu em 2008, quando foi criada a Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH), ma autarquia territorial e especial que tem 

por objetivo promover o desenvolvimento integrado dos 34 municípios da RMBH e dos 14 

que sofrem diretamente influência da capital, incluídos no Colar Metropolitano. A Agência é 

responsável pelo planejamento, assessoramento, apoio técnico aos municípios e regulação 

urbana de caráter metropolitano.22

22   Resumido do relatório de Avaliação Situacional de Belo Horizonte e de sua Inserção no Contexto Metropolitano (2009).
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Contudo, apesar dos avanços recentes, a governança metropolitana ainda é incipiente. As 

redes metropolitanas ainda encontram-se fragmentadas, há casos de competição predatória 

entre os municípios da RMBH baseada em guerra fiscal – comprometendo a qualidade do 

ambiente de negócios –, e as iniciativas de colaboração ainda restringem-se a soluções de 

baixo impacto estrutural para o conjunto de cidades que compõem a RMBH.

Desse modo, a resposta à incerteza crítica síntese referente ao contexto metropolitano 

compreende as seguintes dimensões:

•  Articulação entre as esferas de governo: federal, estadual e municipal

•  Governabilidade e capacidade de gestão dos municípios da RMBH 

•  Governança metropolitana 

•  Capacidade de decisão da institucionalidade em implantação 

•  Protagonismo de lideranças privadas e da sociedade civil 

•  Vulnerabilidade aos ciclos políticos

•  Articulação de iniciativas público-privadas entre governos, empresas e sociedade 

civil na RMBH

•  Capacidade de mobilização de recursos

•  Capacidade de realização de projetos metropolitanos

A incerteza quanto ao grau de concertação político-institucional dos atores com 

influência sobre Belo Horizonte pode assumir estados possíveis em um eixo contínuo 

delimitado por dois extremos: 
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•  Concertação político-institucional: elevada capacidade dos atores públicos, privados e 

do terceiro setor de negociar a formulação e de compartilhar a implementação de iniciativas 

cooperativas no contexto da RMBH e de seus municípios integrantes, notadamente a 

Capital, e que se desenvolve em duas dimensões: uma vertical, caracterizada por intensa 

articulação entre as três esferas de governo; e outra horizontal, visível na colaboração entre 

os atores atuantes na RMBH. A governança metropolitana inovadora implantada na RMBH 

impulsiona a formação de redes colaborativas e sinérgicas em várias dimensões (educação, 

saúde, transporte, meio ambiente, segurança pública e promoção de investimentos).

•  Desarticulação político-institucional: baixa capacidade dos atores públicos, privados 

e do terceiro setor de negociar a formulação e de compartilhar a implementação de 

iniciativas cooperativas no contexto da RMBH e de seus municípios integrantes, inclusive 

na Capital, com acentuada desarticulação entre os atores com influência na realidade de 

Belo Horizonte. O retrocesso na governança metropolitana – marcado pela competição 

predatória entre os municípios, iniciativas isoladas e incapacidade de solucionar problemas 

comuns – culmina em redes metropolitanas fragmentadas e pouco colaborativas em várias 

dimensões (educação, saúde, transporte, meio ambiente, segurança pública e promoção de 

investimentos).

Geração dos Cenários

Os cenários resultam das formas como se combinam, no tempo, as hipóteses de comportamento do 

conjunto dessas incertezas críticas. Desse modo, os Cenários Exploratórios de Belo Horizonte 2010-2030 

são configurados por meio de uma Matriz de Combinação de Incertezas, cujos eixos ortogonais 

representam, de um lado, o ambiente nacional e estadual, englobando as dimensões relacionadas ao 

desenvolvimento econômico e social, cujos reflexos impactam o futuro de Belo Horizonte, e, de outro, 

o ambiente da RMBH, reunindo os fatores políticos e institucionais necessários à condução da ordem 

urbano-metropolitana, como mostra a figura 6 a seguir:
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Figura 6 - Cenários Exploratórios do Município de Belo Horizonte 2010-2030 

Fonte: Macroplan – Prospectiva, Estratégia & Gestão (2009)

Cenário 1 –  Um belo horizonte: suportada por intensa concertação política e institucional entre os 

atores sociais, econômicos e políticos com influência sobre a sua realidade, Belo Horizonte 

explora ao máximo suas principais vocações e potencialidades e aproveita as principais 

oportunidades trazidas pelos contextos brasileiro, mineiro e metropolitano favoráveis e se 

insere em um ciclo duradouro de desenvolvimento urbano sustentável. Em 2030, a capital 

mineira é reconhecida como uma cidade-símbolo do terceiro milênio: inovadora, sustentável 

e com altos padrões de qualidade de vida.
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Cenário 2 –  Um horizonte turbulento e problemático: apesar das oportunidades oferecidas pelos 

contextos brasileiro e mineiro predominantemente favoráveis, Belo Horizonte experimenta 

crescimento urbano desordenado, fruto da baixa efetividade da governança metropolitana 

e da limitada articulação dos atores sociais, econômicos e políticos com influência sobre a 

sua realidade. Em 2030, a capital mineira é uma tradicional cidade grande sul-americana: 

inchada e com seu desenvolvimento limitado pelos acentuados passivos socioambientais.

Cenário 3 –  Um horizonte difícil, mas promissor: apesar dos contextos brasileiro e mineiro evoluírem 

de forma predominantemente desfavorável, Belo Horizonte supera as principais adversidades 

e vivencia processo de desenvolvimento urbano suportado por intensa concertação política e 

institucional entre os atores sociais, econômicos e políticos com influência sobre a realidade 

da cidade. Belo Horizonte é vista, em 2030, como uma cidade criativa e organizada, portadora 

de oportunidades de negócios mesmo mediante um contexto externo adverso.

Cenário 4 –  Sem horizonte: influenciado pelos contextos brasileiro e mineiro, pela baixa efetividade da 

governança metropolitana e pela limitada articulação de seus atores sociais, econômicos 

e políticos, Belo Horizonte vivencia um processo de estagnação e decadência. Em 2030, a 

capital mineira é vista como uma típica cidade grande subdesenvolvida: inchada, caótica, 

desordenada e com elevados passivos socioambientais. 
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CAPÍTULO 4.

Cenários Exploratórios de Belo Horizonte 2010-2030

Cenários são imagens prospectivas, estruturadas cena por cena, que são construídas a partir de histórias 

alternativas para o futuro. Sua denominação vem do termo teatral scenario – o roteiro para filmes ou 

peças teatrais. São, portanto, histórias sobre as possíveis maneiras como Belo Horizonte poderá estar 

configurada no futuro.

Assim, o futuro de Belo Horizonte poderá assumir quatro contornos alternativos, descritos sob a forma 

de cenários. Os quatro cenários exploratórios para a capital mineira são apresentados a seguir de duas 

formas. A primeira, em formato mais lúdico, apresenta uma imagem de Belo Horizonte em 2030 por 

intermédio de uma “carta do futuro”, isto é, um e-mail fictício escrito no município nesse ano futuro. 

Já a segunda, o desenvolvimento do cenário propriamente dito, traz a descrição de como aquela 

imagem descrita na carta tornou-se possível de ocorrer ao longo do período 2010-2030. Para tal, o 

desenvolvimento de cada cenário apresenta a evolução não apenas de Belo Horizonte no decorrer 

do horizonte de cenarização, mas também os desdobramentos das dimensões nacional, mineira e 

metropolitana. 
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4.1 Cenário 1 – Um belo horizonte

Carta do Futuro: Belo Horizonte em 2030
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Desenvolvimento do Cenário

Belo Horizonte: cidade inovadora, sustentável e com altos padrões de qualidade de vida

Resultado de 20 anos de realizações e conquistas estratégicas dos atores sociais, econômicos 

e políticos com influência sobre a capital mineira, Belo Horizonte é vista, em 2030, como 

uma cidade de oportunidades, ambientalmente sustentável e com altos padrões de 

qualidade de vida.

Até 2030, a cidade de Belo Horizonte experimenta elevado crescimento econômico, sob a 

liderança de um setor empresarial inovador e imbuído de forte empreendedorismo, que realiza 

investimentos portadores de  grandes mudanças na realidade econômica da cidade. O poder 

municipal, fortemente engajado no desenvolvimento econômico, sem descurar da inclusão 

social e da qualidade ambiental da cidade, e a sociedade civil – engajada e participativa, são 

protagonistas decisivos desse processo.

Com esse ambiente dinâmico, Belo Horizonte atrai sedes de importantes empresas brasileiras 

e transnacionais. A economia municipal aumenta sua escala, fortalece sua competitividade 

e adquire grande dinamismo. A articulação entre as empresas e as redes de CT&I conferem 

maior densidade tecnológica ao PIB da capital mineira, fazendo da inovação tecnológica 

elemento central para o desenvolvimento econômico da cidade.

Nesse sentido, observa-se a expansão de novos negócios intensivos em conhecimento 

(biotecnologia, softwares, microeletrônica, biomédica e farmacêutica), o que contribui para que 

Belo Horizonte se torne um dos principais polos da América do Sul na prestação de serviços 

avançados em algumas áreas, com maior potencial em informática, telecomunicações, saúde 

e cultura.

Esse aumento da capacidade de prestação de serviços de alto valor agregado 

permite a Belo Horizonte assumir papel diferenciado nos espaços geoeconômicos em que 

atua, inserindo-se estrategicamente nas redes de valor dos setores mais dinâmicos de Minas 

Gerais e dos estados fronteiriços. Com isso, observa-se substancial aumento da capacidade 

de polarização da capital mineira sobre essas regiões.
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As conquistas realizadas no campo econômico são potencializadas pelos avanços obtidos no 

campo institucional. Liderada por uma classe política comprometida com o futuro da cidade e 

articulada com as demais lideranças governamentais e não governamentais da RMBH, Belo 

Horizonte desenvolve instituições públicas de qualidade que facilitam a consolidação de um 

elevado padrão de gestão pública nas esferas estadual e municipal. A eficiência gerencial 

do Estado e da Prefeitura, acompanhada da eficácia de seus mecanismos de regulação e 

parcerias, traduzem-se na prestação de serviços públicos de qualidade à população de 

Belo Horizonte nas áreas de saúde, educação e segurança e incutem confiança e respeito da 

população em relação aos seus governos. 

A educação básica é alvo de elevado volume de investimentos, incorporando novas 

tecnologias e dotando-se de um corpo docente cada vez mais qualificado. O analfabetismo 

reduz-se agressivamente – tendendo a zero nas faixas etárias mais jovens da população 

–, a escolaridade média da população registra crescimento e os indicadores de qualidade 

educacional na capital mineira situam-se entre os mais altos do Brasil. 

Na área da saúde, os indicadores avançam positivamente e registram a universalização do 

saneamento básico, a redução da mortalidade infantil e o controle da incidência de doenças 

infectocontagiosas. Soma-se a isso a universalização da atenção primária e a expansão do 

acesso à atenção especializada, culminando na redução da carga de doenças (morbidade) e da 

incidência de doenças cardiovasculares. Além disso, a descentralização do sistema de saúde 

da RMBH, influenciado pela maior integração entre os municípios, reduz a pressão sobre o 

sistema de Belo Horizonte, principalmente na atenção primária.

No campo da segurança, a eficácia da política estadual de segurança pública, associada às 

políticas de prevenção e ordenamento urbano desenvolvidas no âmbito do Município, reflete-

se em indicadores de violência e criminalidade controlados e em trajetória descendente. Belo 

Horizonte torna-se conhecida no País e no mundo como a metrópole mais segura do Brasil. 

Além disso, políticas eficazes de habitação, urbanismo e meio ambiente possibilitam que o 

crescimento experimentado por Belo Horizonte ocorra de maneira organizada e urbanamente 

integrada, com impacto positivo sobre a qualidade de vida e a imagem do Município.
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No campo habitacional, a expansão dos níveis de emprego e renda, a redução da 

pobreza e da desigualdade social, o crescimento urbano mais ordenado e políticas 

habitacionais eficazes resultam na completa eliminação de favelas e na melhoria da qualidade 

das moradias em geral, com a criação de bairros de classe média nos antigos espaços de 

exclusão social. Sob o ponto de vista urbanístico, Belo Horizonte mostra-se uma cidade cada 

vez mais bonita e moderna. 

Na área ambiental, a eficácia dos serviços públicos se traduz em recuperação e conservação 

dos ativos ambientais. O tratamento de esgotos é universalizado, os recursos hídricos 

experimentam continuada recuperação e surgem na capital mineira novas áreas verdes, 

parques e praças voltados à integração e ao convívio social de qualidade.

A qualidade de vida em Belo Horizonte é potencializada também pela elevada mobilidade 

e acessibilidade do sistema viário urbano, o que faz da capital mineira um destaque 

nacional em transportes públicos. Após maciços investimentos públicos e privados, o sistema 

de transporte de massa em Belo Horizonte alcança elevada eficiência, com níveis avançados 

de capacidade e articulação intermodal e intermunicipal. E essa mobilidade não se limita 

à circulação de mercadorias e pessoas: redes de comunicações de elevado desempenho 

permitem a conectividade em todo o território municipal, consolidando sistemas eficientes de 

geração e difusão do conhecimento e de possibilidades de comunicação e negócios virtuais.

Fruto do crescimento econômico e da eficácia dos serviços e das políticas públicas, Belo 

Horizonte vivencia um desenvolvimento territorialmente integrado. O Eixo da Grande BH 

(que inclui a região conurbada com os municípios vizinhos de Betim e Contagem) apresenta 

elevado dinamismo econômico, ancorado na prestação de serviços de alto valor agregado e 

em setores intensivos em tecnologia e conhecimento, concentrando a maior parte da renda e 

dos empregos gerados. O Eixo Sul (que inclui a área conurbada com Nova Lima) desenvolve-se 

a partir do comércio, da prestação de serviços tradicionais e do desenvolvimento da indústria 

de alto valor agregado, ofertando ainda qualificados espaços de convívio social (ver figura 7). 

No Eixo Leste (que inclui a área conurbada com Santa Luzia e Sabará), a população se 

beneficia tanto dos transbordamentos da indústria e do aumento da qualidade das atividades 



57

comerciais quanto do desenvolvimento dos polos turísticos instalados nessas regiões. Processo 

semelhante ocorre no Eixo Barreiro, onde se observa um expressivo aumento da renda da 

população local, viabilizando maior grau de agregação de valor, formalização e qualidade do 

setor terciário, sobretudo nas atividades comerciais (ver figura 7).

Contudo, a maior transformação vivenciada pela cidade é a emergência do Eixo Norte (que 

inclui a conurbação com Ribeirão das Neves). Essa área, historicamente marcada pelo baixo 

dinamismo socioeconômico, desenvolve-se a partir das externalidades geradas pelo Aeroporto 

de Confins, pela Linha Verde, pelo BHTec e pelo Centro Administrativo (ver figura 7). 

Figura 7 - Desenvolvimento territorial de Belo Horizonte e áreas conurbadas – Cenário 1

Elaboração: Macroplan (2009)

Contudo, apesar dos grandes avanços obtidos, nesta Belo Horizonte em processo de 

transformação, alguns problemas permanecem e outros novos emergem. A intensificação 
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dos fluxos migratórios em direção ao estado e o envelhecimento da população acentuam as 

pressões sobre os serviços públicos essenciais, sobretudo nas áreas de saúde e educação. 

Além disso, o custo de vida é elevado e a especulação imobiliária é crescente em algumas 

áreas da cidade. 

RMBH: concertação político-institucional e integração metropolitana

O desenvolvimento de Belo Horizonte é estimulado e, ao mesmo tempo, impulsiona o 

desenvolvimento de seu entorno metropolitano.

Entre 2010 e 2030, a transformação da realidade na RMBH é impulsionada pelo estreitamento 

dos laços entre o setor público, o empresariado e a sociedade civil organizada em âmbito 

metropolitano, traduzida sob a forma de ações conjuntas e colaborativas entre suas principais 

lideranças. Essa concertação política e institucional entre os atores com influência na 

realidade metropolitana se desenvolve em duas dimensões: uma vertical, caracterizada por 

intensa articulação entre as três esferas de governo; e outra horizontal, visível na colaboração 

entre os municípios constituintes da RMBH.

Acresce-se a isso o fortalecimento do capital social – reflexo de um maior protagonismo 

por parte do empresariado e da sociedade civil organizada –, com influência direta sobre 

o ambiente institucional e a forma de atuação do setor público. Nesse sentido, observa-se 

na RMBH a consolidação do equilíbrio fiscal e o transbordamento das melhorias de gestão 

que se desenvolvem na esfera estadual e na Capital para a grande maioria dos municípios 

metropolitanos.

Nesse campo institucional, destaca-se um salto de qualidade na gestão metropolitana, 

que mostra crescente eficácia no horizonte 2010-2030. Ancorada no protagonismo de 

lideranças privadas e da sociedade civil e, portanto, menos vulnerável aos ciclos políticos, as 

institucionalidades metropolitanas apresentam boa capacidade de formulação e decisão. Ao 

articular iniciativas público-privadas entre governos, empresas e a sociedade civil na RMBH, 

especialmente em torno de iniciativas concretas, realizam projetos metropolitanos voltados 

não apenas à solução de problemas comuns, mas também para o aproveitamento de sinergias 

e complementaridades entre as cidades.
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Com isso, consolida-se na RMBH a consciência de um futuro comum metropolitano, em que os 

gargalos e potencialidades da metrópole passam a ser vistos de forma integrada e uniforme 

sob um enfoque geoeconômico, transcendendo à visão tradicional dos limites municipais.

A governança metropolitana inovadora implantada na RMBH impulsiona a formação de redes 

colaborativas e sinérgicas em várias dimensões: redes descentralizadas e articuladas nas 

áreas de saúde e educação, ampliando a capacidade e a qualidade da oferta dos serviços 

públicos em todo o território metropolitano; redes de segurança pública, possibilitando uma 

atuação integrada entre os agentes públicos intervenientes; redes ambientais, fomentando 

a integração das áreas verdes em corredores ou zonas ecológicas metropolitanas; redes 

produtivas, promovendo e atraindo investimentos articulados com as potencialidades 

metropolitanas; e redes de transportes, garantindo a mobilidade e a acessibilidade no espaço 

metropolitano. 

A concertação político-institucional e o estabelecimento de redes metropolitanas colaborativas 

culminam em um conjunto de resultados positivos para a população da RMBH. Entre eles, 

destaca-se o desenvolvimento do capital humano voltado à geração de conhecimento e 

inovação, expresso no aumento da escolaridade média da população da RMBH e na oferta 

de mão de obra qualificada e diversificada em vários setores da economia. Além disso, o 

aumento da capacidade de investimento do Estado e dos municípios, aliado à multiplicação 

das parcerias com o governo federal e o setor privado, propicia um processo continuado de 

adequação e expansão do sistema logístico de integração regional. Soma-se a isso o fato 

de que o ambiente de negócios na RMBH experimenta substancial melhoria, mostrando-se 

atrativo e rentável aos investimentos privados.

Assim, a competitividade da economia metropolitana se fortalece ao longo do 

período 2010-2030, possibilitando à RMBH uma inserção estratégica nas redes urbanas 

mineira, nacional e sul-americana. A RMBH consegue, portanto, atrair um amplo volume 

de investimentos produtivos diversificados, com aqueles voltados ao setor de serviços 

concentrando-se na capital Belo Horizonte à medida que os demais municípios do contexto 

metropolitano recebem, predominantemente, investimentos ligados à atividade industrial.
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Com isso, em 2030, a RMBH é uma metrópole polinuclear e diversificada em seu 

conjunto, porém com um visível grau de especialização produtiva entre as diversas 

cidades que a integram. E, ao longo do processo, Belo Horizonte desempenha papel 

de protagonista do desenvolvimento da RMBH, impulsionando e, ao mesmo tempo, 

beneficiando-se do desenvolvimento metropolitano.

Brasil e Minas Gerais: desenvolvimento sustentado23

Até 2030, a transformação experimentada por Belo Horizonte e pela RMBH é potencializada 

pelos desdobramentos de seu contexto externo, uma vez que o Brasil e Minas Gerais são 

portadores de grandes oportunidades para a capital mineira.

Após experimentar recessão passageira com a manutenção dos preços das commodities em 

patamar inferior à média histórica dos anos anteriores, a economia mundial volta a ser 

portadora de oportunidades para o Brasil e Minas Gerais. A partir de uma ampla e profunda 

reforma na regulação do sistema financeiro internacional (que recupera a confiança dos 

atores econômicos) e estimulada por investimentos em infraestrutura, tecnologia e energias 

renováveis, o mundo volta a crescer de forma sustentada. Entre 2011 e 2015, a taxa de 

crescimento do PIB global aumenta gradativamente, fixando-se em 4,5% a.a. no decorrer dos 

anos seguintes (2016-2030).

No Brasil, as bases do crescimento são estabelecidas ainda no período de recessão mundial, 

sob a forma de uma reação organizada à crise. A economia brasileira sai fortalecida após a 

crise, resultado tanto do sucesso da política econômica anticíclica (aceleração de investimentos 

prioritários, redução dos juros e expansão do crédito), quanto da melhoria do ambiente de 

negócios (redução da carga tributária, aprimoramento de marcos regulatórios e atração de 

novos investimentos privados).

Concomitantemente, observa-se o enfrentamento por parte do Estado, da sociedade e do 

setor privado dos principais gargalos que restringem o crescimento do País. Intensificam-se 

as iniciativas para melhorar o nível educacional da população, para ampliar e melhorar a 

capacidade da infraestrutura, para aprimorar e gestão pública e fiscal, reduzir a burocracia e 

23  A descrição desta seção, para o médio e longo prazos (após 2011), está baseada no desenvolvimento do cenário mais otimista 
(Cenário 1 – A Conquista do Melhor Futuro) que baliza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2023, do Governo de Minas 
Gerais.



61

a informalidade, modernizar a legislação trabalhista e para reduzir os déficits previdenciários, 

a carga tributária e os juros. O contínuo enfrentamento dos gargalos inibidores do 

desenvolvimento e os sucessos alcançados surgem como um sólido valor social.

Desse modo, após período de baixo crescimento econômico nos anos de crise, a taxa de 

crescimento do PIB nacional aumenta gradativamente, retornando ao patamar de 5,0% a.a. 

no decorrer dos anos seguintes (2016-2030).

Nesse contexto externo predominantemente favorável, Minas Gerais se fortalece 

internamente e ganha destaque no cenário nacional. Passado o período de baixo dinamismo 

decorrente dos efeitos da crise sobre os mercados de commodities, retoma uma gradativa 

expansão das cadeias produtivas metalmecânica, agroindustrial e química, paralelamente à 

recuperação de setores intensivos em mão de obra, como têxteis e construção civil.

A recuperação econômica é portadora de mudanças no aparelho produtivo mineiro. O 

sistema ganha escala, competitividade e dinamismo, impulsionado pela crescente densidade 

tecnológica. Com isso, a economia mineira apresenta crescente grau de diversificação da 

estrutura produtiva, fruto de um longo processo de adensamento e agregação de valor 

das principais cadeias produtivas instaladas, ao lado do fortalecimento de novos negócios 

intensivos em conhecimento.

O acentuado dinamismo da economia estadual comporta um crescimento econômico médio 

superior à média nacional e que aumenta a participação de Minas Gerais no PIB brasileiro. 

Como resultado do crescimento econômico e da subjacente expansão dos níveis de renda e 

ocupação, somado à eficácia das políticas públicas de ação social, Minas apresenta forte 

redução da pobreza e das desigualdades socioeconômicas e regionais.

Além do desenvolvimento regional, a fixação da população no interior e sua distribuição mais 

equilibrada pelo espaço mineiro são potencializadas pelo desenvolvimento de uma rede de 

cidades dinâmicas, com elevado perfil polarizador, que propiciam a irradiação do acesso a 

serviços coletivos de escala em todas as porções do território.



62

Fluxograma esquemático do Cenário 1

Elaboração: Macroplan (2009)
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Fonte: Elaboração: Macroplan - Prospectiva, Estratégica & Gestão®. As quantifi cações acima apresentadas não são estimativas precisas, e sim, 
indicações xemplifi cativas para ajudar a avaliar as tendências mapeadas qualitativamente no cenário.

O Cenário 1 em números
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4.2 Cenário 2 – Um horizonte partido

Carta do Futuro: Belo Horizonte em 2030
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Desenvolvimento do Cenário

Belo Horizonte: cidade que cresce com acentuados passivos socioambientais 

Resultado de 20 anos de crescimento econômico e urbano elevado, porém desordenado, Belo Horizonte 

é vista, em 2030, como uma tradicional cidade grande sulamericana: inchada e com seu 

desenvolvimento limitado pelos acentuados passivos socioambientais.

Benefi ciada pelo contexto externo predominantemente favorável, Belo Horizonte experimenta 

crescimento econômico mediano, restringido pela baixa qualidade do seu ambiente de negócios – 

que se diferencia negativamente no contexto nacional. A realidade na capital mineira é caracterizada 

pela perda de oportunidades, que se mostra ancorada em um processo de limitada articulação dos 

agentes políticos e demais lideranças do setor produtivo e da sociedade civil. Esse aspecto 

é potencializado pela natureza imediatista do engajamento e participação popular da sociedade, bem 

como o tímido protagonismo do setor empresarial, o que acarreta efeitos nocivos sobre o ambiente 

institucional e a forma de atuação do setor público. Assim, Belo Horizonte assiste a um movimento de 

acomodação de suas instituições públicas municipais e estaduais.

Neste ambiente de dinamismo limitado, Belo Horizonte perde empresas e talentos, assistindo ao 

enfraquecimento de setores mais intensamente articulados com a Economia do Conhecimento. A 

construção de uma rede de CT&I em sinergia com o setor produtivo não logra pleno êxito, culminando 

em apenas moderada densidade tecnológica do PIB da capital mineira. Registra-se, assim, em Belo 

Horizonte, um processo de expansão e ganho de escala, ancorado em setores tradicionais (comércio, 

construção civil, alojamento e alimentação e administração pública), coexistindo com alguns nichos 

isolados de maior valor agregado, ligados a setores econômicos de escala internacional que se 

benefi ciam do crescimento da economia estadual.

Essa limitada capacidade de prestação de serviços de alto valor agregado faz com que Belo 

Horizonte não consiga ampliar sua infl uência nos espaços geoeconômicos em que atua, conseguindo 

apenas manter uma inserção moderada nas redes de valor dos setores mais dinâmicos de Minas Gerais 

e dos estados fronteiriços. Com isso, observa-se que a capacidade de polarização da capital mineira 

restringe-se sobre essas regiões menos prósperas.
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 A limitada efi cácia do setor público em Belo Horizonte, inclusive no terreno da regulação e das parcerias, 

é claramente observada nos serviços públicos, que experimentam apenas melhorias incrementais. Há 

grande heterogeneidade na qualidade dos serviços prestados nas áreas de saúde, educação 

e segurança pública, contribuindo para resultados pouco sensíveis às demandas sociais. Coexistem 

serviços públicos federais e estaduais de maior qualidade e de acesso ampliado com outros ofertados 

pela esfera municipal que não conseguem atender satisfatoriamente a todas as necessidades da 

população. O acesso e a qualidade dos serviços públicos essenciais são comprometidos, ainda, pelo 

baixo grau de articulação e complementaridade das ações da União, do Estado e da Prefeitura, o que 

acarreta, muitas vezes, desperdício de recursos e sobreposição de esforços.

Nas áreas de saúde e educação, os avanços são limitados e, em grande parte, movidos pelas políticas 

públicas federais e estaduais. Há uma expansão nos níveis de ensino fundamental e médio, porém com 

melhorias incrementais na qualidade do aprendizado dos alunos. Já na saúde, o contexto favorável em 

âmbito nacional permite que os recursos repassados pela esfera federal contribuam para a expansão da 

atenção primária e especializada. A expansão do acesso à saúde, porém, é acompanhado de melhorias 

apenas incrementais na qualidade da prestação dos serviços, uma vez que a adoção de novas práticas 

de gestão demora a generalizar.

Soma-se a isso a pressão de demanda advinda dos demais municípios da RMBH. Se, por um 

lado, a qualidade de vida e o ambiente de negócios pouco atrativos afastam os principais talentos 

e tomadores de decisão de Belo Horizonte; por outro, a atratividade relativa da Capital no contexto 

metropolitano impulsiona um crescimento desordenado, que é responsável pela manutenção de 

problemas urbanos.

Os fl uxos migratórios temporários e permanentes direcionados a Belo Horizonte sobrecarregam e 

saturam as redes, comprometendo ainda mais a qualidade dos serviços (educação, saúde, saneamento 

e segurança) prestados na Capital, acarretando ampliação do défi cit habitacional. Essa expansão dos 

espaços de exclusão social, acompanhada pelas pressões sobre o ambiente urbano, da limitada 

expansão do emprego e da renda e da manutenção de bolsões da pobreza e de desigualdade social, ao 

lado da inefi cácia da prevenção e repressão, é responsável pelo aumento dos níveis de violência 

e criminalidade. Belo Horizonte começa a se tornar uma metrópole violenta, com impacto negativo 

sobre a imagem do município. Sob o ponto de vista urbanístico, apresenta alguns sinais de saturação e 

desordem em espaços específi cos, inclusive no centro da cidade.
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Na área ambiental, observa-se que ainda prevalece um elevado volume de esgoto não tratado 

despejado nos rios, ribeirões e mananciais da cidade, provocando degradação dos recursos hídricos. 

Apesar de algumas melhorias pontuais, as áreas verdes, parques e praças da cidade mostram-se pouco 

convidativos à integração e ao convívio social. Além disso, Belo Horizonte passa a sofrer cada vez 

mais com problemas relacionados à poluição visual, sonora e, sobretudo, atmosférica – decorrente dos 

extensos engarrafamentos que marcam a capital mineira.

As pressões sobre a qualidade de vida em Belo Horizonte é potencializada também pela limitada 

mobilidade e acessibilidade do sistema viário urbano. Depois de anos de limitado volume de 

investimentos públicos e privados, o sistema de transporte de massa em Belo Horizonte resulta pleno 

de gargalos, com intermodalidade limitada e saturação do sistema viário, o que faz da capital mineira 

uma das mais engarrafadas e caóticas cidades do Brasil.

De fato, algumas obras viárias de grande porte chegam a produzir melhorias pontuais sobre a mobilidade 

no município. Contudo, a subsequente piora decorre do fato de que a matriz de transportes belo-

horizontina mantém-se predominantemente ancorada no transporte individual.

Em consequência de tudo isso, Belo Horizonte vivencia um desenvolvimento territorialmente 

fragmentado. O Eixo da Grande BH (que inclui a região conurbada com os municípios vizinhos de Betim 

e Contagem) concentra não apenas a maior parcela da renda e dos empregos gerados, mas também 

das externalidades negativas desencadeadas pelo crescimento urbano desordenado. Seu dinamismo 

econômico é limitado e ancorado na prestação de serviços de baixo valor agregado e em setores 

tradicionais. O Eixo Sul (que inclui a área conurbada com Nova Lima) também se desenvolve a partir do 

comércio e da prestação de serviços tradicionais, porém sofre esvaziamento em virtude do crescimento 

do Eixo Norte e da deterioração de seus espaços de convívio sócia (ver fi gura 8).

No Eixo Norte, o grande crescimento urbano é acompanhado de graves externalidades negativas, como 

a favelização e a degradação ambiental e urbanística de subespaços da região. Já nos Eixos Leste (que 

inclui a área conurbada com Santa Luzia e Sabará) e Barreiro, o poder de consumo dos munícipes não 

experimenta melhorias signifi cativas, o que contribui para a persistência de baixa agregação de valor 

no setor terciário, maior informalidade e a expansão das chamadas economias urbanas de subsistência 

(ver fi gura 8).
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Figura 8 - Desenvolvimento territorial de Belo Horizonte e áreas conurbadas – Cenário 2

Elaboração: Macroplan (2009)

RMBH: desarticulação político-institucional e fragmentação metropolitana

O desenvolvimento de Belo Horizonte é inibido e, ao mesmo tempo, restringe o desenvolvimento de seu 

entorno metropolitano.

Entre 2010 e 2030, a transformação da realidade na RMBH é limitada pela reduzida articulação entre 

o setor público, o empresariado e a sociedade civil organizada em âmbito metropolitano, traduzida 

sob a forma de ações isoladas e pouco colaborativas entre suas principais lideranças. Difi cultada por 

interesses divergentes, a RMBH diferencia-se negativamente no contexto das metrópoles nacionais 

pela baixa articulação política e institucional dos atores políticos, econômicos e sociais que a 

infl uenciam.
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Observa-se na RMBH grande disparidade na qualidade da gestão das cidades. Coexistem municípios 

dotados de equilíbrio fi scal e gestão pública efi caz – que se benefi ciam do transbordamento das 

melhorias de governança que se desenvolvem na esfera estadual –, com outros que sofrem com graves 

desequilíbrios nas contas públicas e gestão pouco efi caz. Nesse campo institucional, destaca-se, a 

despeito de algumas tentativas lideradas pelo Estado, a limitada capacidade de decisão dos 

instrumentos de governança metropolitana estabelecidos ao longo do período, que se revelam 

vulneráveis aos ciclos políticos. A colaboração entre os municípios se limita a iniciativas isoladas 

orientadas à solução de problemas comuns.

A baixa efetividade da governança metropolitana existente na RMBH implica o estabelecimento de redes 

fragmentadas em várias dimensões: nas áreas de saúde e educação, acarretando pressão de demanda 

sobre os serviços públicos ofertados na Capital; na segurança pública, difi cultando o combate à violência 

na RMBH; na área ambiental, potencializando os gargalos ambientais que exigem um equacionamento 

conjunto em âmbito metropolitano; no setor produtivo e na promoção de investimentos, prevalecendo 

a atração de investimentos baseada na guerra fi scal entre os municípios; e redes de transportes com 

baixo grau de intermunicipalidade e intermodalidade, limitando a mobilidade e a acessibilidade no 

espaço metropolitano.

A desarticulação político-institucional e a baixa efetividade das redes metropolitanas trazem melhorias 

pouco expressivas para a população da RMBH. Registra-se heterogeneidade na qualidade do capital 

humano, com a ida de talentos para outras metrópoles. Além disso, apesar do aumento da capacidade 

de investimento da União e do Estado, a limitada mobilização do setor privado e a qualidade restrita 

do ambiente institucional propiciam um equacionamento apenas parcial dos gargalos do sistema 

logístico de integração regional.

Assim, a competitividade da economia da RMBH se enfraquece no âmbito das demais metrópoles 

nacionais ao longo do período 2010-2030, não permitindo à RMBH uma inserção efetiva nas redes 

urbanas mineira, nacional e sul-americana. A RMBH, portanto, desperdiça as grandes oportunidades 

oferecidas pelo ambiente nacional predominantemente favorável e atrai um volume moderado de 

investimentos produtivos altamente especializados e associados às cadeias produtivas ligadas aos 

setores econômicos competitivos de escala internacional.
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Brasil e Minas Gerais: desenvolvimento sustentado 24

Até 2030, a evolução negativa experimentada por Belo Horizonte e pela RMBH não encontra paralelo 
nos desdobramentos de seu contexto externo, uma vez que o Brasil e Minas Gerais são portadores de 
grandes oportunidades para a capital mineira.

Após experimentar recessão passageira com a manutenção dos preços das commodities em patamar 
inferior à média histórica dos anos anteriores, a economia mundial volta a ser portadora de 
oportunidades para o Brasil e Minas Gerais. A partir de uma ampla e profunda reforma na regulação 
do sistema fi nanceiro internacional (que recupera a confi ança dos atores econômicos) e estimulada por 
investimentos em infraestrutura, tecnologia e energias renováveis, o mundo volta a crescer de forma 
sustentada. Entre 2011 e 2015, a taxa de crescimento do PIB global aumenta gradativamente, fi xando-
se em 4,5% a.a. no decorrer dos anos seguintes (2016-2030).

No Brasil, as bases do crescimento são estabelecidas ainda no período de recessão mundial, sob a 
forma de uma reação organizada à crise. A economia brasileira sai fortalecida após a crise, resultado 
tanto do sucesso da política econômica anticíclica (aceleração de investimentos prioritários, redução dos 
juros e expansão do crédito) quanto da melhoria do ambiente de negócios (redução da carga tributária, 
aprimoramento de marcos regulatórios e atração de novos investimentos privados).

Concomitantemente, observa-se o enfrentamento por parte do Estado, da sociedade e do setor privado aos 
principais gargalos que restringem o crescimento do País. Intensifi cam-se as iniciativas para melhorar o 
nível educacional da população, para ampliar e melhorar a capacidade da infraestrutura, para aprimorar 
e gestão pública e fi scal, reduzir a burocracia e a informalidade, modernizar a legislação trabalhista e para 
reduzir os défi cits previdenciários, a carga tributária e os juros. O contínuo enfrentamento aos gargalos 
inibidores do desenvolvimento e os sucessos alcançados surgem como um sólido valor social.

Desse modo, após período de baixo crescimento econômico nos anos de crise, a taxa de crescimento 
do PIB nacional aumenta gradativamente, retornando ao patamar de 5,0% a.a. no decorrer dos anos 

seguintes (2016-2030).

24  A descrição desta seção, para o médio e longo prazos (após 2011), está baseada no desenvolvimento do cenário mais 
otimista (Cenário 1 – A Conquista do Melhor Futuro) que baliza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2023, do 
Governo de Minas Gerais.
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Nesse contexto externo predominantemente favorável, Minas Gerais se fortalece internamente e 
ganha destaque no cenário nacional. Passado o período de baixo dinamismo decorrente dos efeitos 
da crise sobre os mercados de commodities, retoma uma gradativa expansão das cadeias produtivas 
metalmecânica, agroindustrial e química, paralelamente à recuperação de setores intensivos em mão 
de obra, como têxteis e construção civil.

A recuperação econômica é portadora de mudanças no aparelho produtivo mineiro. O sistema ganha 
escala, competitividade e dinamismo, impulsionado pela crescente densidade tecnológica. Com isso, a 
economia mineira apresenta crescente grau de diversifi cação da estrutura produtiva, fruto de um longo 
processo de adensamento e agregação de valor das principais cadeias produtivas instaladas, ao lado 
do fortalecimento de novos negócios intensivos em conhecimento.

O acentuado dinamismo da economia estadual comporta um crescimento econômico médio superior 
à média nacional e que aumenta a participação de Minas Gerais no PIB brasileiro. Como resultado do 
crescimento econômico e da subjacente expansão dos níveis de renda e ocupação, somado à efi cácia 
das políticas públicas de ação social, Minas apresenta forte redução da pobreza e das desigualdades 
socioeconômicas e regionais.

Além do desenvolvimento regional, a fi xação da população no interior e sua distribuição mais equilibrada 
pelo espaço mineiro são potencializadas pelo desenvolvimento de uma rede de cidades dinâmicas com 
elevado perfi l polarizador que propiciam a irradiação do acesso a serviços coletivos de escala em todas 
as porções do território.
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Fluxograma esquemático do Cenário 2

Elaboração: Macroplan (2009)
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Fonte: Elaboração: Macroplan - Prospectiva, Estratégica & Gestão®. As quantifi cações acima apresentadas não são estimativas
precisas, e sim, indicações exemplifi cativas para ajudar a avaliar as tendências mapeadas qualitativamente no cenário.

O Cenário 2 em números
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4.3 Cenário 3 – Um horizonte difícil, mas promissor

Carta do Futuro: Belo Horizonte em 2030

Desenvolvimento do Cenário

Belo Horizonte: cidade criativa, organizada e orientada por oportunidades de negócios

Resultado de 20 anos de realizações e conquistas estratégicas dos atores sociais, econômicos e políticos 
com infl uência sobre a capital mineira, Belo Horizonte é vista, em 2030, como uma cidade criativa 
e organizada, portadora de oportunidades de negócios mesmo mediante um contexto externo 
predominantemente adverso.
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Até 2030, a cidade de Belo Horizonte tem seu dinamismo econômico inibido pelo ambiente externo 
desfavorável. Contudo, sob a liderança de um setor empresarial inovador, criativo e imbuído de forte 
empreendedorismo, a cidade consegue sustentar crescimento econômico mediano. O poder 
municipal – fortemente engajado no ordenamento urbano, sem descurar da inclusão social e da qualidade 
ambiental da cidade – e a sociedade civil, engajada e participativa, são protagonistas decisivos desse 
processo de superação de adversidades.

A articulação entre as empresas e as redes de CT&I conferem maior densidade tecnológica ao PIB da 
capital mineira, fazendo da inovação tecnológica elemento central para o desenvolvimento econômico 
da cidade. Nesse sentido, observa-se o aumento da participação relativa de novos negócios 
intensivos em conhecimento (biotecnologia, softwares, microeletrônica, biomédica e farmacêutica), 
o que contribui para que Belo Horizonte se torne um dos principais polos brasileiros na prestação de 
serviços avançados em algumas áreas, com maior potencial em informática, telecomunicações, saúde 
e cultura.

Esse aumento da capacidade de prestação de serviços de alto valor agregado permite a 
Belo Horizonte assumir papel diferenciado nos espaços geoeconômicos em que atua, inserindo-
se estrategicamente nas redes de valor dos setores mais dinâmicos de Minas Gerais e dos estados 
fronteiriços. Com isso, observa-se substancial aumento da capacidade de polarização da capital 
mineira sobre essas regiões.

Com esse ambiente diferenciado no contexto das grandes cidades brasileiras, Belo Horizonte atrai 
sedes de importantes empresas, talentos e tomadores de decisão de outras  metrópoles. A economia 
municipal fortalece sua competitividade e seu capital social. Se, por um lado, o dinamismo na economia 
é limitado pelo contexto externo adverso, por outro a capital mineira apresenta grande dinamismo 
sociocultural. O contexto diferenciado observado em Belo Horizonte é motivo de orgulho para seus 
munícipes, que aumentam sua identifi cação em relação à cidade e passam a ver sua cidade com cada 
vez mais otimismo. Belo Horizonte, em 2030, é uma cidade que vai se tornando mais cosmopolita a cada 
dia.

Os avanços evidenciados no campo econômico são potencializados por aqueles obtidos no campo 
institucional. O aparelho estatal em Belo Horizonte revela-se cada vez mais compacto e efi ciente, 
concentrado na provisão de serviços públicos essenciais de qualidade. Belo Horizonte desenvolve 
instituições públicas de qualidade que facilitam a consolidação de um elevado padrão de gestão 
pública na esfera municipal, a despeito do retrocesso observado em âmbito estadual. Diante 
deste quadro, o Município e a iniciativa privada assumem crescente protagonismo na implantação das 
políticas públicas desenvolvidas na cidade. Nesse contexto, é comum o estabelecimento de parcerias 
entre a Prefeitura, o Estado e o setor privado para o incremento da prestação de serviços nos vários 
campos de atuação do setor público.

O estabelecimento de convênios entre a Prefeitura, o Estado e a iniciativa privada, combinado à recuperação 
da infraestrutura de escolas, postos de saúde e hospitais, melhoram sensivelmente a qualidade dos 
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serviços prestados nas áreas de saúde e educação. Já na área de segurança pública, a baixa efi cácia da 
política estadual de segurança pública é parcialmente compensada por uma atuação efetiva da Prefeitura 
e da sociedade para o enfrentamento da violência. Políticas de ordenamento e gestão do espaço urbano 
são implantadas com sucesso, ações de prevenção social da criminalidade são efi cazmente desenvolvidas 
e multiplicam-se parcerias com o setor empresarial para o estabelecimento de vigilância descentralizada 
com o apoio das modernas tecnologias emergentes nesse campo. Com isso, os níveis de violência e 
criminalidade apresentam trajetória descendente ao logo do período.

O estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada permite também que sejam obtidas melhorias 
visíveis no sistema de transportes de massa, que permite maior mobilidade e acessibilidade do 
sistema viário urbano. O sistema de transporte de massa em Belo Horizonte alcança elevado grau 
de intermunicipalidade, embora a intermodalidade seja moderadamente restringida pela limitação de 
recursos. E essa mobilidade não se limita à circulação de mercadorias e pessoas: redes de comunicações 
de elevado desempenho permitem a conectividade em todo o território municipal, consolidando sistemas 
efi cientes de geração e difusão do conhecimento e de possibilidades de comunicação e negócios virtuais.

Contudo, apesar dos grandes avanços obtidos, nesta Belo Horizonte em processo de transformação, 
alguns problemas permanecem e outros novos emergem. Se, por um lado, a melhoria da qualidade de 
vida e do ambiente de negócios atraem talentos e tomadores de decisão para Belo Horizonte; por outro, 
a atratividade da capital impulsiona a intensifi cação dos fl uxos migratórios, em especial aqueles 
advindos das regiões mais empobrecidas de Minas Gerais.

Os fl uxos migratórios temporários e permanentes direcionados a Belo Horizonte limitam a melhoria da 
qualidade dos serviços (educação, saúde, saneamento e segurança) e a redução do défi cit habitacional, 
apesar dos impactos positivos sobre essa última, provocados pela expansão do emprego e da renda e 
pela redução da pobreza e da desigualdade. De forma análoga, a redução dos problemas urbanos 
(tratamento de esgotos e gestão dos recursos hídricos) é limitada pelas pressões antrópicas decorrentes 
da migração acentuada. Além disso, o custo de vida é elevado e a especulação imobiliária é crescente em 
algumas áreas da cidade.

Apesar das adversidades do contexto em que se insere, Belo Horizonte vivencia um desenvolvimento 
territorialmente integrado. O Eixo da Grande BH (que inclui a região conurbada com os municípios 
vizinhos de Betim e Contagem), apesar do elevado custo de vida, apresenta dinamismo econômico 
ancorado na prestação de serviços de alto valor agregado e em setores intensivos em tecnologia e 
conhecimento, concentrando a maior parte da renda e dos empregos gerados. O Eixo Sul (que inclui a área 
conurbada com Nova Lima) desenvolve-se a partir do comércio, da prestação de serviços tradicionais e dos 
transbordamentos da indústria de alto valor agregado, ofertando, ainda, qualifi cados espaços de convívio 
social (ver fi gura 9).

No Eixo Leste (que inclui a área conurbada com Santa Luzia e Sabará), a população se benefi cia do 
aumento da qualidade das atividades comerciais e do desenvolvimento dos polos turísticos instalados 
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nessas regiões. Processo semelhante ocorre no Eixo Barreiro, onde se observa o aumento da renda 
da população local, viabilizando maior grau de agregação de valor, formalização e qualidade do setor 
terciário, sobretudo nas atividades comerciais (ver fi gura 9).

Contudo, a maior transformação vivenciada pela cidade é a emergência do Eixo Norte (que inclui a 
conurbação com Ribeirão das Neves). Essa área, historicamente marcada pelo baixo dinamismo 
socioeconômico, desenvolve-se a partir das externalidades geradas pelo Aeroporto de Confi ns, pela 
Linha Verde e pelo Centro Administrativo. A região, contudo, convive também com algumas pressões 
socioambientais decorrentes da urbanização acentuada, como a especulação imobiliária (ver fi gura 9).

Figura 9 - Desenvolvimento territorial de Belo Horizonte e áreas conurbadas – Cenário 3

Elaboração: Macroplan (2009)
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RMBH: concertação político-institucional e integração metropolitana em resposta ao contexto adverso

O desenvolvimento de Belo Horizonte é estimulado e, ao mesmo tempo, impulsiona o desenvolvimento 
de seu entorno metropolitano.

Entre 2010 e 2030, os avanços observados na RMBH são estimulados pelo estreitamento dos laços 
entre o setor público, o empresariado e a sociedade civil organizada em âmbito metropolitano, traduzida 
sob a forma de ações conjuntas e colaborativas entre suas principais lideranças. Essa concertação 
política e institucional entre os atores com infl uência na realidade metropolitana, que surge em 
resposta ao contexto externo adverso, desenvolve-se em duas dimensões: uma vertical, caracterizada 
por intensa articulação entre as três esferas de governo; e outra horizontal, visível na colaboração entre 
os municípios constituintes da RMBH.

Acresce-se a isso o fortalecimento do capital social – refl exo de um maior protagonismo por parte do 
empresariado e da sociedade civil organizada –, com infl uência direta sobre o ambiente institucional e 
a forma de atuação do setor público. Nesse sentido, observa-se na RMBH a consolidação do equilíbrio 
fi scal e uma maior efi cácia na gestão da grande maioria dos municípios metropolitanos, marcada pela 
elevada qualidade e produtividade do gasto público.

Nesse campo institucional, destaca-se um salto de qualidade na gestão metropolitana, que mostra 
crescente efi cácia no horizonte 2010-2030. Ancorada no protagonismo de lideranças privadas e da 
sociedade civil, e, portanto, menos vulnerável aos ciclos políticos, as institucionalidades metropolitanas 
apresentam boa capacidade de formulação e decisão. Ao articular iniciativas público-privadas entre 
governos, empresas e sociedade civil na RMBH, especialmente em torno de iniciativas concretas, 
realizam projetos metropolitanos voltados não apenas à solução de problemas comuns, mas também 
ao aproveitamento de sinergias e complementaridades entre as cidades.

Com isso, consolida-se na RMBH a consciência de um futuro comum metropolitano, em que os gargalos 
e potencialidades da metrópole passam a ser vistos de forma integrada e uniforme sob um enfoque 
geoeconômico, transcendendo à visão tradicional dos limites municipais.

A governança metropolitana inovadora implantada na RMBH impulsiona a formação de redes 
colaborativas e sinérgicas em várias dimensões: redes descentralizadas e articuladas nas áreas 
de saúde e educação, ampliando a oferta dos serviços públicos no território metropolitano; redes de 
segurança pública, possibilitando maior integração das ações de prevenção social da criminalidade e 
de vigilância descentralizada; redes ambientais, fomentando a integração das áreas verdes e soluções 
conjuntas de saneamento básico; redes produtivas, atraindo os escassos investimentos e articulando-
os com as potencialidades metropolitanas; e redes de transportes, garantindo maior mobilidade e a 
acessibilidade no espaço metropolitano.

A concertação político-institucional e o estabelecimento de redes metropolitanas colaborativas culminam 
em resultados positivos para a população da RMBH. Entre eles, destaca-se o desenvolvimento do 



79

capital humano voltado à geração de conhecimento e inovação em alguns setores, expresso no 
aumento da escolaridade média da população da RMBH e na oferta de mão de obra qualifi cada em alguns 
setores da economia, sobretudo aqueles mais competitivos e de escala internacional. Soma-se a isso o 
fato de que o ambiente de negócios na RMBH experimenta substancial melhoria, diferenciando-se no 
contexto nacional e mineiro e mostrando-se atrativo aos escassos investimentos privados. Contudo, o 
fortalecimento da competitividade da economia metropolitana é restringido pelo reduzido volume 
de investimentos federais e estaduais, o que resulta em um equacionamento apenas parcial dos 
gargalos do sistema logístico de integração regional.

Brasil e Minas Gerais: crescimento intermitente 25

Até 2030, a transformação experimentada por Belo Horizonte e pela RMBH é limitada pelos 
desdobramentos de seu contexto externo, uma vez que o Brasil e Minas Gerais são portadores de 
grandes ameaças para a capital mineira.

O mundo atravessa um período de recessão prolongada, com evolução da crise econômica e 
desaceleração do crescimento da demanda por commodities agrícolas e industriais, confi gurando-se 
uma grande ameaça para o Brasil e Minas Gerais. As políticas adotadas pelos EUA e União Européia 
não surtem efeito positivo sobre a economia, reduzindo a confi ança dos agentes econômicos. Entre 2011 
e 2015, a taxa de crescimento do PIB global mantém-se estagnado, com ligeiro aumento no decorrer dos 
anos seguintes (2016-2030), fi xando-se em 2,5% a.a.

No Brasil, em decorrência do contexto externo amplamente desfavorável que potencializa as difi culdades 
internas, o crescimento econômico é baixo e errático. A economia brasileira é extremamente afetada 
pela crise internacional, em função da menor demanda externa por alimentos e commodities industriais 
e da eventual queda dos preços desses produtos. Além disso, a reação dos agentes públicos para o 
enfrentamento à crise é reativa e desarticulada, focada principalmente na mitigação dos riscos de curto 
prazo.

Observa-se a fl exibilização dos principais pilares da economia brasileira – abandono das metas 
infl acionárias, fl exibilização das metas de superávit primário e desvalorização orientada do câmbio – 
acarretando pressões infl acionárias e expansão limitada do crédito. Além disso, o forte aumento do 
gasto público, em especial das despesas de custeio do governo, resulta no endividamento crescente do 
setor público. O País atravessa um período de enfraquecimento da sua imagem externa, acompanhada 
de uma limitada capacidade de atração de investimentos e da deterioração das contas externas.

Soma-se a isso a permanência e o agravamento de obstáculos ao desenvolvimento econômico – baixo 
nível educacional, infraestrutura defi ciente, burocracia excessiva, alto grau de informalidade, legislação 

25  A descrição desta seção, para o médio e longo prazos (após 2011), está baseada no desenvolvimento do cenário mais 
pessimista (Cenário 4 – Decadência e Empobrecimento) que baliza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2023, 
do Governo de Minas Gerais.
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trabalhista obsoleta, elevada carga tributária e juros altos – que não permitem ao País superar o ritmo 

lento em que se encontra a economia. A ausência de um enfrentamento por parte do Estado, da sociedade 

e do setor privado a esses gargalos compromete ainda mais o crescimento econômico nacional.

Desse modo, o País experimenta períodos de estagnação alternados a outros de baixo crescimento 

econômico. A taxa de crescimento do PIB nacional se situa em baixos patamares – taxa média de 2% 

a.a. até 2030.

Nesse contexto externo extremamente adverso, Minas Gerais se enfraquece internamente e perde 

espaço no cenário nacional. A manutenção do período de baixo dinamismo decorrente dos efeitos da 

crise sobre os mercados de commodities resulta na contração das cadeias produtivas metalmecânica, 

agroindustrial e química, acompanhada da perda de relevância dos setores de alto valor agregado.

O quadro de baixo dinamismo econômico é portador de signifi cativas mudanças no aparelho produtivo 

mineiro. As adversidades do contexto externo a Minas Gerais são potencializados pela perda 

de competitividade da economia mineira e pela escassez de investimentos no Estado. Com isso, a 

economia mineira atravessa um período de encolhimento da diversifi cação da estrutura produtiva, 

fruto da contração dos setores mais relevantes do Estado, como metalmecânica e agroindústria, e do 

enfraquecimento dos negócios intensivos em conhecimento existentes.

Esse baixo dinamismo da economia estadual resulta em crescimento econômico baixo e intermitente, 

reduzindo a participação de Minas Gerais no PIB brasileiro. Como resultado desse pequeno crescimento 

econômico e da inefi cácia das políticas públicas de ação social, Minas apresenta forte acentuação dos 

problemas sociais e desigualdades regionais, acompanhados de um processo de degradação do meio 

ambiente.
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Fluxograma esquemático do Cenário 3

Elaboração: Macroplan (2009)
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O Cenário 3 em números

Fonte: Elaboração: Macroplan - Prospectiva, Estratégica & Gestão®. As quantifi cações acima apresentadas não são estimativas
precisas, e sim, indicações exemplifi cativas para ajudar a avaliar as tendências mapeadas qualitativamente no cenário.
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4.4 Cenário 4 – Sem horizonte

Carta do Futuro: Belo Horizonte em 2030

Desenvolvimento do Cenário

Belo Horizonte: cidade decadente, degradada por acentuados passivos socioambientais

Resultado de 20 anos de crescimento urbano desordenado, potencializado pelo contexto externo 
adverso, Belo Horizonte é vista, em 2030, como uma cidade inchada, caótica, desordenada e com 
elevados passivos socioambientais.
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Infl uenciada pelo contexto externo desfavorável, a capital mineira experimenta a alternância entre 
longos períodos de estagnação e outros pequenos de crescimento, com a estagnação da renda 
familiar e a perda de dinamismo. Além disso, a baixa capacidade dos atores públicos, privados e do 
terceiro setor de negociar a formulação e de compartilhar iniciativas cooperativas para a cidade resulta 
em efeitos nocivos sobre o ambiente institucional e de negócios e a forma de atuação do setor público, 
com deterioração e desarticulação da classe política. Esse aspecto é potencializado pelo baixo 
engajamento e participação popular da sociedade. Assim, Belo Horizonte assiste a um movimento 
de fragilização e contínua perda de qualidade de desempenho de suas instituições públicas 
municipais e estaduais.

Nesse ambiente de baixo dinamismo econômico e de fragmentação político-institucional, Belo Horizonte 
perde empresas e talentos, assistindo ao elevado enfraquecimento de setores mais intensamente 
articulados com a Economia do Conhecimento, culminando em perda da densidade tecnológica do PIB 
da capital mineira. Registra-se, assim, em Belo Horizonte, somente um pequeno processo de expansão 
e ganho de escala restrito a setores tradicionais, como comércio, construção civil, alojamento e 
alimentação e administração pública.

Essa redução da capacidade de prestação de serviços de alto valor agregado faz com que 
Belo Horizonte perca importância nos espaços geoeconômicos em que atua, fragilizando sua inserção 
nas redes de valor dos setores mais dinâmicos de Minas Gerais e dos estados fronteiriços. Com isso, 
diminui também a capacidade de polarização da capital mineira sobre essas regiões.

Esse baixo dinamismo econômico da Capital, aliado à baixa qualidade e produtividade do gasto público 
e a inefi cácia de seus mecanismos de regulação e parcerias se traduzem em graves problemas na 
qualidade dos serviços prestados nas áreas de saúde, educação e segurança pública, contribuindo 
para resultados muito aquém das crescentes demandas sociais. Os serviços ofertados pela esfera 
municipal mostram-se incapazes de atender às necessidades da população, sobrecarregados também 
pela demanda proveniente de outros municípios. O acesso e a qualidade dos serviços públicos essenciais 
são comprometidos, ainda, pelo baixo grau de articulação e complementaridade das ações da União, do 
Estado e da Prefeitura, o que acarreta, muitas vezes, em desperdício de recursos e sobreposição 
de esforços.

Na área da educação, há um crescimento apenas inercial na escolaridade média da população, 
formada em um sistema fragilizado e com níveis heterogêneos de equidade e qualidade. A ampliação 
dos ensinos fundamental e médio não é acompanhada pela melhoria na qualidade do ensino. Já na 
saúde, a universalização da atenção primária e do saneamento básico não vem acompanhada de 
melhorias signifi cativas na qualidade do serviço, refl etindo negativamente sobre os indicadores de 
mortalidade infantil e de doenças infectocontagiosas. Além disso, a insufi ciente expansão do acesso à 
atenção especializada culmina no aumento da carga de doenças (morbidade) e da incidência de doenças 
crônicas, penalizando a população da “terceira idade”. 
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Soma-se a isso a elevada pressão de demanda advinda dos demais municípios da RMBH e 
das regiões mais pobres do Estado, em relação as quais Belo Horizonte continua tendo elevada 
infl uência. Sendo assim, o baixo dinamismo econômico de Minas Gerais contribui para a atração da 
população das regiões Norte, Noroeste e Jequitinhona/Mucuri e do degradado contexto metropolitano, 
impulsionando um crescimento desordenado, que é responsável pela agudização dos problemas 
urbanos nas áreas de saúde e educação.

No campo habitacional, os fl uxos migratórios temporários e permanentes direcionados a Belo Horizonte 
sobrecarregam e saturam a rede, acarretando na ampliação do défi cit habitacional. Esse aumento da 
desigualdade social, combinado à permanência dos índices de pobreza em elevados patamares, 
à degradação do ambiente urbano e à limitada expansão do emprego e da renda são responsáveis 
pelo aumento dos níveis de violência e criminalidade. Belo Horizonte torna-se conhecida no País 
como uma das metrópoles mais violentas do Brasil, com grande impacto negativo sobre a imagem do 
município.

O crescimento urbano foge do controle e, desordenado, traz grandes pressões sobre o meio ambiente. 
A baixa efi cácia dos serviços públicos de saneamento se traduz em elevado volume de esgoto 
não tratado despejado nos rios, ribeirões e mananciais da cidade, implicando a degradação dos 
recursos hídricos. As áreas verdes, parques e praças da cidade mostram-se decadentes e pouco 
convidativos à integração e ao convívio social. Além disso, Belo Horizonte passa a sofrer cada vez 
mais com problemas relacionados à poluição visual, sonora e, sobretudo, atmosférica – decorrente dos 
extensosengarrafamentos que marcam a capital mineira.

De fato, a deterioração da qualidade de vida em Belo Horizonte é potencializada também pela limitada 
mobilidade e acessibilidade do sistema viário urbano. Depois de anos de limitado volume de 
investimentos públicos e privados, o sistema de transporte de massa em Belo Horizonte é altamente 
defi ciente em 2030, com intermodalidade limitada e saturação do sistema viário, o que faz da capital 
mineira uma das mais “engarrafadas” cidades do Brasil.

Fruto do crescimento econômico baixo e da inefi cácia da maior parte dos serviços e das políticas públicas, 
Belo Horizonte vivencia um desenvolvimento limitado e territorialmente fragmentado. O Eixo da 
Grande BH (que inclui a região conurbada com os municípios vizinhos de Betim e Contagem) sofre um 
esvaziamento e uma queda da renda média da população, porém continua concentrando a maior parte 
da população e dos empregos gerados. Seu dinamismo econômico é limitado e ancorado na prestação 
de serviços de baixo valor agregado e em setores tradicionais. O Eixo Sul (que inclui a área conurbada 
com Nova Lima) também desenvolve-se a partir do comércio e da prestação de serviços tradicionais, 
sofrendo um esvaziamento em virtude do crescimento do Eixo Norte e da deterioração de seus espaços 
de convívio social e do meio ambiente, em especial os mananciais (ver fi gura 10).
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No Eixo Norte, o crescimento desordenado é acompanhado de graves externalidades negativas, como 
a acentuada favelização e a degradação ambiental e urbanística da região e o aumento da violência e 
da criminalidade. Já nos Eixos Leste (que inclui a área conurbada com Santa Luzia e Sabará) e Barreiro, 
o poder de consumo dos municípios nãoexperimenta melhorias signifi cativas, o que contribui para 
a persistência de baixa agregação de valor no setor terciário, elevada informalidade, expansão das 
chamadas economias urbanas de subsistência e elevação dos problemas socioambientais, em especial 
a violência urbana (ver fi gura 10).

Figura 10 - Desenvolvimento territorial de Belo Horizonte e áreas conurbadas – Cenário 4

Elaboração: Macroplan (2009)

RMBH: desarticulação metropolitana e elevados passivos socioambientais

O desenvolvimento de Belo Horizonte é inibido e, ao mesmo tempo, restringe o desenvolvimento de seu 
entorno metropolitano.

Entre 2010 e 2030, a transformação da realidade na RMBH é limitada pela desarticulação político-
institucional, envolvendo o setor público, o empresariado e a sociedade civil organizada em âmbito 
metropolitano, traduzida sob a forma de ações isoladas e pouco colaborativas entre suas principais 
lideranças que são difi cultadas por interesses divergentes.
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Dessa forma, observa-se na RMBH um grande desequilíbrio nas contas públicas e uma gestão de baixo 
desempenho dos municípios que a compõem. Nesse campo institucional, destaca-se a inexistência 
de uma governança metropolitana, marcada pela competição predatória entre os municípios e 
iniciativas isoladas orientadas à solução de problemas comuns.

A inexistência de uma governança metropolitana na RMBH produz redes muito fragmentadas em 
várias dimensões: na saúde e na educação, ampliando a pressão de demanda sobre os serviços públicos 
ofertados na Capital; na segurança pública, aumentando signifi cativamente a violência na RMBH; na 
área ambiental, potencializando os gargalos que exigem um equacionamento conjunto em âmbito 
metropolitano; na produção em que prevalece a atração de investimentos baseada na guerra fi scal entre 
os municípios; e nos transportes com baixo grau de intermunicipalidade e intermodalidade, limitando a 
mobilidade e a acessibilidade no espaço metropolitano.

A desarticulação político-institucional e a baixa efetividade das redes metropolitanas produzem um 
conjunto de resultados negativos para a população da RMBH. Registram-se graves disparidades na 
qualidade do capital humano, com fuga de talentos para outras metrópoles. Além disso, a ausência 
de uma mobilização do setor privado e a deterioração do ambiente institucional, aliados à insufi ciência 
de investimentos por parte da União e do Estado, propiciam a permanência de graves gargalos do 
sistema logístico de integração regional.

Assim, a competitividade da economia da RMBH se enfraquece no âmbito das demais metrópoles 
nacionais ao longo do período 2010-2030, não permitindo à RMBH uma inserção efetiva nas redes 
urbanas mineira, nacional e sul-americana. Essa perda de competitividade, somada ao baixo crescimento 
da economia em âmbito nacional e estadual, resulta na redução da atração de investimento para a 
RMBH. O setor minerometalúrgico, infl uenciado também pelo baixo preço e reduzida demanda das 
commodities agrícolas e industriais, perde força. Dessa forma, ocorre um esvaziamento econômico da 
RMBH, com aumento dos índices de desemprego e queda da renda média familiar.

Brasil e Minas Gerais: crescimento intermitente 26

Até 2030, a transformação experimentada por Belo Horizonte e pela RMBH é limitada pelos 
desdobramentos de seu contexto externo, uma vez que o Brasil e Minas Gerais são portadores de 
grandes ameaças para a capital mineira.

O mundo atravessa um período de recessão prolongada, com evolução da crise econômica e 
desaceleração do crescimento da demanda por commodities agrícolas e industriais, confi gurando-se 
uma grande ameaça para o Brasil e Minas Gerais. As políticas adotadas pelos EUA e União Europeia 

26  A descrição desta seção, para o médio e longo prazos (após 2011), está baseada no desenvolvimento do cenário mais 
pessimista (Cenário 4 – Decadência e Empobrecimento) que baliza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2023, 
do Governo de Minas Gerais.
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não surtem efeito positivo sobre a economia, reduzindo a confi ança dos agentes econômicos. Entre 2011 
e 2015, a taxa de crescimento do PIB global mantém-se estagnado, com ligeiro aumento no decorrer dos 
anos seguintes (2016-2030), fi xando-se em 2,5% a.a.

No Brasil, em decorrência do contexto externo amplamente desfavorável que potencializa as 
difi culdades internas, o crescimento econômico é baixo e errático. A economia brasileira é extremamente 
afetada pela crise internacional, em função da menor demanda externa por alimentos e commodities 
industriais e da eventual queda dos preços desses produtos. Além disso, a reação dos agentes públicos 
para o enfrentamento à crise é reativa e desarticulada, focada principalmente na mitigação dos riscos 
de curto prazo.

Observa-se a fl exibilização dos principais pilares da economia brasileira – abandono das metas 
infl acionárias, fl exibilização das metas de superávit primário e desvalorização orientada do câmbio – 
acarretando em pressões infl acionárias e expansão limitada do crédito. Além disso, o forte aumento do 
gasto público, em especial das despesas de custeio do Governo, resulta no endividamento crescente do 
setor público. O País atravessa um período de enfraquecimento da sua imagem externa, acompanhada 
de uma limitada capacidade de atração de investimentos e da deterioração das contas externas.

Soma-se a isso a permanência e o agravamento de obstáculos ao desenvolvimento econômico – baixo 
nível educacional, infraestrutura defi ciente, burocracia excessiva, alto grau de informalidade, legislação 
trabalhista obsoleta, elevada carga tributária e juros altos – que não permitem ao País superar o ritmo 
lento em que se encontra a economia. A ausência de um enfrentamento por parte do Estado, da sociedade 
e do setor privado a esses gargalos compromete ainda mais o crescimento econômico nacional.

Desse modo, o País experimenta períodos de estagnação alternados a outros de baixo crescimento 
econômico. A taxa de crescimento do PIB nacional se situa em baixos patamares – taxa média de 2,0% 
a.a. até 2030. 

Nesse contexto externo extremamente adverso, Minas Gerais se enfraquece internamente e perde 
espaço no cenário nacional. A manutenção do período de baixo dinamismo decorrente dos efeitos da 
crise sobre os mercados de commodities resulta na contração das cadeias produtivas metalmecânica, 
agroindustrial e química, acompanhada da perda de relevância dos setores de alto valor agregado.

O quadro de baixo dinamismo econômico é portador de signifi cativas mudanças no aparelho produtivo 
mineiro. As adversidades do contexto externo a Minas Gerais são potencializados pela perda de 
competitividade da economia mineira e escassez de investimentos no Estado. Com isso, a economia 
mineira atravessa um período de encolhimento da diversifi cação da estrutura produtiva, fruto da contração 
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dos setores mais relevantes do Estado, como metalmecânica e agroindústria, e do enfraquecimento dos 
negócios intensivos em conhecimento existentes.

Esse baixo dinamismo da economia estadual resulta em crescimento econômico baixo e intermitente, 
reduzindo a participação de Minas Gerais no PIB brasileiro. Como resultado desse pequeno crescimento 
econômico e da inefi cácia das políticas públicas de ação social, Minas apresenta forte acentuação dos 
problemas sociais e desigualdades regionais, acompanhados de um processo de degradação do meio 
ambiente.

Fluxograma esquemático do Cenário 4

Elaboração: Macroplan (2009)
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O Cenário 4 em números

Fonte: Elaboração: Macroplan - Prospectiva, Estratégica & Gestão®. As quantifi cações acima apresentadas não são estimativas precisas, e sim, indicações 
exemplifi cativas para ajudar a avaliar as tendências mapeadas qualitativamente no cenário.
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4.5 Quadros Comparativos dos Cenários Exploratórios de Belo Horizonte 2010-2030

Quadro Comparativo Qualitativo
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Fonte: Elaboração: Macroplan - Prospectiva, Estratégica & Gestão®.

Quadro Comparativo Quantitativo
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Fonte: Elaboração: Macroplan - Prospectiva, Estratégica & Gestão®. As quantifi cações acima apresentadas não são estimativas precisas, e sim, indicações exemplifi cativas para 
ajudar a avaliar as tendências mapeadas qualitativamente no cenário.
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Anexo 1

Metodologia – Cenários como Instrumento de Exploração do Futuro27

A prática de buscar adivinhar o futuro é quase tão antiga quanto a humanidade.

Pierre Wack, especialista em cenários e antigo consultor da Shell, citado por Peter Schwartz28, narrava 
a seguinte história:

“Na época em que os faraós governavam o Egito, um templo foi 
erguido acima das cabeceiras do Rio Nilo, próximo de onde três 
afl uentes se uniam para formar esse rio. O Nilo, com um curso de 
mais de mil milhas, produzia todo ano a inundação de sua várzea, o 
que permitia aos fazendeiros cultivarem suas plantações durante o 
tórrido e seco verão.

Toda primavera, os sacerdotes do templo reuniam-se na margem do rio para verifi car a cor da água. Se 
estivesse clara, o Nilo Branco (...) dominaria o curso (...) e os fazendeiros teriam colheita pequena. Se 
a corrente estivesse escura, predominariam as águas do Nilo Azul, proporcionando cheias adequadas 
e colheitas abundantes. Finalmente, se dominassem as águas verde-escuras do Atbara, as cheias 
viriam cedo e seriam catastrófi cas.

Todo ano os sacerdotes enviavam mensagens aos faraós sobre a cor da água. Estes então saberiam 
como estaria a situação fi nanceira dos fazendeiros e qual seria o aumento dos impostos.”

Segundo Wack, talvez os sacerdotes do Nilo sudanês tenham sido os primeiros futurólogos do mundo.

Juntamente com essa prática, continua pertinente a eterna questão: é possível prever eventos que 
ocorrerão para frente no calendário da história? Para abordar essa questão, vamos primeiro trabalhar 
com os contraexemplos, indicando como não explorar o futuro nos tempos de hoje.

Extrapolação Pura e Simples

De um modo geral, a metodologia básica das previsões tradicionais é a extrapolação, para o futuro, de 
tendências verifi cadas no passado.

27 Esse item é um resumo de PORTO, Claudio et alli (2005). Quatro Cenários para o Brasil 2005-2007. pp. 17 a 23.
28 Schwartz (1995).

A prática de antecipar 
futuros para orientar 

decisões no presente vem 
do tempo dos faraós. Ela 
nos ajuda a desenhar e 

construir o futuro desejado
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Até o início dos anos 70, as previsões obtidas segundo essa abordagem revelaram-se precisas e 
confi áveis, com uma razoável margem de acerto. Esse acerto derivava, contudo, de uma condição 
peculiar desse período: a relativa estabilidade dos condicionantes políticos, econômicos e tecnológicos. 
A partir de então, todavia, quando as relações socioeconômicas e políticas passam por importantes 
descontinuidades e transformações, os erros de projeção foram se acentuando.

No mundo, os choques do petróleo (1973 e 1979) e a aceleração das mudanças tecnológicas e políticas, 
entre elas a queda do comunismo, alteraram de forma dramática e defi nitiva o comportamento da 
dinâmica de desenvolvimento.

No Brasil, os erros de previsão se evidenciaram um pouco mais tarde 
(primeira metade da década de 80), com o advento da recessão de 
81/83 e as mudanças expressivas nas dinâmicas de desenvolvimento 
político e econômico a partir de então (abertura e redemocratização, 
Plano Cruzado, moratória da dívida externa, Constituinte, ascensão e 
queda de Fernando Collor, e outras).

As evidências já identifi cadas e documentadas, tanto no mundo como no País, dos crescentes erros e 
imprecisões da abordagem tradicional da previsão, levam à conclusão de que salvo em circunstâncias 
e situações muito específi cas, a abordagem extrapolativa está historicamente superada e seu uso é 
inadequado ou insufi ciente paraprognosticar o futuro na grande maioria dos casos.

Uma das principais defi ciências desta abordagem é a sua incapacidade de lidar com a incerteza: seus 
métodos não possuem a fl exibilidade para antecipar ou evidenciar mudanças qualitativas no futuro, 
fenômeno cada vez mais frequente nos dias de hoje.

Mas a principal defi ciência da metodologia extrapolativa é ver o futuro com os olhos no passado. Isso 
corresponde a ignorar todas as mudanças emergentes ou já em andamento – cuja acentuação é uma 
das características básicas do mundo contemporâneo – e admitir a reprodução das condições vigentes 
até o horizonte da projeção.

Tomando como exemplo o setor elétrico, cabe ressaltar que, em muitos países, as projeções de demanda 
efetuadas para as décadas de 1970 e 1980 foram muito altas, porque os que as fi zeram extrapolaram 
relações e condições técnicas e hábitos de consumo fundamentais, que eram verdadeiros para os anos 
60, mas não para as décadas subsequentes. 

A principal defi ciência da 
metodologia extrapolativa 
é ver ofuturo com os olhos 

no passado
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A propósito, Wack (1985) pondera que as previsões extrapolativas (ou determinísticas) nem sempre 
estão erradas; muitas vezes elas são razoavelmente acuradas. Mas é justamente isto que as torna tão 
perigosas, pois elas são construídas na suposição de que o mundo de amanhã será como o de ontem e 
hoje. Às vezes dão certo, porque o mundo nem sempre muda. Mas, cedo ou tarde, essas previsões vão 
falhar justamente nos momentos mais críticos, pois não conseguem antecipar as mudanças fundamentais 
(rupturas ou descontinuidades) que tornam obsoletas as estratégias vigentes.

Uma outra alternativa, bastante usual no mercado fi nanceiro, mas também no mundo político, consiste 
em projetar, para o futuro, a situação vigente na conjuntura atual ou em passado muito recente.

Assume-se nesse caso, geralmente de forma implícita, que o que está acontecendo hoje, nesta semana 
ou neste mês, continuará a acontecer inexoravelmente por um horizonte de tempo muito mais largo. A 
prática tem demonstrado que, como menosprezam o passado, mas também minimizam ou ignoram a 
possibilidade de mudanças qualitativas no futuro, tais projeções baseadas exclusivamente na conjuntura 
presente induzem a erros muito mais crassos e frequentes que os da extrapolação pura e simples.

A Análise Prospectiva com Base em Cenários

A análise prospectiva por meio de cenários é a alternativa que hoje nos parece mais adequada para 
trabalhar com o futuro.

A prospectiva, segundo Michel Godet (1983), é uma refl exão sistemática que visa orientar a ação 
presente à luz dos futuros possíveis. Em nossas sociedades modernas, a refl exão prospectiva se impõe 
em razão dos efeitos conjugados de dois fatores principais:

a.  em primeiro lugar, a aceleração das mudanças técnicas, econômicas e sociais exige uma visão 
a longo prazo, pois “quanto mais rápido andamos, mais distante os faróis devem alcançar”; e

b.  em segundo lugar, os fatores de inércia ligados às estruturas e aos comportamentos mandam 
“semear hoje para colher amanhã”.

Contudo, se o mundo muda, a direção dessa mudança não parece assegurada. As mutações são 
portadoras de múltiplas incertezas que toda organização deve integrar em sua estratégia: incertezas 
de natureza econômica sobre a taxa de crescimento; socioculturais, como os hábitos de consumo e, 
também, de natureza tecnológica, sobre os produtos e os processos de amanhã. 

A prospectiva não pretende eliminar essa incerteza mediante uma predição ilusória. Ela visa somente, 
e já é muito, organizá-la e reduzi-la tanto quanto possível.
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É preciso, portanto, considerar as incertezas quanto ao futuro e 
aprender a lidar com elas. Nesse sentido, nas últimas décadas têm 
sido criados vários métodos e técnicas, desde sofi sticados modelos 
matemáticos, até métodos rigorosos de organização, estruturação 
e hierarquização de variáveis dinâmicas em interação na mudança 
social. Desses, o método de cenários é atualmente o mais completo 
e rico processo de antecipação de futuros. Trabalhando sempre com 
mais de uma alternativa, os cenários reduzem a inevitável incerteza 
frente ao futuro sem cair no determinismo.

Cenários são imagens de futuros, descritas “cena por cena”. Godet (1983) os conceitua como jogos 
coerentes de hipóteses. Ou, em termos mais detalhados, como o conjunto formado pela descrição de 
uma situação de origem e dos acontecimentos que conduzem à situação futura, sendo que esse conjunto 
de acontecimentos e situações deve apresentar uma certa coerência.

Cada cenário procura estabelecer uma sucessão lógica de eventos, de sorte que, partindo do presente 
(ou de uma dada situação), visualize-se como chegar passo a passo a uma situação futura.

A antecipação de futuros por meio de cenários não é, de forma alguma, um exercício especulativo, de 
pouca ou nenhuma utilidade prática. Ao contrário, quando bem conduzida, ela serve, antes de tudo, para 
preparar a ação face a descontinuidades, oportunidades ou ameaças possíveis ou prováveis. E inspirar 
opções estratégicas de longo prazo.

Um exemplo clássico do bom uso dos cenários no desenho de estratégias de sucesso é a atuação da Shell 
a partir do choque do petróleo em 1973. No início da década de 70, sua equipe de planejamento construiu 
dois cenários, um dos quais previa um choque (para cima) nos preços do petróleo, embora não soubesse 
precisar quando. Esse cenário foi amplamente debatido com os altos executivos da empresa e: 

... “ajudou os diretores a imaginar que decisões deviam tomar ... Em outubro de 1973, houve o 
choque de preços do petróleo e ... de todas as principais empresas de petróleo, apenas a Shell 
estava preparada emocionalmente para a mudança. Os executivos da empresa reagiram rapidamente. 
Durante os anos seguintes, a prosperidade da Shell aumentou. De uma das mais fracas das Sete 
Irmãs, tornou-se a segunda maior e, ao que parece, a mais rentável.”

Peter Schwartz, 1995 

A prospectiva não pretende 
eliminar a incerteza. Ela 

visa somente, e já é muito, 
organizá-la e reduzi-la a 

um leque de possibilidades 
que seja administrável 
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Ao contrário das concepções determinísticas ou fatalistas do futuro, a análise prospectiva e estratégica 
parte do princípio que o futuro é incerto e indeterminado e que os atores sociais têm diante de si, a cada 
instante, alternativas múltiplas e diversas (ver tabela 1). O suposto central é A prospectiva não pretende 
eliminar a incerteza. Ela visa somente, e já é muito, organizála e reduzi-la a um leque de possibilidades 
que seja administrável que o futuro é construído pela prática social, pela ação dos homens organizados 
que têm projetos, vontades, confl itos e, sobretudo, fazem escolhas e correm riscos com uma certa visão 
dos prováveis futuros. Em outras palavras, a história é uma resultante da ação dos homens e pode 
seguir por caminhos diversos, defi nidos pelos interesses em jogo, pelas circunstâncias políticas e pelos 
constrangimentos estruturais.

Tabela 1 - Diferenças entre Cenários e Previsões

Fonte: Macroplan Prospectiva, Estratégia & Gestão (2009)

A Lógica de Construção de Cenários

Os principais atributos dos cenários são: visão sistêmica da realidade; ênfase em aspectos que são 
descritos em termos qualitativos; explicitação das relações entre variáveis e atores como estruturas 
dinâmicas; visão de futuro como construção social, e não como fatalidade. Com isso, o futuro é concebido 
como um espaço aberto a múltiplas possibilidades.
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A metodologia29 utilizada para construção dos Cenários Exploratórios de Belo Horizonte 2010-2030 pode 
ser resumida em cinco passos, descritos a seguir: 

1.  Estudo retrospectivo e descrição da situação atual de Belo Horizonte e de sua inserção 
no contexto metropolitano30.

Analisa a evolução de Belo Horizonte e de sua inserção no contexto metropolitano nas 
últimas décadas, avaliando as variáveis de mudança e permanência que infl uenciarão o seu 
futuro nas seguintes dimensões: demografi a, desenvolvimento econômico, desenvolvimento 
social, mobilidade, meio ambiente, organização, uso e ocupação do espaço metropolitano, 
ambiente de inovação e governança. A análise situacional possibilita a identifi cação dos 
principais gargalos e potencialidades da capital mineira.

2.   Mapeamento das principais tendências consolidadas e invariantes
Permite a identifi cação dos elementos predeterminados ou fatores de inércia fundamentais 
no processo de geração de cenários.

3.  Mapeamento das variáveis-chave
Permite a identifi cação dos elementos mais relevantes do ambiente e a explicitação das 
incertezas críticas fundamentais no processo de geração de cenários.

4.  Matriz de combinação de incertezas
Técnica que permite, a partir das variáveis mapeadas, estabelecer incertezas críticassíntese 
na forma de dois eixos ortogonais. Em cada extremo dos eixos são identifi cadas hipóteses 
plausíveis que, por meio de suas combinações, geram a fi losofi a dos quatro cenários.

5.  Desenvolvimento e quantifi cação dos cenários
Com os cenários gerados e selecionados em função de sua factibilidade, é o momento de seu 
desenvolvimento e detalhamento. Em seguida, os cenários são quantifi cados com indicadores 
previamente escolhidos, de forma não determinística, mas indicativa. Os números servem 
para dar uma ideia de mensuração e grandeza de suas principais dimensões e em função da 
especifi cidade de cada cenário.

6.  Análise comparativa e testes de plausibilidade dos cenários gerados
Consiste em analisar, comparativamente, os cenários selecionados e desenvolvidos,seguido 
de um exame de sua robustez e plausibilidade. 

29  BELFORT, Andréa & PORTO, Claudio, “Análise e Construção de Cenários”. Rio de Janeiro: Macroplan Prospectiva, 
Estratégia & Gestão, 2003.

 30  Os resultados relacionados a esta atividade estão reunidos no relatório de “Avaliação Situacional de Belo Horizonte e de 
sua Inserção no Contexto Metropolitano” que, junto ao presente estudo de Cenários, compõe o arcabouço analítico de 
suporte ao planejamento estratégico de longo prazo de Belo Horizonte.
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A partir desses passos defi nidos pela metodologia estão construídos os cenários, que passam então a 
servir de referência para a construção de estratégias que visem tanto a neutralizar as ameaças e riscos 
potenciais quanto a aproveitar as oportunidades e materializar potencialidades que o futuro reserva à 
cidade. Em outras palavras, o estudo de cenários fornece subsídios essenciais para a construção da 
estratégia que conduzirá Belo Horizonte ao seu futuro desejado.

Lições da Prática na Construção e Análise de Cenários

A prática na construção e desenvolvimento de cenários possibilita a extração ou confi rmação de algumas 
lições já referidas por muitos especialistas no assunto.

A primeira delas é que, na vida real, nenhum cenário acontece exatamente como descrito. A 
realidade é muito mais variada e complexa do que o descrito por um conjunto de cenários, por mais 
bem elaborado que este seja. A realidade comporta nuances, ambiguidades, contradições, surpresas e 
situações em tal riqueza e diversidade, que nenhum cenário é capaz de 
reproduzi-la. Desse modo, é quase fútil qualquer exercício de verifi cação 
do quanto cada cenário, por si, isoladamente, está perto ou distante da 
realidade.

No entanto, e aí está a segunda lição, a trajetória da realidade, 
na grande maioria dos casos, geralmente evolui dentro do 
conjunto de cenários traçados, combinando aspectos de um e 
de outro. Um monitoramento sistemático do que está acontecendo, 
em comparação com o que está previsto no conjunto dos cenários, reduz substancialmente as chances da 
organização ser pega de surpresa.

A terceira lição é um corolário da anterior: um bom conjunto de cenários tem grande utilidade como 
sistema de referência para a navegação rumo ao futuro. Como “cartas de navegação” ou “pontos 
cardeais”, os diversos cenários podem auxiliar os dirigentes ou executivos que estão “pilotando” governos, 
empresas ou organizações, oferecendo-lhes referências consistentes para os inevitáveis ajustes de rota 
que a realidade impõe.

Não importa qual será o 
futuro. A única pergunta 

relevante é: o que faremos 
se um determinado cenário 

acontecer?
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A quarta lição é que um conjunto de cenários, explícita e adequadamente utilizado, reduz os 
confl itos de percepção a respeito do futuro e melhora a qualidade das decisões estratégicas, 
tornando-as mais controláveis ou avaliáveis. Isso porque os cenários explicitam as premissas 
relativas ao futuro, nas quais as decisões foram ou estão sendo baseadas. O subjetivismo e o risco não 
são eliminados, mas pelo menos se tornam mais claros e sujeitos a avaliação.

Por último, mas não menos importante, aprende-se que é inútil pretender que os cenários “adivinhem” o 
que vai acontecer no futuro. Ou, como nos diz Arie de Geus (1997) não é possível saber, e não importa qual 
será o futuro. A única pergunta relevante é: o que faremos se um determinado cenário acontecer?
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Anexo 2

Metodologia – Premissas da Quantifi cação dos Cenários
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