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RESUMO
Um grande desafio global surgiu nos últimos anos em decorrência dos impactos causados pelo homem à natureza, o
desenvolvimento sustentável nas cidades, onde os maiores recursos do planeta são consumidos. Para tal, é necessário
entender como as cidades enfrentam as questões ambientais, sociais e econômicas e assim buscam o equilíbrio das
necessidades,  diminuindo os danos ao meio ambiente,  gerando lucros e  consequentemente  se  tornando um lugar
agradável e atrativo para as pessoas. O conceito das cidades sustentáveis aparece nesse sentido como opção na busca
pelo desenvolvimento sustentável, já que as mesmas se baseiam nos princípios da sustentabilidade, implantando ações
relacionadas com a ecologia, eficiência energética e a equidade socioespacial.  O relatório da Arcadis -  Sustainable
Cities  Index 2015  –  serviu  como  fonte  para  o  levantamento  dos  dados  da  pesquisa.  Analisou-se  as  ações  e
características das cidades em relação aos subíndices pessoas, planeta e lucro. Como conclusão foi verificado que as
cidades enfrentam inúmeras  dificuldades para alcançar o  equilíbrio  nos  três  indicadores,  sendo necessário  que as
mesmas adotem ações que promovam a mudança de atitude da sociedade em relação ao desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Cidades sustentáveis; Desenvolvimento urbano; Sustentabilidade; Desenvolvimento sustentável.

1 INTRODUÇÃO

O conceito mais conhecido para desenvolvimento sustentável é o formulado pela Comissão
Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (1991), no documento “Nosso
Futuro  Comum”:  “o  desenvolvimento  sustentável  é  aquele  capaz de  suprir  as  necessidades da
geração atual, sem comprometer as necessidades das gerações futuras” , sendo esta uma atitude
que  deveria  ser  de  grande  responsabilidade  ética  e  consciente;  deixando  o  individualismo e  o
consumismo de lado e construindo uma responsabilidade coletiva.

Estamos  diante  de  um  momento  crítico  na  história  da  Terra,  numa  época  em  que  a
humanidade  deve  escolher  seu  futuro.  À  medida  que  o  mundo  torna-se  cada  vez  mais
interdependente  e  frágil,  o  futuro  enfrenta,  ao  mesmo  tempo,  grandes  perigos  e  grandes
promessas.  Para  seguir  adiante,  devemos  reconhecer  que,  no  meio  de  uma  magnífica
diversidade de culturas e  formas de vida,  somos uma família  humana e uma comunidade
terrestre  com  um  destino  comum.  Devemos  somar  forças  para  gerar  uma  sociedade
sustentável  global  baseada no respeito pela  natureza,  nos direitos humanos universais,  na
justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós,
os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande
comunidade da vida, e com as futuras gerações. (A CARTA DA TERRA, 2002).

Um dos grandes desafios globais a serem enfrentados no século XXI, são as questões de
sustentabilidade. A sustentabilidade, cada vez mais estudada, tem sido exposta a partir da teoria
que o sociólogo e consultor britânico John Elkington formulou: o  Triple Bottom Line – o tripé da
sustentabilidade  –  também  conhecida  como  os  “Três  Ps”  (people,  planet and  profit)  ou,  em
português,  “PPL”  (pessoas,  planeta  e  lucro).  De  acordo  com  este  conceito,  desenvolvimento
sustentável  só  é  possível  se  as  esferas  sociais,  econômicas  e  ambientais  forem  levadas  em
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consideração,  ou  seja,  para  ser  sustentável  uma  cidade  deve  ser  financeiramente  viável,
socialmente justa e ambientalmente responsável.

Segundo relatório  da  UN-HABITAT (2016),  a  população urbana aumentou de 2,3  bilhões
(sendo 46% do total populacional global) em 1990, para 4 bilhões no ano de 2015 e até 2030 a
previsão que a população urbana dos países desenvolvidos dobre e a área construída seja três
vezes maior. Com esses crescimentos desenfreados e na maioria das vezes desordenados, não se
atingirá a sustentabilidade sem que haja uma transformação no modelo de pensar e planejar os
espaços urbanos e reinventá-los de maneira inteligente.

Segundo Romero (2007), as cidades consideradas sustentáveis são aquelas que se baseiam
nos princípios da sustentabilidade, levando em conta conceitos como ecologia, eficiência energética
e equidade socioespacial.

Algumas cidades já têm se preocupado em cuidar de seus recursos naturais, investindo em
energias renováveis, planos de gestão de resíduos, manejo hídrico sustentável, controle de poluição
e degradação ambiental e assim asseguram qualidade de vida para a população, transformando
centros urbanos em cidades sustentáveis.

Algumas  cidades  serão  citadas  e  projetos  expostos,  com  base  no  relatório  divulgado  e
realizado pela ARCADIS, empresa global líder em projetos e consultoria para ambientes naturais e
construídos, operados em ciclos estratégicos de três anos, edição em questão referente ao ano de
2015 do Sustainable Cities Index, com a classificação das 50 cidades mais sustentáveis do mundo.
O índice foi calculado pelo  Center for Economics and Business Research considerando os fatores
sociais  (people),  ambientais  (planet)  e  econômicos  (profit)  que  fazem  uma  cidade  sustentável,
tornando-se  exemplos  positivos  a  serem  seguidos  para  que  as  transformações  comecem  a
acontecer, ajudando lideranças municipais a definir prioridades e focar seus esforços onde eles se
fazem mais urgentes de acordo com Arcadis (2016).

O objetivo principal do presente artigo é realização da análise das características sustentáveis
das  principais  cidades  globais.  Serão  analisados  neste  estudo  o  ranking  e  seus  parâmetros,
utilizados mundialmente para classificar cidades que atendem aos requisitos solicitados e propostos
pela Arcadis (2016), abordando os 3 indicadores que levam as cidades a estarem no parâmetro das
cidades mais sustentáveis do mundo.

2 SUSTENTABILIDADE E AS PRINCIPAIS CIDADES SUSTENTÁVEIS

Sustentabilidade é um relacionamento entre sistemas econômicos dinâmicos e ecológicos
maiores  e  também dinâmicos,  embora  de  mudança  mais  lenta,  em que:  a  vida  humana  pode
continuar indefinidamente; os indivíduos podem prosperar; as culturas humanas podem desenvolver-
se; mas em que os resultados das atividades humanas obedecem a limites para não destruir a
diversidade, a complexidade e a função do sistema ecológico de apoio à vida (GALLO, 2007).

Deve-se cuidadosamente repensar a maneira como o homem vem lidando com os recursos
naturais, já que as consequências são alarmantes e com dimensões estratosféricas, nesse contexto
Lundqvist  (2007) destaca que os principais problemas relacionados com a sustentabilidade,  são
relacionados  aos  padrões  de  consumo  adotados  pelos  habitantes  das  cidades  e  a  falta  de
infraestrutura adequada para atendimento das necessidades da população.

Segundo John Batten, Diretor do projeto Cidades Globais, o correto planejamento das cidades
depende  da  adoção  de  ações  que  possibilitem  que  as  necessidades  dos  habitantes  sejam
atendidas,  ao  mesmo  tempo  em  que  exista  a  preocupação  com  as  questões  ligadas  à
sustentabilidade, abrangendo as esferas social, econômica e ambiental, possibilitando que exista um
equilibro entre a busca pelo lucro e também da preservação ambiental (ARCADIS, 2016).

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



A Arcadis Índice de Cidades Sustentáveis leva em consideração dados sobre estes critérios
de fontes confiáveis, como Nações Unidas, o Banco Mundial, a Organização Mundial  de Saúde,
Organização Internacional do Trabalho e muitos outros (ARCADIS, 2016).

Arcadis  (2016)  análise  50  cidades,  de  31  países,  sendo  estas  classificadas  através  de
indicadores  que  estimam  a  sustentabilidade  de  cada  cidade.  Estas  foram  selecionadas  para
proporcionar  uma  visão  geral  das  cidades  do  Planeta,  com  uma  variedade  de  níveis  de
desenvolvimento  econômico,  expectativas  de  crescimento  e  variedade  de  desafios  de
sustentabilidade.

O  ranking  é  dividido  em  três  subcategorias  gerais:  Pessoas,  Planeta  e  Lucro.  Estes
correspondem a três dimensões da sustentabilidade – social, ambiental e económica e pode ser
descrita como a triple bottom line. As 50 cidades são classificadas a cada um dos três sub-índices. O
índice, conduzido pelo Centre for Economics and Business Research (CEBR) afirma que nenhuma
cidade utópica existe. Muitas cidades do mundo estão deixando de atender às necessidades de seu
povo com os líderes da cidade tendo que gerenciar um complexo equilíbrio entre os três pilares da
sustentabilidade  -  Pessoas,  Planeta  e  Lucro.  O  Quadro  1  apresenta  as  dez  cidades  melhor
posicionadas no Índice de Cidades Sustentáveis da Arcadis de 2015.

Quadro 1: Ranking das cidades sustentáveis

Posição Cidade

1 Frankfurt

2 Londres

3 Copenhague

4 Amsterdã

5 Roterdã

6 Berlim

7 Seul

8 Hong Kong

9 Madrid

10 Singapura
Fonte: Arcadis (2016)

Segundo Arcadis (2016), o subíndice Pessoas “mede” a infraestrutura de transportes, saúde,
educação, renda, a desigualdade, a conciliação da vida profissional e o lazer, e os espaços verdes
dentro das cidades. Estes indicadores levam em conta a "qualidade de vida” para a população nas
cidades em questão. O subíndice Planeta leva em conta o consumo de energia, quota de energias
renováveis  ,  as taxas de reciclagem, efeito  estufa,  emissões de poluentes,  risco  de catástrofes
naturais,  água  potável,  saneamento  e  a  poluição  do  ar.  E  por  fim e  não  menos  importante,  o
subíndice Lucro, examina a perspectiva do desempenho de um negócio, as medidas que combinem
infraestruturas de transporte  (ferroviária,  outros transportes  públicos  e tempo de deslocamento),
facilidade de fazer negócio, a importância da cidade em redes econômicas globais, propriedade e
custo de vida, o PIB per capita e eficiência energética.

2.1 PESSOAS 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



De acordo  com Arcadis  (2016)  este  índice  mede  a  qualidade  de  vida  das  pessoas  e  o
desempenho social das cidades e a interação entre a cidade e sua comunidade. O intuito é que seja
construída uma sociedade justa. Tendo como objetivo principal construir a civilização do “ser”, onde
exista maior igualdade na distribuição do “ter” e da renda, para melhorar os direitos e as condições
de  amplas  massas  de  população  e  diminuir  a  imensa  distância  entre  os  padrões  de  vida  de
abastados e não-abastados (ARRUDA, 2008).

Para investigar este índice, a Arcadis utilizou nove indicadores separados, que influenciam a
qualidade  de  vida  daqueles  que  usufruem  a  cidade,  são  estes:  infraestrutura  de  transportes,
desigualdade,  alfabetização,  média  de  dependência,  educação,  equilíbrio  trabalho-  vida,  saúde,
espaço verde, preço dos imóveis (ARCADIS, 2016).

O estudo ainda revela que apenas duas cidades asiáticas, Hong Kong e Seul entraram no
topo do subindice Pessoas. Estas cidades possuem espaços verdes acessíveis, educação de alta
qualidade e longa expectativa de vida, fatores que exercem forte influência positiva. No entanto, de
acordo com Arcadis (2016), as longas horas de trabalho como na maioria das cidades asiáticas
mantem as cidades em uma pontuação menor.

De acordo com Arcadis (2016), as 10 cidades que estão no topo do ranking são, na sua
maioria,  cidades  europeias,  totalizando  sete.  O  estudo  ainda  revela  que  apenas  duas  cidades
asiáticas, Hong Kong e Seul conseguiram entrar no topo deste subíndice em questão. O Quadro 2
apresenta as 10 primeiras colocadas nesse subíndice. 

Quadro 2: Ranking das cidades sustentáveis - pessoas

Posição Cidade

1 Roterdã

2 Seul

3 Londres

4 Sydney

5 Copenhague

6 Hong Kong

7 Amsterdã

8 Melbourne

9 Frankfurt

10  Berlim
Fonte: Arcadis (2016)

Roterdã sobe ao topo deste índice, pois possui um excelente desempenho na maioria dos
indicadores. Recebendo destaque quando falamos de equilíbrio vida-trabalho, pois possuem baixas
horas trabalhadas,  mantendo uma relação saudável  neste aspecto,  aumentando a qualidade de
vida. Possuem também preços justos nos imóveis, 60% mais barato do que as outras cidades no
topo das dez. Roterdã possui o Programa Roterdã de Sustentabilidade, onde foram investidos 31
milhões de euros, com a ambição de fazer uma cidade limpa, verde e saudável: reduzindo suas
emissões de carbono pela metade melhorando a qualidade do ar e reduzindo o ruído e redução de
50% de gás carbónico até 2025 (ARCADIS, 2016).

Com objetivo de construir uma comunidade de casas flutuantes, a cidade também projetou e
já implantou uma unidade de um abrigo translúcido flutuante produzido com plástico anticorrosivo de
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alta estabilidade térmica, conhecido como teflon ou ETFE, que é 100 vezes mais leve que o vidro
(ARCADIS, 2016).

Em cidades como Roterdã,  que aparece em primeiro  lugar  neste  ranking  em questão,  o
aumento do uso da bicicleta nos últimos dez anos foi de 60%, explicou à Agência Efe o vice-prefeito
e vereador de Sustentabilidade, Mobilidade e Organização, Pex Langenberg: "O aumento do uso da
bicicleta em Roterdã é evidente. Mais de 70 mil pessoas utilizam de forma cotidiana este meio de
transporte, de modo que prevemos a construção de novas infraestruturas, instalações e serviços
para as bicicletas tradicionais e as elétricas, novas propostas como a bicicleta inteligente e os trilhos
sustentáveis, já que se trata de um mercado em alta", explicou (ARCADIS, 2016).

Seul, a segunda colocada, adotou sistemas de transportes coletivos eficientes, o transporte
público de Seul é considerado referência pela Organização das Nações Unidas. O PNUMA sugere 3
estratégias para que um sistema de transporte seja sustentável: evitar ou reduzir deslocamentos;
adotar  meios  de  transporte  mais  sustentáveis;  e  aumentar  a  eficiência  de  todos  os  meios  de
transporte  (PNUMA,  2011).  O  país  possui  mais  de  2.000  km  de  ciclovias  pavimentadas,  bem
sinalizadas e seguras, 89% da frota de ônibus substituíram seu combustível por gás natural e já
estão em operação, Seul possui um sistema integrado de transporte, com um cartão unificado para
metrô, ônibus, trens e bicicletas. Outro ponto relevante são as revitalizações de rios, transformações
de estradas em parques e locais para caminhadas, importantes ações para a melhoria da qualidade
do ar; como ilustração tem o Rio Cheonggyecheon (local revitalizado), que estava biologicamente
morto, um esgoto canalizado coberto por uma via de trânsito rápido, até que a prefeitura assumiu a
responsabilidade de inclui-lo  novamente  à  vida  da cidade.  Destruiu-se  a avenida,  reabriu-se  os
canais e foi criado um parque linear multifuncional de convivência às suas margens, um oásis verde
e público no centro da selva de pedra da capital sul coreana, onde a temperatura média era de
38,2°C e hoje é em torno de 32,3°C. A concentração de NO2 foi reduzida em quase 30% durante o
mesmo período, de 0.063 ppm para 0.045 ppm, tornando o ar mais limpo, proporcionando maior
qualidade de vida para os moradores e visitantes (ARCADIS, 2016).

Londres que recebe a terceira posição neste ranking, possui o projeto que para circular de
carro na área central em dias de semana, das 07:00 às 18:00 horas é obrigatório pagar uma taxa de
congestionamento de 10 Euros. A medida serve para desestimular o uso de carro e estimular o
transporte coletivo. A cidade gera energia através da frenagem dos trens desde 2015, essa energia
é reutilizada em outras estações e gerando uma economia de mais de R$ 30 milhões (ARCADIS,
2016).

Boston possui o melhor desempenho dentre as cidades americanas, com classificação 13 no
ranking geral, com bons resultados nos indicadores de educação, porém Arcadis (2016) revela que
Boston possui baixa pontuação na infraestrutura de transportes, bem como Los Angeles. Enquanto
isso,  em  Nova  York,  no  transporte  se  saiu  melhor,  porém  a  cidade  foi  penalizada  por  seus
crescentes custos de propriedade, que foram a mais alta registrada em todas as cidades estudadas
e assim Nova York ficou em 33 no ranking. Nairobi, Rio de Janeiro e em Wuhan, é necessário um
altíssimo investimento em diversas áreas para que haja sustentabilidade do ponto de vista social
(ARCADIS, 2016).

2.2 PLANETA

Arcadis (2016) define este índice como aquele que medirá o desempenho ambiental, focando
em recursos de consumo, eliminação de recursos e risco de exposição a catástrofes ambientais. As
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dez cidades com melhores desempenhos são na maioria cidades europeias com apenas Singapura
e Toronto de outro continente. O Quadro 3 apresenta as 10 primeiras colocadas nesse subíndice.

Quadro 3: Ranking das cidades sustentáveis - planeta

Posição Cidade

1 Frankfurt

2  Berlim

3 Copenhague

4 Madri

5 Roterdã

6 Amsterdã

7 Singapura

8 Roma

9 Toronto

10 Birmingham
Fonte: Arcadis (2016)

Duas cidades alemãs no topo da lista (Frankfurt e Berlin), e geralmente as cidades norte-
americanas  tem  pior  desempenho  nesta  métrica  do  que  nas  outras.  Chicago,  Filadélfia  e  Los
Angeles utilizam uma proporção muito baixa de energia renovável, o índice do uso de energia e
energia renovável mede o consumo por pessoa e a proporção de energia mista no país que vem de
outras fontes que não seja de combustíveis fosseis. Certas cidades latino-americanas estão muito
bem  neste  indicador,  com  a  mistura,  no  Brasil  estima-se  37%  são  combustíveis  renováveis
(ARCADIS, 2016).

Ainda de acordo com Arcadis (2016), as cidades do Oriente médio, Estados Unidos e alguns
países europeus não conseguiram boas soluções de energia renovável. Todos os participantes do
Médio Oriente não usam praticamente nenhum recurso de energia renovável, dado sua abundância
em combustíveis de hidrocarbonetos. O Reino Unido, Holanda, Rússia, Dinamarca e a Espanha são
os líderes na geração de energia renovável.

O risco de exposição a catástrofes naturais é medida através da vulnerabilidade de cada
cidade para oito tipos de desastre natural. Esta é determinada pelo fato de desastres ocorridos antes
(em registros que desde 1900). San Francisco e Los Angeles marcam a menor pontuação sobre
esta  medida,  tendo  experimentado  vários  desastres.  No  topo  estão  várias  cidades  da  Europa
Oriental e do Oriente, incluindo Londres, Amsterdã, Roterdã, Abu Dhabi, Dubai e Doha, que não têm
registro de experimentar qualquer um destes desastres em uma escala suficientemente prejudicial. -
Frankfurt, no topo do ranking, é considerada a Capital Europeia da Árvore, cada árvore da cidade é
registrada e monitorizada, e possui uma floresta com mais de 8.000 hectares que forma um cinturão
verde que equivalente à 1/3 da sua área. Há 25 anos, a cidade criou sua própria agência energética
e começou a investir em produção de energia renovável produzida localmente. A cidade tem a meta
de reduzir 10% das emissões de CO2 a cada 5 anos, o que resultará em um corte de 50% em 2030.
Para realizar essa redução, a prefeitura investe em aumento de eficiência energética e redução de
demanda residencial, comercial e nos setores de transporte e comunicações (ARCADIS, 2016).

Berlin que aparece em segundo lugar, tem uma população extremamente engajada na causa
verde  que  disfruta  da  atmosfera  de  criação  e  colaboração  estimulada  pelo  governo.  São
desenvolvidos  projetos  de  urbanismo  open-source do  tipo  faça-você-mesmo,  espaços  de  co-
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habitação  e  coworking,  jardins  comunitários,  arquitetura  ecológica,  projetos  culturais  e
gastronômicos sustentáveis, entre outras (ARCADIS, 2016). 

Copenhagen possui uma fazenda eólica da que produz 19,7% de toda a energia gerada na
Dinamarca e a meta é abastecer 50% do país até 2050. Com relação à poluição a cidade prevê a
neutralização da emissão de carbono até 2025. A cidade reutilizou pequenos espaços para fazer
parques de até 5 mil m², conhecidos como Pocket Parks, até 2015 eram 14 unidades (ARCADIS,
2016).

Arcadis (2016) destaca que muitas das cidades que pontuaram acima de 90% para a poluição
do ar, as medidas da Organização Mundial de Saúde medem em termos particular de cada caso, e
algumas cidades do Oriente Médio (Abu Dhabi,  Dubai,  Doha) e Nairóbi,  ficaram mal colocadas,
embora para o Médio Oriente cidades, a prevalência de tempestades de areia faz com que esta
pontuação caia. Além disso, as cidades chinesas, especialmente Wuhan, são penalizadas por ter o
maior  índice  de poluição vindo de indústrias.  Na questão dos resíduos,  no topo estão Berlin  e
Frankfurt, que tem subsídios encorajadores para a conversão de resíduos em energia, e Bruxelas
está logo atrás. Algumas cidades latino-americanas, tais como Santiago e São Paulo, recebe alguns
das pontuações mais baixas sobre este indicador, devido à baixa reciclagem, compostagem ou a
conversão em energia dos seus resíduos.

2.3 LUCRO

O subíndice lucro,  visa a sustentabilidade econômica.  Neste índice aparecem os maiores
centros financeiros do mundo: Frankfurt,  seguido por Londres e Hong Kong. Conhecidos centros
comerciais  e  financeiros  e  também pelo  potencial  de  fazer  negócios,  alto  custo  de  vida  e  das
propriedades, Tóquio, Nova York e San Francisco, poderiam receber pontos melhores se não fosse
isso. O Quadro 4 apresenta as 10 primeiras colocadas nesse subíndice (ARCADIS, 2016).

Quadro 4: Ranking das cidades sustentáveis - lucro
Posição Cidade

1 Frankfurt
2 Londres
3 Hong Kong
4 Amsterdã
5 Melbourne
6 Seul
7 São Francisco
8 Bruxelas
9 Singapura

10 Madri
Fonte: Arcadis (2016)

Xangai, da China maior centro financeiro classificada relativamente baixo, perde pelo PIB, a
eficiência energética. De acordo com dados levantados pela Arcadis (2016), a pontuação de São
Paulo é prejudicada pela pobre infraestrutura de transporte, baixo PIB per capita e pontuação abaixo
da média do Brasil na facilidade de fazer negócios.

A  infraestrutura  de  transporte  é  calculada  como  um  composto  do  transporte  público,  a
qualidade  do  aeroporto  e  a  extensão  de  rede  ferroviária.  Los  Angeles  está  investindo
significativamente para melhorar o congestionamento e mobilidade. O primeiro sistema de trem de
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alta velocidade está em construção na Califórnia, conectando Los Angeles com outras regiões e
sistema de Metro Rail de LA também está sendo duplicada (ARCADIS, 2016).

Em outros lugares, algumas cidades do Oriente Médio - Doha, Jeddah, Riyadh - também têm
sistemas de metrô que estão em construção. Frankfurt que aparece no topo da lista é conhecida
como um importante centro internacional de comércio e financeiro e também a urbe mais sustentável
do mundo (ARCADIS, 2016).

Londres: o prefeito de Londres lançou um plano de metas para torná-la "A Melhor Cidade da
Terra",  considerando  que  a  capital  inglesa  será  o  melhor  lugar  para  trabalhar,  negociar,  viver,
estudar, investir do planeta (ARCADIS, 2016).

Hong Kong incentiva à criação de empresas sustentáveis e ainda é um excelente lugar para
se  viver,  com  parques  extensos,  excelente  rede  de  transporte  público  e  baixas  taxas  de
criminalidade. Atraem empresas de todos os continentes, pois possuem excelentes leis incentivando
negócios sustentáveis, transparência e conexões entre grandes corporações baseadas em Hong
Kong, por isso se torna muito eficiente na área de negócios sustentáveis (ARCADIS, 2016).

A eficiência energética é medida como a proporção do consumo de energia em relação ao
PIB. Isto tende a promover as economias baseadas em serviços, que permite cidades dos EUA e
também da Europa pontuarem alto. Copenhague é a cidade mais eficiente do mundo na conversão
de energia para a produção econômica. O desenvolvimento econômico mede o PIB per capita. O
Banco  Mundial  classifica  cada  país  de  regulamentar  regime  em  termos  de  facilidade  de  fazer
negócios. Este é responsável por fatores tais como o número de etapas envolvidas na criação de
uma empresa, a facilidade de cumprimento de contratos e a facilidade de negociação através das
fronteiras. Singapura é o líder mundial em o mais recente índice, com Hong Kong, Dinamarca e
Coreia do Sul outros de alto desempenho. Brasil e Argentina aparecem muito mais baixo do que em
outros  indicadores.  O  indicador  final,  redes  globais,  mede  o  grau  de  conectividade  conforme
determinado  pela  iniciativa  de  Globalização  Mundial  das  cidades.  Londres  e  Nova  York  são
classificadas como "Alpha ++ das cidades, a classificação mais alta. (Arcadis, 2016).

3 CONCLUSÃO

Segundo a análise do ranking Arcadis (2016), correlacionado com outras literaturas, conclui-
se que as cidades enfrentam dificuldades para encontrar um equilíbrio entre os três indicadores:
pessoas, planeta e lucro. Para isto é necessário que a cidade tenha uma visão clara e equilibrada
sobre  a  sustentabilidade;  exigindo  uma  reinvenção  da  sociedade,  do  estilo  de  vida,  da  gestão
pública e da responsabilidade coletiva, sendo que todas estas iniciativas devem caminhar juntas.
Desenvolvendo  estratégias  e  planejamento  de  políticas  pública  para  que  se  possa  alcançar  o
desenvolvimento sustentável. Nota-se que as cidades em desenvolvimento precisam urgentemente
agir para enfrenar os desafios da sustentabilidade. 

Analisando  as  cidades  que  caminham  com  exito  e  lutam  a  cada  dia  para  este
desenvolvimento  sustentável,  conclui-se  que  preservar  o  meio  ambiente  é  necessária  uma
responsabilidade ética diante da própria sobrevivência humana, para tal, é preciso readequar-se ao
senso coletivo, deixando de lado o papel de consumidor do planeta e associar-se a qualidade de
vida incluindo o fator ambiental. O Quadro 5 apresenta as posições das cidades no ranking geral e
por subíndice.

Quadro 5: Índice Arcadis - ranking geral e por subíndice
Cidade Geral Pessoas Planeta Lucro

Frankfurt 1 9 1 1
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Londres 2 3 >10 2

Copenhague 3 5 3 >10

Amsterdã 4 7 6 4

Roterdã 5 1 5 >10

Berlim 6 10 2 >10

Seoul 7 2 >10 6

Hong Kong 8 6 >10 3

Madrid 9 >10 4 10

Singapura 10 >10 7 9

Sydney >10 4 >10 >10

Melbourne >10 8 >10 5

Roma >10 >10 8 >10

Toronto >10 >10 9 >10

Birmingham >10 >10 10 >10

São Francisco >10 >10 >10 7

Bruxelas >10 >10 >10 8
Fonte: Arcadis (2016)
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