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LOCALIZAÇÃO  

 Ponto no Oceano índico 

 entreposto comercial 

 Destaques: indústria naval 

e refino de petróleo  

 totalmente urbanizada 

 densidade demográfica 

 escassos recursos naturais 
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  Área Pop. Dens. PIB percapita Tx. Desemp Ranking WBF 

  (km²) milh. Hab hab/km² (US$/hab) (%) (entre 148 países) 

Cingapura 716,1 5,4 7.520 50.323 2,1 2º  

Município SP 1522,9 11,4 7.525 21.850 10,5 47º 

 

1965: (independência)  

 condições extremamente vulneráveis,  

 

 baixos indicadores em todos os setores:  

 PIB per capita de USD 516  

 taxa de desemprego de 14%  

 economia exclusivamente dependente de uma única 

atividade: porto comercial 

2013: 

Fontes: Civil Service College, Singapore, Jan 2013; IBGE-Dados do Censo-2010; Fund. SEADE; WEF 2013 (The Global 

Competitiveness Report) 
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Últimos cinquenta anos: 

 gestão voltada para o desenvolvimento econômico,  

 política pró-mercado  

 valores na governança: liderança, integridade ética, solidez 

institucional, legislação rigorosa e agências governamentais fortes 

para regulação das formas de produção. 
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1º Plano de desenvolvimento (anos 60): apoio da ONU 

 Diagnóstico dos problemas: 

 limitação territorial  

 economia incipiente  

 elevadas taxas de desemprego  

 falta de saneamento básico  

 poluição dos rios  

 inundações constantes 

 favelas 

 taxas de analfabetismo 

 escassos recursos naturais  

 sem área para atividade agropecuária 

 

Metas e passos para: 

 

 sobrevivência econômica do país  

 autonomia política e  

 melhoria da qualidade de vida 
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 limpeza do Rio Cingapura 

 regulamentação ambiental (destinação dos resíduos, políticas 

integradas e programas de ação.  

 Exigência de manutenção ou aumento da cobertura vegetal.  

 (entre 1986 e 2007, cobertura vegetal passou de 36% para 47%)  

 telhados verdes 

 Economia: investimentos em capital intensivo, tecnologia, educação  

 farta oferta de transporte coletivo 

 política restritiva à posse e ao uso do automóvel 

 provisão pública de moradias (Fundo a partir dos salários ) 

RESGATE DA QUALIDADE DE VIDA: 
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 Atividade econômica: portuária, aeroportuária, refino de petróleo, indústria 

de ponta 

 Aumento do território: aterramento (20% a mais do que o original) 

 Habitação: 80% são por provisão estatal de várias tipologias 

 Educação e pesquisa: excelência, baseada na meritocracia 

 Abastecimento de água: captação, reaproveitamento integral e dessalinização 

 
 
 
  

DESENVOLVIMENTO ATUAL 
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 crescimento populacional  

  taxas de emprego  

 Transporte: disponibilidade de transporte 

público  

 posse e utilização de automóveis 

 uso do solo preexistente e proposto 

 infraestrutura e instalações  

 equipamentos coletivos  

 necessidades recreativas  

 recursos 

 planos de longo, médio e curto prazos  

 integração setorial com objetivos e prioridades comuns 

 análise de cenários possíveis e desejados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 níveis de detalhamento hierarquizados nos seus objetivos, objetos e prazos  

 propostas para o território, seus usos e a circulação coerentes e otimizadas  
 
. 

POLÍTICA PARA MOBILIDADE URBANA:  
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VIAGENS MOTORIZADAS DIÁRIAS:  

7,06 milhões de viagens:  63% em transporte público 

 

 

2,65 milhões 

3,48 milhões 

0,93 milhão 

Metrôs pesado e leve

Ônibus

Táxis
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 aumento do sistema viário seria insuficiente para atender à demanda de 

deslocamentos 

 combinação entre políticas de uso do solo e desenvolvimento dos transportes 

 avaliação adequada dos papéis do transporte privado e do transporte público  

 restrição à aquisição e uso do automóvel 

  

 

PREMISSAS PARA O PLANO DE MOBILIDADE:  
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ESTRATÉGIAS: 

 
 Combinação coerente entre planejamento e gestão: 

 do território  

 da oferta de transporte público 

 do sistema viário  

 da posse e uso de automóveis 

 da priorização dos investimentos 

 resultados a partir de um plano e de um cenário desejado. 

 
 

 

 

PLANO DE MOBILIDADE:  
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Uso Comercial 

Uso Residencial 

 
  

Taxi 
Frota: 28.210 
 

Metrô Leve/VLT  
29 km; 43 estações 
 

 
Terminal:  
4.212 ônibus 

Rede viária 
 3.412 km 

 

 

 
Metrô (Subterrâneo) 
147 km; 105 estações 
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GESTÃO ELETRÔNICA DO VIÁRIO: 
 

 gestão integrada do sistema viário e da oferta 

de transporte coletivo 

 informações on line  para os usuários de TC e 

de automóveis sobre: horários de ônibus, 

congestionamentos, incidentes, disponibilidade 

de vagas de estacionamentos, etc 

 fiscalização eletrônica de velocidades 

 cobrança eletrônica do uso das vias mais 

carregadas, precificado em tempo real 

 semaforização diferenciada para portadores de 

deficiência 

CONTROLE DAS VIAGENS INDIVIDUAIS  
 cotas para aquisição 

 taxação da propriedade 

 sem isenções e subsídios  no preço dos carros 
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O PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

 
Plano Conceitual      horizonte: 50 anos 

 

Plano Diretor:   para 10 anos, revisado a cada 5 anos  

 

Contém linhas de ação para : 

desenvolvimento econômico 

gestão de áreas verdes e corpos de água 

uso e ocupação do solo 

gabarito de edificações 

localização das atividades econômicas 

infraestrutura correspondente 

desenho urbano e paisagismo 

preservação do patrimônio 

novas áreas a serem desenvolvidas 

reserva de terrenos para desenvolvimento futuro 

 

Coordenação e acompanhamento do URA Urban Redevelopment Authority 
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 escala do país  

 integração entre setores de planejamento  

 centralização do poder no Estado 

 continuidade de gestão - Partido de Ação Popular - desde a sua 

independência como um país democrático – eleições diretas – porém 

autoritário - prática política centrada na figura de Lee Kuan Yew.  

 estrutura administrativa proporcional ao país 

 aspectos culturais nas feições das políticas públicas  

RAZÕES DO SUCESSO DO PLANEJAMENTO 
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 modelo político e econômico híbrido: 

 atitude “pró-mercado” mas ação  intervencionista:  
 moradia é majoritariamente pública  
 Estado envolve-se com políticas industriais 
 foco na liderança do desenvolvimento de Cingapura 
 investimentos maciços em educação  
 subsidia a saúde e educação 

 unidade política, apesar da diversidade étnica e religiosa  

 crescimento econômico baseado na industrialização para exportação  

 estabilidade econômica e política: atratividade de empresas multinacionais 

 Pacto social: projeto nacional com o engajamento da população  

 ambiente de vertiginoso crescimento econômico, civilizado e seguro  

 apoiado em limitações a liberdades individuais e da imprensa  

RAZÕES DO SUCESSO DO PLANEJAMENTO 
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 cultura oriental x conceitos de democracia e política  

 Política pouco afeita à dissonância modelos 

 instrumentos de comunicação institucional extensivos 

 implementação de museus e canais de informação interativos enfatizando a 

todo momento os aspectos cívicos, de ordem e unidade social,  

 mentalidade de zelo pela coisa pública, de preservação da identidade cultural 

e do sentimento de civilidade.  

 discurso e prática de envolvimento da comunidade: 

RAZÕES DO SUCESSO DO PLANEJAMENTO 
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 propriedade estatal da terra:  

 majoritariamente adquirida ainda nos anos 1960 e 1970,  

constituindo um banco de terras públicas  

 facilita a aplicação da regulação urbanística e o controle do 

desenvolvimento urbano  

 posterior venda para incorporadores privados, que atuam em um 

território previamente regulado, com parâmetros de uso e ocupação 

definidos e alinhados com planos urbanísticos e com o planejamento 

econômico mais amplo 
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 estrutura burocrática federal única  

(autarquias vinculadas diretamente aos ministérios 

  

 gestão e governança: organização institucional baseada na propagação de uma 

missão e visão voltadas para o crescimento 

 

 estratégias, políticas, programas e projetos voltados à criação de um ambiente 

propício para a instalação de indústrias (majoritariamente estrangeiras)  

 

 instituições regulatórias e fiscais confiáveis;  

 

 aparato social cria  ambiente de segurança e estabilidade social  

 

 qualificação profissional, instituições de ensino e pesquisa de excelência 

amalgamadas com  uma ideologia de competitividade e meritocracia.  
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contexto de crise internacional  

aumento da desigualdade  

estagnação de baixos pisos salariais; 

aumento da desigualdade 

 

governo atento: mudanças para contemplar novas necessidades  

abertura gradual na política e aumento dos gastos sociais                                                                         

 

gestação de novo pacto: maior distribuição do crescimento e participação social  

Porém: baseado na prática consolidada de planejamento, com revisão da 

conjuntura e cenários futuros para a formulação de políticas de Estado 

estreitamente vinculadas ao compromisso de sua implementação.  

 

 

QUESTÕES ATUAIS 
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SÃO PAULO: DESAFIOS ATUAIS DO PLANEJAMENTO 

 multiplicidade de instâncias governamentais e falta de integração entre elas 

 descolamento entre viés técnico e político 

 interferência de grandes grupos privados na definição das políticas públicas 

 vantagem dos interesses particulares e pontuais sobre os da coletividade  

 democracia jovem: Estado pouco afeito à transparência e impessoalidade 

 falta de tradição participativa: não-legitimação dos planos e projetos públicos 

  
 falta de lastro social das peças de planejamento somada à falta de interesse político 

na sua implementação  
 



PLANEJAMENTO E GESTÃO EM CINGAPURA 



PLANEJAMENTO E GESTÃO EM CINGAPURA 



PLANEJAMENTO E GESTÃO EM CINGAPURA 



PLANEJAMENTO E GESTÃO EM CINGAPURA 



Obrigado 
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