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RESUMO 

A TERCEIRA ÂNCORA é uma  proposta  de  vanguarda para  viabilizar  a  execução de um plano de 
desenvolvimento  estratégico  e  institucionalizar  uma  Agência  de  Desenvolvimento  municipal.  Foro 
destinado a abrigar as relações de cooperação entre a Academia, o Governo, a Sociedade e a Iniciativa  
Privada em contexto geopolítico ímpar no Brasil. Território insular que tem no potencial imobiliário e 
turístico  as  principais  vertentes  do  desenvolvimento  sustentável.  Esse  esforço  será  materializado,  
inicialmente, através da construção de um condomínio-modelo com edificações concebidas nos mais altos 
níveis de sustentabilidade. Espaços planejados como exemplos para a ocupação ideal do território com 
baixo impacto  ecológico e  uso de tecnologias  limpas.  As operações  financeiras  e patrimoniais  estão 
consorciadas  para  criação  de  um  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento  com  lastro  em  estruturas  
urbanísticas discretas.

Palavras-chave: Governança Territorial, Vanguarda e as Agências de Desenvolvimento, Sustentabilidade 
Turístico-imobiliária, Sinergia entre Investimentos Insulares, Diferenciais Competitivos.
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ABSTRACT 

The  THIRD  ANCHOR  is  a  pioneering  proposal  to  facilitate  the  implementation  of  a  strategic 
development  plan  and  institutionalize  a  municipal  development  agency.  Forum  designed  to  house 
cooperation relations among the Academy, the Government, Society and Private Initiative in a singular  
Brazilian geopolitical context. Territory to insular that it has in the real estate and tourist potential the  
main  sources  of  the  sustainable  development.  This  effort  will  be  materialized,  initially  through  the 
construction  of  a  condominium-model  with  buildings  designed at  the  highest  level  of  sustainability.  
Planned spaces as examples for the ideal occupation of the territory with low ecological impact and use of  
clean  technologies.  The  financial  transactions  and  assets  are  consociates  for  creating  a  Local  
Development Fund upon discrete urban structures.

 
Keywords: Territorial Governance, Vanguard and Development Agencies, Sustainability in Tourism and 
Real Estate Front, Synergic Insular Investments,   Differential Competitive Issues.
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1 - INTRODUÇÃO

O conceito de “Urbanismo Discreto” ou “Urbanismo Sutil” é uma analogia. Existe, em Ciências 
da  Informação,  uma  disciplina  denominada  de  “MATEMÁTICA DISCRETA”.    Estudo  de 
estruturas que não suportam ou requererem a noção de continuidade. Este ramo do conhecimento 
ficou  popular,  em  décadas  recentes,  devido  às  suas  aplicações  na  computação  (função  do 
desenvolvimento de máquinas digitais que funcionam em etapas discretas e ao armazenamento 
de dados em bits discretos). Considerações e notações de tal disciplina são úteis para o estudo ou 
a expressão de objetos ou problemas em algoritmos e linguagem de programação. Assim, foi 
forjada,  por  similaridade,  para  Cairu,  uma  expressão  que  enfatiza  o  baixo  impacto  e  a 
descontinuidade das intervenções territoriais que, também, podem ser vistas como “acupunturas” 
urbanas (pulsos de ordenamento territorial).

“Cidades não são problemas, são soluções!”. Desta maneira, este artigo trata de uma experiência 
inovadora de  funding  com base patrimonial e imobiliária em prol do desenvolvimento urbano 
sustentável  e  do  ordenamento  territorial  do  Arquipélago  de  Tinharé  na  Bahia. Iniciativa  já 
qualificada em eventos internacionais e maturada para implantação no curto prazo. Mobilização 
voltada à agregação de valor para glebas doadas, por proprietários rurais, com a finalidade de 
constituição de um fundo monetário de natureza estratégica.  Uma forma de gerar caixa para 
institucionalização de uma agência de desenvolvimento, nos moldes do que há de mais arrojado 
em governança no país e no exterior. Foro de intensa cooperação em prol da preservação de rico 
patrimônio histórico, cultural e ambiental que o território em foco guarda, conforme o relato nas 
próximas páginas. Estão, desta maneira, descritas adiante as circunstâncias do processo evolutivo 
dos projetos precursores, entre 2007 e 2012; os avanços e os resultados esperados e, também,  
apresentadas as 3 (três) “âncoras” emblemáticas da importância do espaço geopolítico, ao longo 
dos últimos 500 (quinhentos) anos. Variáveis extrapoladas para novas dimensões como aquela 
do “Urbanismo Discreto” e/ou do BIOURBANISMO descrito pelo WWI (Worldwatch Institute) 
na sua famosa publicação “Estado do Mundo” ora referenciada, destacadamente, pelo prestígio e 
pertinência temática.  

Assim, um pequeno município com 15.000 (quinze mil) habitantes recebe, inesperadamente, no 
ano  de  2006,  um  plano  de  desenvolvimento  estratégico  chancelado  pelo  BID  (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) e pela UMA (Universidade Livre da Mata Atlântica). Nele 
consta a profecia de que aquela unidade política e ambiental  pode se tornar um exemplo de 
sustentabilidade em escala planetária. Já no período subsequente, em mil dias, ou “mil e uma 
noites”, desde a publicação daquele trabalho realizado, de forma independente e insuspeita, por 
um consórcio de empresas portuguesas, o tamanho da economia local foi multiplicado em mais 
de 100 (cem) vezes. Isto em função do início e da estabilização da produção de gás natural na 
sua costa oceânica, gerando para o município royalties e uma fatia ampliada no rateio do ICMS. 

Houve, portanto, um “choque de escala” econômica, infraestrutural e institucional. Tudo como 
foi diagnosticado nos diversos relatórios que dão forma ao estudo supracitado e, desde o início, 
denominado de “Plano Cairu 2030”. Acervo disponível em www.cairu2030.com.br. Este artigo 
trata, então, da organização da iniciativa privada e das parcerias públicas para fazer frente aos 
desafios consequentes de financiamento e exploração, de baixo impacto ambiental e alto valor 
agregado, do potencial imobiliário, náutico e turístico em todas as suas vertentes.

O nível da interlocução temática e os recursos que poderiam ser ofertados internamente em Cairu 
eram mínimos nos primeiros momentos da execução do referido plano há 5 (cinco) anos. As 
idealizações  eram  consideradas  sofisticadas,  amplas  e  muito  além  da  capacidade  de 
metabolização do governo, do fragilíssimo tecido empresarial (ainda no estado de rivalidade e 

http://www.cairu2030.com.br/
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canibalismo)  e  das  incipientes  organizações  sociais.  Circunstâncias  que  precisavam  ser 
arrostadas e mereciam respostas criativas para reverter um quadro amplamente adverso.

Foto 1: A Primeira Âncora – A Igreja e o Convento de Santo Antônio de Cairu (1654) – Monumento  
Nacional tombado pelo IPHAN (Berço do Barroco no Mundo Lusitano)/ Foto de Rui Rezende, 2011.

Os “pontos fracos” e as “forças”, no âmbito interno, e as “ameaças” e as “oportunidades”, no 
contexto externo, foram identificados e articulados em uma matriz. Ela é a síntese da visão de 
longo prazo que brotou daquela mobilização técnica. Sua essência está descrita na figura adiante: 

Figura 1: Matriz Estratégica – Plano Cairu 2030 (BID/UMA, 2006).

O  “Plano  Cairu  2030”  estava  condenado  a  jazer  em  uma  gaveta  dada  às  limitações 
organizacionais, financeiras e à desproporcionalidade das visões domésticas e externas no que se 
referiam  ao  futuro  idealizado.  Surgem,  então,  em  2007,  compensatoriamente,  o  ânimo  do 
SINDCAIRU  (Sindicato  Patronal  Rural  de  Cairu)  e  a  criação  da  “Secretaria  Municipal  de 
Desenvolvimento  Sustentável”  como  propulsores  de  uma  forma  de  assegurar  os  avanços 

 Pontos Fracos
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mínimos  que  se  impunham.  Havia  a  necessidade  de  gerar  recursos  e  compor  forças  com o 
governo municipal, compartilhando ônus e bônus. Desse jeito, superar as limitações cronológicas 
dos mandatos eleitorais e das legislaturas é indispensável e já há a proposição de um modelo 
institucional para isso (a agência de desenvolvimento).  

O foro de estudos e projetos de longo prazo é um arranjo organizacional que resulta de um 
processo evolutivo que está sendo acelerado pela conjunção do planejamento estratégico e do 
incremento  da  capacidade  de  investimento  do  poder  público  municipal  (infraestruturação  e 
capacitação  de  pessoas).  Surgem,  neste  ambiente,  os  “clusters”  (aglomerações  competitivas) 
como manifestações evolutivas, absolutamente naturais, que são sucedidas por formas intensas 
de cooperação e superação de conflitos e impasses. 

Um  cluster  é,  segundo  Porter  (1999),  “um  agrupamento  geograficamente  concentrado  de 
empresas  interrelacionadas  e  instituições  correlatas  numa  determinada  área,  vinculadas  por 
elementos comuns e complementares”.  As relações são, assim, fortalecidas através de parcerias 
que transpõem a fase de rivalidade (canibalismo), preconizam um período de competitividade 
positiva e criam as bases das relações de emulação e sinergia que garantem a sustentabilidade. 
Algo como os pactos de governança, em qualquer “Shopping Center”, tornam imprescindível 
para a sobrevivência, o progresso e a perpetuação da atratividade comum.  A Figura 2 apresenta 
a  seguir  as  fases  do ciclo  de vida  de um cluster  desde as  primeiras  relações  comerciais  ou 
negociais entre algumas empresas, passando por um crescimento e verticalização, até seu estado 
estruturado com relações formalizadas entre organizações e forte integração com as instituições 
de suporte, quer sejam elas públicas ou privadas.

Figura 2: Ciclo de Vida de um Cluster, adaptado de Eurada (1997) por Cesarotto e Pires (2000) 

É fácil perceber essa evolução em Cairu como grande laboratório de negócios que se fortalecem 
e  avançam  rumo  ao  estágio  de  emulação.  Assim,  gerar  recursos  e  valor  para  assegurar  a 
aplicação de energia humana, do conhecimento abundante na academia e validar a composição 
do orçamento indispensável ao desenvolvimento sustentável é, sumariamente, o que todo este 
esforço se propõe. Ele aprecia com o maior cuidado os sinais do progresso, traduz seus reflexos 
em novos estudos, interfere na realidade e na elevação da autoestima do povo disseminando 
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informações de cunho histórico, cultural, econômico e educacional. Controla e fomenta fluxos e 
refluxos de dados de interesse coletivo e inerentes à promoção do bem comum.

Além  disso,  o  trabalho  coletivo  ora  descrito  busca  e  consolida  alianças  interferindo  na 
elaboração de marcos legais e na importação de modelos de sucesso como aquele da “Agência 
Curitiba de Desenvolvimento S.A.”. Solução inspiradora, guardada as devidas proporções, como 
benchmark a ser seguido (www.agenicacuritiba.com.br). Medida gerencial que oferta uma baliza 
superior  e  muito  nítida  para  as  discussões  que  antecedem  as  definições  da  forma  de 
institucionalização  do  foro  de  execução  do  planejamento  estratégico  cairuense.   Processo 
contínuo para comparar os produtos e soluções locais, serviços e práticas com os mais fortes 
concorrentes ou com os destinos turísticos reconhecidos como líderes no Brasil e no exterior.

A evolução deste  processo de desenvolvimento pode ser mais  bem compreendido através da 
leitura detida dos outros trabalhos apresentados pelo autor às conferências da “LARES” em 2009 
e 2010. Derivações do que foi publicado no GFAL (Global Fórum América Latina), em 2007, 
(www.globalforum.com.br) e nas duas versões da CICI (Conferência Internacional das Cidades 
Inovadoras), em 2010 e 2011 (www.cici2011.org.br), na condição atribuída ao município e à 
iniciativa privada cairuense como parceiros estratégicos daquele evento. Os títulos foram:

a  -  Financiamento  do  Planejamento  Imobiliário  e  Turístico  para  o  Desenvolvimento 
Sustentável do Único Município-arquipélago do Brasil (A Terceira Âncora)/ 2009;

b - Município-arquipélago estruturado como “Shopping Center Ecológico” e “Campus 
Universitário” – diferenciais competitivos turísticos e imobiliários/ 2010.

As esferas de governo são “muito grandes para fazer coisas pequenas e muito pequenas para 
fazer coisas grandes” e, neste caso de Cairu (imerso no território da Bahia), tal assertiva ganha 
proporções  dramáticas.  A  municipalidade  iniciou  um  esforço  de  ajustamento  a  uma  nova 
realidade fazendo frente a necessidades sociais e institucionais gritantes e esta é, por certo, sua 
prioridade absoluta.  Enquanto isso, a iniciativa privada precisa de conceitos de emulação que a 
tirem da letargia do extrativismo turístico. Algo que leva a maioria dos negócios locais, muitos  
ainda na informalidade, a explorar o “turista” ao invés do segmento turístico. Neste ambiente de 
superação de limitações, só recursos de monta e muita inovação podem sustentar a revolução que 
se  exige  para  viabilizar  a  execução  do  referido  planejamento  estratégico.  Cabe,  então,  às 
empresas, às organizações sociais e à academia, de forma consorciada, alavancar recursos de 
maneira criativa aplicando conceitos inovadores. 

Financiar  os  estudos  de  ordenamento  territorial  e  os  projetos  estratégicos  prioritários  é  um 
desafio urgente.  Missão que só pode ser cumprida com o apoio das universidades parceiras, 
conferindo  credibilidade  e  isenção  a  todos  os  movimentos  precedentes  e  consequentes  de 
agregação  de  valor,  geração  de  liquidez,  modelagem  de  nova  governança  (a  agência  de 
desenvolvimento) e a gestão dos fundos aplicados de forma proporcional, necessária e suficiente. 
Tudo sob a convicção de que os lapsos regulares dos processos políticos e eleitorais são quase 
sempre  caracterizados  por  ciclos  de  descontinuidades  que  frustram os  mais  bem concebidos 
projetos e impõem insegurança e instabilidade para os investimentos privados.  

2 – METODOLOGIA

Sustentabilidade nasce no projeto! A frase anterior e a fase atual do processo evolutivo acima 
descrito  exigem  a  materialização  do  “MASTER  PLAN”  do  empreendimento  modelo, 
propriamente dito (a Terceira Âncora), como lastro patrimonial de criação do FDE (Fundo de 

http://www.cici2011.org.br/
http://www.globalforum.com.br/
http://www.agenicacuritiba.com.br/
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Desenvolvimento Estratégico). Um desenho gerado pela aplicação de experiências diversas, de 
vários  profissionais,  e  através  da  aplicação  de  metodologias  de  geração  de  alto  nível  de 
harmonia. Assim, foram escolhidas a “IA” (Investigação Apreciativa) e a “Charrette Design” 
como formas de viabilizar negociações multilaterais em tempo certo.

A primeira é uma metodologia de geração de consenso, uma forma respeitável criada como um 
método  verdadeiramente  revolucionário  de  mudança  de  gerenciamento,  enfatizando  a 
investigação dos pontos fortes, ao invés de ter como foco, exclusivamente, a detecção dos pontos 
fracos. Ela incrementa significativamente a satisfação do cliente, a competitividade de custos, 
vendas, lucros e engajamento dos atores, bem como as habilidades e a organização em atender às 
necessidades  da  sociedade.  A bibliografia  específica  é  repleta  de  histórias  encantadoras  que 
ilustram  suas  diversas  aplicações  e  vantagens.  Isto  mediante  a  utilização  deste  método  de 
mudança para impulsionar sistematicamente o potencial humano, as organizações, comunidades 
e indivíduos ampliado suas eficiências. A “Charrette Design” é, por sua vez, a aplicação dessa 
metodologia no contexto do planejamento físico. 

Está  retratada  na  foto  a  seguir  a  disposição  de  mesas  mostrando  o  ambiente  exigido  para 
aplicação da metodologia da “IA” (Investigação Apreciativa) em evento que contou, em cada 
posição de negociação, com representantes da academia (setor amarelo), das empresas (azul) e 
da sociedade – governos, sindicatos, associações etc. (setor verde). Os quadrantes em vermelho 
foram ocupados por monitores que tinham a responsabilidade de facilitar as discussões e realizar 
os necessários registros encaminhados para um centro de inteligência comum. 

Foto 2: Pavilhão de Trabalhos do Global Fórum América Latina (GFAL), Curitiba, 2008.

Desenvolvida  por  David  Cooperrider e  Ronald  Fry (CASE  Western),  a  Investigação 
Apreciativa  (IA)  é  uma  metodologia  diferenciada  para  o  planejamento  estratégico  e 
desenvolvimento  organizacional,  pautada  na  participação,  na  valorização  das  potencialidades 
internas  de cada organização e  na sua disposição para inovar.  Ela  é resultado de uma nova 
abordagem empresarial focalizando as melhores práticas e experiências de cada organização e 
promovendo uma reflexão sobre os fatores indutores do sucesso. Tudo de forma a expandir esse 
arsenal  para  toda  a  estrutura  como  um  genuíno  e  estratégico  diferencial.  Na  aplicação 
preconizada, o foco dos processos de diagnóstico e planejamento passa da mera resolução de 
problemas para identificação de potencialidades e oportunidades. Isto é feito de forma altamente 
participativa,  em  um  modelo  que  permite  o  envolvimento  qualificado  de  todos  os  níveis 
organizacionais. O resultado é o comprometimento dos colaboradores na criação de uma visão 
compartilhada  de  futuro  e  no  desenvolvimento  de  iniciativas  de  mudanças  sustentadas  e 
alinhadas com essa visão positiva e inovadora.



‘Página 6 de 19

A “Charrette Design” é, por outro lado, uma oficina (uma dinâmica) que utiliza ferramentas de 
negociação multilateral para gerar produtos, em tempo certo, com alto nível de consenso entre 
seus idealizadores. A origem do termo vem do costume de um professor passar, na “Escola de 
Belas Artes de Paris”, com uma charrete, ao final do período letivo, recolhendo os trabalhos 
acadêmicos para avaliação. Aquele era o momento definidor do que seria apreciado, por fim, na 
aprovação ou reprovação dos alunos (o “deadline”). São, portanto, nesta oportunidade, processos 
consorciados  de  harmonização  criativa  que  têm  influência  sobre  os  trabalhos  integrados  / 
coordenados de engenharia, arquitetura, urbanismo e real estate. 

Os resultados técnicos sempre serão, nestas últimas hipóteses do planejamento físico, projetos e 
obras de construção civil,  orçamentos  e negócios  imobiliários  que precisam de alto  nível  de 
concordância interna (profissionais envolvidos e clientes) e externo (órgãos governamentais e 
comunidades  impactadas  pelos  investimentos  projetados).  O  método  consorciado  conforme 
relatado  neste  artigo  é  uma  forma  de  organizar  os  pensamentos  de  especialistas  e  usuários 
através de um meio estruturado e muito propício à criatividade e ao desenvolvimento de variados 
cenários. Esta dinâmica implica em intensa colaboração, franca cooperação, no diálogo rico entre 
grupos e na “solução de desenho” que reflita a diversidade, as atitudes e interesses de numerosos 
atores de origem social,  econômica e ambiental.  São, naturalmente,  acadêmicos, empresários, 
líderes  comunitários,  proprietários  urbanos/rurais,  e  agentes  das  instâncias  de  governo 
negociando a consolidação ou atração de investimentos sustentáveis.

Foto 3: Global Fórum América Latina – 1.200 (mil e duzentos) atores sociais, governamentais,  
empresarias e representantes da academia em plena negociação - Curitiba, 2008.

Tal disposição dos agentes locais fez iniciar um rico processo de articulação buscando apoios 
técnicos do mais alto nível. Surgiram, então, duas vertentes complementares de aproximação e 
cooperação técnica. Uma delas com o escritório do urbanista Jaime Lerner (Curitiba – PR) e 
outra  com  a  arquiteta  Marcia  Mikai  (São  Paulo  –  SP).  Profissionais  reconhecidos  como 
expoentes,  respectivamente,  nas  áreas  de  planejamento  urbano e sustentabilidade,  agregando 
experiências  práticas e mercadológicas  aos aportes das universidades  parceiras (USP, UnB e 
UFBa, nas áreas de ciências imobiliárias, turismo de excelência e tecnologias limpas). 
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3 – RESULTADOS

Aqui estão indicados os principais resultados que foram vinculados à origem da concepção do 
conceito  de  TERCEIRA  ÂNCORA.  Eles  foram  divididos,  coerentemente,  em  econômicos, 
sociais  e  ambientais.  Todos  compondo  um  quadro  harmônico,  entrelaçado,  coordenado, 
integrado e com forte sinergia. Cabe destacar como implicações: 

ECONÔMICAS -  a  materialização  do empreendimento  modelo  deve  gerar  um VGV 
(Valor Geral de Vendas) de, no mínimo, R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) em 
valores  correntes.  Montante  derivado  da  comercialização  dos  lotes  que  comporão  a 
solução urbanística,  entre  40 (quarenta)  e  60 (sessenta)  unidades,  em,  pelo  menos,  4 
(quatro) pontos estratégicos do Arquipélago de Tinharé. Locais denominados cada um, 
pelo Decreto 398/2008, de ZUP (Zona de Urbanização Prioritária). Cabe destacar “São 
Sebastião  da  Cova da Onça”,  “Garapuá”  (ver  Foto  5,  adiante),  “Porto  da  Batateira”, 
entorno da “Gamboa” entre outros.  

Esta  será  a  composição  nominal  privada  do  FDE  (Fundo  de  Desenvolvimento 
Estratégico) com a aplicação prevista em 3 (três) frentes que são: a – planejamento e a 
materialização  do  empreendimento  imobiliário,  propriamente  dito;  b  –  a 
institucionalização  do  modelo  de  governança  (agência  de  desenvolvimento)  e  c  –  o 
financiamento dos projetos estratégicos de mais alta prioridade. Nesta última hipótese, 
com destaque para o ZEE – Zoneamento Ecológico e Econômico de todo o território 
(áreas rurais) e a elaboração do PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano).

AMBIENTAIS - outra vertente dos resultados desejados é o compromisso de que cada 
unidade habitacional materializada nos empreendimentos modelos deve assumir, durante 
seu  planejamento,  conforme  preconizou  o  PROJETO  TERCEIRA  ÂNCORA 
supracitado, a qualificação de uma fração do núcleo urbano do qual é satélite.  Assim, 
cada povoado, vila ou distrito, sob intervenção, será dividido em tantas partes quanto seja 
o número de lotes do condomínio e os respectivos vínculos serão negociados com os 
investidores,  caso a  caso.  Tudo para dotar  as  casas  de cada  localidade  das  diretrizes 
(assistência técnica) e das linhas de financiamento para embarque de sustentabilidade, 
reduzindo significativamente o impacto dos resíduos sólidos, do esgotamento sanitário, 
do consumo de energia elétrica, da interferência na paisagem urbana tradicional, fomento 
à utilização de águas das chuvas e energia solar, ações afins e correlatas.

SOCIAIS – a  capacitação  das  pessoas  para as  oportunidades  de trabalho,  emprego  e 
geração  de  renda  que  estão  anunciadas  é  ponto  de  honra  na  implantação  dos 
empreendimentos modelos e, cabe destacar, a formação de mão de obra para a construção 
civil  nos  moldes  da  metodologia  da  alternância,  conforme o  trabalho  do “Centro  de 
Formação Construir Melhor”/Fundação Odebrecht,  é um dos principais resultados dos 
investimentos justificados neste artigo e nos projetos precursores.  Os jovens (moças e 
rapazes) que desejem obter habilitação temática passam 1 (uma) semana na escola e 3 
(três)  nas  obras,  sob orientação  de  técnicos  experientes  e  ganham por  produtividade. 
Tudo como é feito há 900 (novecentos) anos pela organização francesa que dá suporte ao 
dito núcleo de formação profissional. 

Os condomínios  nas  suas  configurações  próprias  devem prever,  ainda,  quando admissível,  a 
construção de um estabelecimento de saúde e de educação (colégio de aplicação) no mais alto 
nível.  Além  do  que  o  uso  regular  das  casas,  pelos  seus  proprietários,  e  a  operação  como 
laboratórios de ciências imobiliárias, sustentabilidade e turismo de excelência devem assegurar a 
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visitação intensiva de estudantes e professores de diversas áreas. Algo que precisa repercutir na 
dinâmica econômica e social das localidades assistidas.

Existe, também, no contexto dos resultados, a relação dos investimentos com o “water front”. 
Nesta hipótese, os elos dos núcleos urbanos dispostos no arquipélago (costa e contracosta) com a 
BAN (Base de Apoio Náutico) situada na sede municipal são extremamente promissores para o 
ordenamento  da  cadeia  produtiva  do  transporte  marítimo  com  a  implantação  de  um 
“PASSAPORTE  TURÍSTICO”  previsto  no  planejamento  estratégico  e  qualificador  da 
exploração das vocações estuarinas e fomento cultural à visitação dos monumentos históricos. 
 
4 - DISCUSSÃO

A publicação denominada de “Estado do Mundo 2007 – Nosso Futuro Urbano” (WWI/UMA) 
descreve  como  grupos  comunitários  e  governos  municipais  se  colocaram  na  vanguarda  de 
políticas pioneiras enfocando a pobreza e questões ambientais, superando, em alguns casos, os 
esforços de seus próprios governos federais. O dito anuário é um marco para compreensão desta 
iniciativa. A tarefa de salvar as cidades modernas mundiais pode parecer desanimadora, mas já 
está acontecendo a exemplo desta proposição de qualificação urbanística em ambiente insular. 
As  necessidades,  de  alimentos  à  energia,  estão  sendo supridas  cada  vez  mais  por  pioneiros 
urbanos dentro de regiões metropolitanas e em recortes geográficos muito peculiares como o 
Arquipélago de Tinharé. 

A ideia das “âncoras” (esteios do desenvolvimento) deriva, como ficou claro, da importância dos 
conjuntos arquitetônicos considerados como monumentos nacionais (o Convento e a Fortaleza). 
Pontos de atratividade que, por analogia, a exemplo das grandes lojas de departamentos de um 
“shopping center”, têm força própria para atrair a atenção dos visitantes oriundos de todos os 
lugares  do  mundo,  da  mídia  nacional  e  estrangeira,  da  sociedade  local,  de  pesquisadores  e 
educadores, dos três níveis de governo e das organizações internacionais. Já, por similaridade, a 
“âncora” contemporânea, ora proposta, nasce com a importância ligada ao presente, na medida 
em que  instiga  as  decisões  garantidoras  da  qualidade  do  futuro  urbano.  Ela  é  um pulso  de 
ordenamento, uma “acupuntura” que introduz pontos de referência no território e funciona como 
referência para todas as edificações existentes e que venham a ser projetadas nos núcleos de 
agrupamento populacional. 

Todas  as  concentrações  urbanas  do  Arquipélago  de  Tinharé  demandam  urgentemente  por 
intervenções  de  qualificação  urbanísticas  e  de  gestão  da  segurança  pública.  Elas  podem ser 
preventivas ou corretivas e, em alguns casos, até cirúrgicas. Há necessidade de desapropriações a 
exemplo do entorno da “Fonte Grande”, obra de 1746, no Morro de São Paulo (monumento 
tombado,  individualmente,  pelo  IPHAN e  cercado  de  construções  espúrias).  Além disso,  as 
forças  de  favelização  já  atuam severamente,  também,  e  a  ausência  de assistência  técnica  já 
repercute  na  descaracterização  ou  arruinamento  de  muitas  edificações  novas  e  antigas. 
Perspectiva que gera a perda da autenticidade da paisagem das vilas de pescadores e, diante da 
elevação  do  nível  de  renda  dos  habitantes,  desdobra  em  ampliações  horizontais  e  algumas 
verticalizações  inconvenientes  e/ou  inadequadas.  São  expansões  construtivas  (os  famosos 
“puxadinhos”)  desconectadas  dos  padrões  históricos  valorizados  pelo  turismo  do  futuro, 
responsável e exigente, de alto valor agregado.

Embora  nenhum  conjunto  individual  de  "melhores  práticas"  permita  que  todas  as  cidades 
enfrentem  com  sucesso  os  desafios  da  pobreza  e  degradação  ambiental,  os  conhecimentos 
mobilizados pelo “Plano Cairu 2030” enfocam áreas onde a liderança urbana pode gerar grandes 
benefícios para o planeta e para o desenvolvimento humano. Tais benefícios incluem a prestação 
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de serviços de saneamento para populações urbanas pobres, incremento da agricultura urbana e 
melhoria dos transportes públicos. Alem disso, os relatórios recomendam a aplicação de mais 
recursos à coleta de informação sobre questões urbanas, a fim de que entidades locais, nacionais 
e internacionais possam melhor avaliar prioridades desenvolvimentistas.

A urbanização desordenada e caótica causa um gigantesco ônus à saúde humana e à qualidade do 
meio-ambiente,  contribuindo  para  a  instabilidade  social,  ecológica  e  econômica  em  muitos 
paises. Dos 3 bilhões dos atuais moradores urbanos, 1 bilhão vive em "favelas", definidas como 
áreas carentes de necessidades básicas, como água potável, sanitários ou moradia permanente. 
Cerca de 1,6 milhão de moradores urbanos morrem anualmente devido à falta de água potável e 
saneamento. Neste pequeno recorte insular do mundo já existem problemas proporcionais, mas 
sobrevive a esperança de reverter alguns quadros adversos e prevenir danos.

Foto 4: A Segunda Âncora – A Fortaleza do Morro de São Paulo (1630) com seus 670 m de muralhas/  
Outeiro do Farol – Monumento Nacional tombado pelo IPHAN (Berço da Marinha do Brasil

 na Guerra da Independência/ Foto de Rui Rezende, 2011.

Outro exemplo de alto risco de deterioração urbanística é o “Outeiro do Farol” (Foto 4, acima). 
Aquela área é um cartão postal reconhecido mundialmente, mas esteve sob grave risco de nefasta 
desintegração, em função de invasões e da desestabilização dos taludes (risco geotécnico).  A 
colina  foi,  cabe  destacar,  retalhada  em  200  (duzentas)  poses  há  40  (quarenta)  anos.  Sua 
milagrosa  preservação até  os  dias  atuais  foi  casual,  pela  ação  de  um único  homem e,  mais 
recentemente,  pelos  esforços  incansáveis  dos  seus  descendentes  (filho  e  netos).  Esta  família 
adquiriu a totalidade das ditas frações naquela localidade e as manteve integradas e livres da 
pressão de ocupação e especulação imobiliária. A pulverização do controle da dita gleba traria a 
quase  inevitável  implantação  de  um  processo  descontrolado  de  uso  que  canibalizaria,  pela 
carência de pedra na localidade, as próprias alvenarias das muralhas da Fortaleza do Morro de 
São Paulo e as utilizaria nas fundações das novas casas que surgiriam no local.  

Cabe ressaltar  que a fiscalização das construções e a presença da prefeitura somente tiveram 
início efetivo, no Morro de São Paulo, em 1993 com a criação de uma secretaria especial de 
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administração. Desta forma, pela completa ausência do poder público, os riscos acima relatados 
causariam danos patrimoniais, históricos e arqueológicos que inviabilizariam, completamente, o 
processo  de  restauração  que  está  em  curso,  neste  momento.  Investimento  que  prevê  a 
implantação  de  um  restaurante-escola,  do  “centro  de  interpretação  turística”  no  “Corpo  da 
Guarda” e um CEFH (Centro de Formação Hoteleira) do SENAC.  Tais avanços asseguram, 
atualmente, a criação de um “Parque Histórico” preservando o fantástico pano de fundo vegetal 
da paisagem.  Magnífica visão ofertada aos 250.000 (duzentos e cinquenta mil) visitantes que, 
anualmente, chegam a partir do mar e, do terminal marítimo, miram o sítio histórico, o portaló e 
as baterias baixas do imponente monumento militar (sistema fortificado aninhado no Outeiro do 
Farol). 

A implantação e replicação dos “empreendimentos modelos” (o conceito de Terceira Âncora), 
em mais de um ponto do território do Arquipélago de Tinharé, deve estar atrelado a conceitos  
fortes de ordenamento e de geração de benefícios sociais e econômicos. O “Urbanismo Discreto” 
é uma ideia nova que tem força e consistência suficiente para integrar visões vanguardistas de 
organização espacial e ampliação da qualidade de vida dos habitantes de um espaço geopolítico 
sob intervenção técnica direta. 

Isto  a  exemplo  de  um  município  que  se  estrutura,  no  que  tange  à  governança  privada  e 
endomarketing  empresarial,  como  um “shopping  center” verde  (“green mall”).  Além disso, 
utiliza modelos inovadores para orientar os investimentos turísticos e imobiliários. Estes, por sua 
vez, já implantados ou projetados, desejosos da adoção de diferenciais competitivos e exploração 
harmoniosa  do  patrimônio  material  e  imaterial  de  comunidades  autênticas.  Tudo  num lugar 
charmoso, belo, peculiar e ainda passível de gerar um exemplo de sustentabilidade e, por certo, 
despertar interesse em escala planetária segundo diagnóstico amplo e insuspeito do BID – Banco 
Interamericano de Desenvolvimento.  

A ação pioneira que está anunciada foca, primeiramente, a “Fazenda Ponta de Castelhanos” na 
vizinhança do povoado de “São Sebastião da Cova da Onça”, no extremo sul da Ilha de Boipeba. 
Espaço precioso retratado nas imagens a seguir. Lá existe a oportunidade real de geração de um 
caso de sucesso uma vez que dois empreendimentos nas suas imediações têm características da 
mais  alta  qualidade,  público  seletíssimo  com alto  poder  aquisitivo  e  severas  exigências  de 
preservação  ambiental.  Haverá  um  impacto  físico  reduzido,  mas  a  escala  econômica 
transformará a vida de seus habitantes por gerações. Esta perspectiva exige respostas condizentes 
nos aspectos educacionais, urbanos, de segurança pública, ordenamento espacial e relações das 
ilhas com o continente (fluxos e refluxos).         

Fotos 5 e 6: A Fazenda Ponta de Castelhanos com detalhe da Vila de São Sebastião no extremo sul da  
Ilha de Boipeba / Foto da arquiteta Renata Bartholomeu, 2012.
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É preciso compensar, além da retração tributária futura (em função do esgotamento das jazidas 
de gás e petróleo),  também, a fragilidade do tecido empresarial  identificada em diagnósticos 
precisos do BID e do SEBRAE. Assim, aquela concepção de ordenamento quando ampliada para 
o conjunto de ilhas, cria uma analogia entre os atributos de governança de um “mall” (grande 
centro de compras) e a unidade política e ambiental insular. Nesse sentido, rebatendo localmente 
conceitos como “mix”, “diferenciais competitivos”, “fundo de publicidade”, “sinergia”, “pacto 
de governança” etc. Uma visão que reconhece, também, o peso estruturante e a atratividade dos 
grandes monumentos nacionais que estão no arquipélago. 

Está a seguir a foto da localidade denominada de Garapuá no eixo central costeiro da Ilha de 
Tinharé.  Posição  mais  próxima  e  mais  arriscada  em  relação  a  acidentes  na  plataforma  de 
exploração  de  gás  e  petróleo  na  costa  oceânica.  Neste  espaço  privilegiado,  pela  estonteante 
beleza natural e por uma comunidade pequena, a ação institucional ainda pode ser preventiva.  

Foto 7: A Praia de Garapuá no limite intermediário costeiro da Ilha de Tinharé – Local que demanda  
pela implantação da “Terceira Âncora”para lhe garantir a chance de uma urbanização qualificada e  

defesa em relação aos riscos da produção de gás e petróleo/ Foto de Rui Rezende, 2011.

O  planejamento  estratégico  que  sustenta  esta  ação  interinstitucional  está  baseado  em 
diagnósticos  elaborados  por  uma  organização  internacional  da  envergadura  de  um  banco 
multilateral  e  foi  validado  pelo  povo  de  Cairu  através  de  marcos  legais  e  suas  detalhadas 
regulamentações. Estudos que, também, foram referenciados com um relatório muito específico, 
denominado  de  “P2”  (ANÁLISE INSTITUCIONAL) e,  neste  caso,  bastante  pertinente  para 
justificar a apreciação do processo evolutivo e conceitos associados com foco no longo prazo. 
Sua síntese é (grafia de Portugal com sublinhado acrescido):

“A sustentabilidade  de  qualquer  sistema assenta  também na  solidez  e  
fortalecimento  das  instituições,  tidos  para  este  efeito  como  autênticos  
instrumentos para assegurarem a viabilidade de implementação de Planos  
Estratégicos,  designadamente  quando  estes  caem  no  âmbito  do  
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Desenvolvimento Econológico. Nesta perspectiva,  as instituições deverão 
ser  concebidas  para  se  constituírem  num  dos  principais  garantes  da  
maximização do grau de integração dos três Sistemas em causa: Ambiente  
– Económico – Social” .

A  saga  que  precisa  ser  conhecida  por  outros  municípios,  pesquisadores  e  investidores  é  a 
mobilização local para adotar um modelo sustentável, por desenho prévio, em contraponto a um 
desastre iminente, irrestrito e quase inevitável. Assim, o isolamento físico, a maior facilidade de 
acompanhamento e mensuração de resultados de eventuais intervenções de cunho econômico, 
social,  conservacionista  e,  por  certo,  de  introdução  de  diferenciais  competitivos  podem ser 
traduzidos em avanços relevantes, contudo a consecução do sucesso é tarefa árdua e permanente. 
Convencidos disso algumas lideranças de Cairu participaram, como parceiros estratégicos, das 
duas  edições  da  CICI  –  Conferência  Internacional  de  Cidades  Inovadoras  em  Curitiba 
(2010/2011 –  www.cici2010.org.br).  Lá referenciaram suas iniciativas  aqui  descritas  abrindo 
canal  de  interlocução  com  outras  municipalidades  e  empresas  como  a  IBM  (Cidades  mais 
Inteligentes - http://www.ibm.com/smarterplanet/br/pt/ ).

A missão agora é atualizar a ideia de um “empreendimento imobiliário modelo” como farol para 
exploração do potencial no “real estate front” através da integração do conceito de “Urbanismo 
Discreto ou Sutil”. Nesta hipótese, buscando entender as manifestações do “organismo urbano” 
como um sistema hipercomplexo. Ponto de visita que aprecia as relações da dinâmica urbanística 
interna  e  externa  e  suas  interações  mútuas.  O corpo urbano é  composto  de  várias  camadas 
interligadas de uma estrutura dinâmica. Todas elas influenciando umas às outros de uma maneira 
sem  qualquer  linearidade.  Essas  interações  resultam  em  atributos  aparentes,  que  são 
imprevisíveis exceto através de uma análise dinâmica do todo. 

Essa abordagem, portanto, liga o urbanismo com as ciências da vida. Integra de forma efetiva, 
então, os sistemas científicos como a mecânica, estatística, termodinâmica, pesquisa aplicada e 
ecologia. A semelhança das abordagens está correlacionada à metodologia comum, mas também 
ao conteúdo dos resultados. A cidade representa o ambiente de vida do ser humano e reconhece 
"formas  ideais"  definidas  em diferentes  escalas  (desde o puramente  fisiológica  até  os  níveis 
ecológicos). Neste caso, através de processos morfogenéticos, garantem uma melhor eficiência 
sistêmica e ampliam a qualidade de vida dos habitantes. 

Um design que não siga estas leis produz ambientes antinaturais, hostis, que não se encaixam na 
evolução do indivíduo e assim falham, sob todos os pontos de vista, na tarefa de melhorar a vida. 
O Biourbanismo e, de forma aplicada, o “Urbanismo Discreto” agem no mundo real, mediante a 
aplicação  de  uma  metodologia  participativa  e  auxilia  na  tarefa  de  ordenar  o  território.  Ele 
verifica os resultados subjetivos (como as pessoas expressam seu bem-estar físico e emocional 
através de comentários), bem como objetivos (por meio de medidas experimentais de reações 
fisiológicas, sociais e econômicas). O objetivo do Biourbanismo ou do “Urbanismo Discreto” é 
fazer uma contribuição científica para: 

 o desenvolvimento e a implementação das instalações da ecologia profunda por motivos 
socioambientais; 

 a  identificação  e  a  realização  de  melhoria  ambiental  de  acordo  com o  natural  e  as 
necessidades dos seres humanos e o ecossistema em que vivem; 

http://www.ibm.com/smarterplanet/br/pt/
http://www.cici2010.org.br/
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 gerir a transição da economia de combustível fóssil para um novo modelo organizacional 
da civilização; e 

 aprofundar  a  interação  orgânica  entre  fatores  culturais  e  físicos  na  realidade  urbana 
(como, por exemplo, a geometria do estudo de redes, fluxos e ação social etc.).

Para que seja possível viabilizar esses intentos mais pontuais e gerais no Arquipélago de Tinharé, 
um  esforço  de  cooperação  técnica  internacional  também  é  indispensável.  Cabe  destacar  os 
exemplos do clube de cidades importantes que pensam o futuro: Paris e Lyon (França); Porto 
Alegre (RS), Brasília (DF); São Paulo e Campinas (SP); Chicago, Chattanooga, Nova Iorque, 
Washington,  Jacksonville  e  Orlando  (EUA);  Barcelona  e  Madri  (Espanha);  Tóquio  (Japão), 
Ontário (Canadá), Apucarana (PR), Monobamba (Peru), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro 
(RJ), Monróvia (Libéria), Bogotá (Colômbia), Abuja (Nigéria); Nova Deli, Bengaluru e Salcete 
(Índia); Porto (Portugal), Londres (Reino Unido); Johannesburgo, Durban e Pretória (África do 
Sul) entre várias outras capitais e, também, cidades menores que já se assumem social, política e 
urbanisticamente como centros de inovação.       

5 - CONCLUSÃO

O Arquipélago de Tinharé (município de Cairu) no litoral da Bahia é formado por 36 (trinta e 
seis)  ilhas,  sem  contar  com  qualquer  fração  de  território  continental.  Unidade  política  e 
ambiental  ímpar  no  Brasil  segundo  manifestação  do  próprio  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de 
Geografia e Estatística). Neste espaço geográfico a economia saltou, graças à produção de gás na 
costa oceânica, do patamar do “Valor Agregado” (VA) de R$13 milhões para R$1,4 bilhão, em 5 
(cinco) anos. Desta forma, apenas 1.000 (mil) dias, ou “mil e uma noites”, como dito, viram o 
PIB Municipal evoluir da posição 203a na Bahia, em 2006, para a 23a, em 2008. Condição que 
fez  dobrar,  entre  2007  e  2010,  o  PIB  Per  Capita  viabilizando  um  importante  esforço  de 
infraestruturação e de aplicação de inteligência para o desenvolvimento sustentável, no contexto 
imobiliário  e  turístico  de  uma  APA –  Área  de  Proteção  Ambiental  instituída  pelo  governo 
estadual. 

Esse impulso econômico supracitado é fatalmente finito e sua extinção precisa ser compensada 
com medidas  de grande anterioridade.  O foco dessa intervenção compensatória  tem natureza 
consorciada  governamental,  socioeconômica  e  ambiental,  com  indispensável  ressonância 
empresarial. Surgiu, com tal perspectiva e foi qualificado em eventos internacionais, o projeto 
denominado  de  “Terceira  Âncora”  (empreendimento  imobiliário  modelo  para  exploração  do 
potencial  patrimonial  do território  com soluções  na  fronteira  da  sustentabilidade).  Forma de 
converter  determinadas  glebas,  estrategicamente  posicionadas,  em  focos  de  irradiação  de 
conhecimento, assistência técnica e oferta de exemplos de edificações concebidas com o menor 
impacto  ambiental  possível.  Um  laboratório  de  real  estate,  turismo  de  excelência  e 
sustentabilidade  para  iluminar  todo  o  território.  Aliança  que  une,  na  prática,  universidades, 
empresas, a sociedade e os níveis de governo instigados pela necessidade de criação de uma 
“agência de desenvolvimento”.

Estão,  portanto,  montadas  as  bases  para  um  arrojado  esforço  de  ordenamento  territorial, 
mensuração  e  exploração  sustentável  do  potencial  turístico-imobiliário  e  multiplicação 
controlada  de  edificações  sustentáveis.  A  eficiência  energética,  a  geotecnia,  o  consumo 
inteligente de água, as melhores soluções de esgotamento sanitário e a destinação do lixo serão 
naturalmente integradas nos projetos avaliados pelo Poder Público, pela força-tarefa dos aliados 
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acadêmicos,  pela sociedade organizada e pelos empreendedores abrigados por este promissor 
“Shopping Center Verde”.  

Utilizar  os  princípios  do  Pacto  Global (Global  Compact)  da  ONU  –  Organização  das 
Nações  Unidas,  participar  ativamente  do  movimento  do  GLOBAL  FORUM,  cooperar 
dentro da Rede de Cidades Inovadoras (www.cici2010.org.br) e assumir a mobilização das 
alianças para antecipar a consecução dos ODM (Objetivos do Milênio) são as senhas finais 
para que a TERCEIRA ÂNCORA e a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO obtenham o 
sucesso ao qual estão destinadas. Nesta conjunção, a proposta de constituição do FDE e a 
invocação do conceito de “Shopping Center” para fortalecimento do tecido empresarial são 
ações  de  vanguarda.  Alternativas  que  entram  em  ressonância,  potencializam  resultados 
positivos e são merecedoras de todos esses apoios que foram descritos neste artigo.   

O projeto TERCEIRA ÂNCORA busca entender o Arquipélago de Tinharé, sem os preconceitos 
em relação ao consumismo aparente ou a virtual “pasteurização”, como um “Shopping Center 
Ecoturístico”.  Neste  caso,  exatamente,  como  desejariam  os  comerciantes  e  prestadores  de 
serviços.  Já, para os ambientalistas e demais atores,  a visão de um “Campus Universitário” 
satisfaz  plenamente  e  reduz  tensões.  Esses  posicionamentos  facilitam  a  compreensão  das 
dinâmicas das diversas cadeias produtivas de um complexo econômico de forte vocação turística, 
imobiliária, pesqueira, náutica, energética e extrativista.

Desta  maneira,  há,  salvo  melhor  juízo,  uma  forma  de  propor  a  adoção  de  um  conceito 
estruturante  baseado  em altas  doses  de  SINERGIA aplicadas  ao  desenvolvimento  territorial 
harmonioso e sustentável. Isto, certamente, na medida da incorporação legal e normativa da ideia 
de sustentabilidade  nos diversos  processos  produtivos locais  e,  especialmente,  na construção 
civil, no turismo e na urbanização de alta qualidade.

6 – AGRADECIMENTOS

A aliança entre a academia,  o governo, as empresas e as comunidades já existe em Cairu e, 
assim,  cabe destacar  os indispensáveis  agradecimentos  à Tinharé Comércio  de Combustíveis 
(Marina Tinharé), à UFBa, UnB, USP, FACE (Faculdade de Ciências Educacionais) de Valença 
-  BA,  à  PMC  –  Prefeitura  Municipal  de  Cairu  /  Secretaria  da  Cultura;  à  SUINVEST  – 
Superintendência de Investimentos em Polos Turísticos do Governo da Bahia, ao BNB – Banco 
do Nordeste; ENGETOP – Empresa Junior de Engenharia Civil da UFBa; El Paso Petróleo e Gás 
do Brasil, Studio Argolo Restauração de Obras de Arte, OPEN Turismo; presidência da CMC – 
Câmara  Municipal  de  Cairu;  ao   Comando  do  2º  Distrito  Naval,  IPHAN  –  Instituto  do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPU - Superintendência do Patrimônio da União na 
Bahia, FGV – Fundação Getúlio Vargas (CES – Centro de Estudos em Sustentabilidade), ESG – 
Escola Superior de Guerra, CFM – Casa Familiar do Mar, IDES – Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável  do  Baixo  Sul  da  Bahia,  “Centro  de  Formação  Construir  Melhor”/Fundação 
Odebrecht; presidência da FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná, UNINDUS – 
Universidade  da  Indústria  e,  muito  especialmente,  à  UMA  –  Universidade  Livre  da  Mata 
Atlântica / WWI – Worldwatch Institute; ao Grupo LM / Bravo Caminhões VW; à Direção e ao 
Departamento  de  Tecnologia  da  Faculdade  de  Arquitetura  e  Urbanismo  da  UFBa;  à  FEP 
(Fundação Escola Politécnica da Bahia)  comemorando os seus 80 anos em 2012; à Fazenda 
Ponta  de  Castelhanos;  à  SP  Ambiental,  à  Carvalho  Mendes  Construtora  (CM  Office);  PI 
Serviços  de  Contabilidade  Pública,  BIOTUR,  RS  Construções  e  Consultoria,  TWB  S.A., 
Pousada  Passárgada,  Hotel  Portaló,  PERVILLE;  à  direção  da  Agência  Curitiba  de 
Desenvolvimento  S.A  .  Além desses,  à  equipe  do  escritório  do  urbanista  Jaime  Lerner,  ao 

http://www.cici2010.org.br/
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escritório  de  arquitetura  Pentagrama (arquiteta  Márcia  Mikai);  Argollo  e  Martins  Arquitetos 
Associados  e,  veementemente,  aos  arquitetos  Ricardo  Alpoim  e  Antônio  Linheiro,  aos 
administradores Cássio Chaves e Eduardo Athayde, ao economista Isaías Ribeiro e ao advogado 
Caio Marques.  
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