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O PAPEL DO CADASTRO TERRITORIAL 
MULTIFINALITÁRIO NA DEFINIÇÃO DE 
POLÍTICAS DE SOLO URBANO

Diego Alfonso Erba*

1 INTRODUÇÃO
A frase que afirma “O Cadastro Territorial deve estar a serviço do Planejamento” não é nova 
e, apesar de tudo o que se tem escrito e dito sobre a relação entre eles e sobre os “deveres e 
direitos” de cada um, ainda é possível fazer análises mais detalhadas e transcender a visão 
unidirecional que historicamente via o cadastro como “a serviço de”.

Na América Latina, em particular, as mudanças demográficas e econômicas condicio-
nam a expansão horizontal e vertical dos centros urbanos. Grandes projetos desenvolvidos 
para setores sociais de renda média convivem com os exclusivos “condomínios fechados” dos 
grupos de alta renda e com os projetos urbanísticos informais que carecem de equipamentos 
e de serviços urbanos.

A tendência de expansão em direção às áreas periféricas supervaloriza as “terras dis-
tantes” e ao mesmo tempo cria problemas de infraestrutura. Paralelamente, a redução da 
atividade residencial em áreas centrais, que já contam com equipamentos e serviços básicos, 
abre espaços com solo urbano subutilizado que sofre desvalorização. Essa enigmática relação 
que há entre o controle da expansão territorial e o apoio à densificação urbana está no co-
ração da discussão de acadêmicos e formuladores de políticas na América Latina, e destaca 
a importância do tema da regulação do uso do solo (LUNGO, 2001).

O planejamento urbano pode ser considerado – de forma simplificada – como um 
conjunto de ações/intervenções que impactam diferentes aspectos e zonas de uma cidade, as 
quais podem ter dimensões (escalas) muito variadas. Esta variedade de escalas de intervenções 
exige o manejo simultâneo de dados múltiplos, os quais, ao contrário do que normalmente 
se afirma, existem, embora muitas vezes dispersos, estando desconectados e sem padrões 
que permitam relacioná-los.

No Brasil, em particular, a falta de cadastros territoriais e mapeamentos confiáveis é uma 
das características de grande parte dos municípios. Essa realidade tornou-se mais evidente com 
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a necessidade de aprovação dos planos diretores participativos e pela perspectiva de implemen-
tação dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001). 
Independentemente do tipo de intervenção, o certo é que ela transforma a cidade, de modo que 
o Cadastro Territorial deveria acompanhar e registrar as alterações.1 Nessa turbulência urbana 
os sistemas de informação territorial, em geral, não atendem às expectativas de administradores, 
técnicos e da sociedade, razão pela qual mudanças estruturais se tornam necessárias.

Em anos recentes a visão do Cadastro como um sistema de informação multifuncional 
tem começado a evoluir e o estabelecimento de novos paradigmas resultou em avanços signi-
ficativos na sistematização, na qualidade e quantidade de dados territoriais. Contudo, certos 
dados que se referem especificamente ao solo urbano continuam apresentando carências, o 
que demonstra que alguns problemas permanecem, enquanto surgem outros.

Os contrastes e diferentes níveis de desenvolvimento dos “novos” cadastros se devem, 
por um lado, à má interpretação do conceito de Cadastro Multifinalitário e, por outro, à 
incipiência do processo de mudança que acaba de começar.

Existe uma noção frequente segundo a qual, para implementar um Cadastro Multifina-
litário, é necessário ampliar os bancos de dados dos Cadastros Territoriais que contemplam 
os aspectos físicos, econômicos e jurídicos, incluindo os dados sociais, ambientais e de redes 
de serviços, os quais, definitivamente, não são essenciais. Alguns administradores, inclusive, 
consideram que a aquisição de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e/ou a implemen-
tação de sítios em internet (e cadastros) é suficiente para estruturar um Cadastro Multifi-
nalitário – e, ainda que esses passos sejam importantes, também não são imprescindíveis.

A implementação de um Cadastro Multifinalitário baseia-se principalmente em uma 
mudança de paradigma que contempla a consolidação de novas relações entre os setores 
público e privado, sem a necessidade imperiosa de novos nem maiores recursos financeiros, 
nem tecnológicos, já que os que estão disponíveis nas instituições aliadas (normalmente 
escassos) passam a ser compartilhados da mesma forma que os dados e as informações.

Neste artigo analisa-se em maior detalhe um dos “novos” paradigmas que deveria ser 
atendido pelos cadastros para a estruturação de um sistema de informação territorial mais 
completo e a serviço do financiamento urbano, aquele que lhe atribui as funções de identificar, 
quantificar e, inclusive, prever os impactos das intervenções e das decisões do planejamento 
no valor do solo urbano, dando-lhe maior protagonismo no financiamento urbano.

2 CONCEITOS BÁSICOS RELATIVOS A MAIS-VALIAS
Não é necessário ser urbanista para compreender que não existe um único “tipo” de inter-
venção que possa ser desenvolvida nas cidades: algumas são resolvidas com financiamentos 
públicos, outras dependem de capitais privados; algumas beneficiam uma única parcela, 
outras contemplam várias delas; algumas causam impactos mínimos no meio ambiente, 
outras são de tal envergadura que requerem ações compensatórias.

1. Nos países que conformam o Mercado Comum do Sul (Mercosul) – e da América Latina em geral –, o registro público 
sistematizado de dados relativos aos aspectos físicos, jurídicos e econômicos dos bens imóveis de uma jurisdição denomina-se 
de forma genérica Cadastro Territorial. No Brasil, no entanto, um sistema com estas características é mais frequentemente 
denominado Cadastro Imobiliário.



boletim regional, urbano e ambiental | 06 | dez. 2011 137ipea

As diferenças apontadas se radicam essencialmente nas escalas das intervenções. Este 
termo vai além do aspecto físico e contempla todas as questões administrativas e inter-relações 
que levam a efeitos socioeconômicos e políticos, pois nos grandes projetos urbanos o tama-
nho, a dimensão temporal e o solo levam a considerar o papel do Estado e do investimento 
público (LUNGO, 2002).

Nesse contexto, o Cadastro Territorial deveria estar preparado para dar respostas a 
intervenções de qualquer escala. Antes do início de uma intervenção haveria que se tornar 
disponíveis os dados que lhe forem requeridos, e depois da implementação, capturar novos 
dados e atualizar os seus registros alfanuméricos e cartográficos em função das alterações 
que a intervenção tenha introduzido na cidade.

A atualização dos cadastros físico e jurídico é relativamente simples, mas desde o ponto 
de vista econômico as alterações produzidas são mais sutis e difíceis de visualizar, pois nor-
malmente vão além da(s) parcela(s) intervinda(s). O valor do solo das parcelas circundantes 
também se altera (normalmente em sentido positivo) criando-se um incremento de valor 
ou mais-valia que o cadastro tem de medir e registrar.

Desconsiderar estes processos de avaliação distorce os bancos de dados cadastrais e 
condiciona o desenvolvimento de políticas apropriadas de solo urbano.

A seguir expõe-se o conceito de mais-valia urbana, descrevendo os fatos que a produzem 
e alguns processos de recuperação desses incrementos de valor por parte da comunidade. 
Estes três temas são abordados com extrema objetividade, dando-se mais ênfase à relação 
que eles têm com o cadastro.2

2.1 Mais-valia urbana
Mais-valia urbana é o incremento que o valor do solo experimenta ao longo do processo 
de urbanização. A expressão “mais-valia”, segundo esta definição, alude especificamente a 
aumentos da renda econômica do terreno e não à valorização da edificação.

Essas mais-valias resultam, em geral, de ações alheias ao proprietário e mais notavel-
mente da atuação pública, seja através de investimentos em infraestrutura ou de decisões de 
regulação do uso do solo urbano. A avaliação do solo apresenta uma série de características 
específicas, entre as quais podem-se destacar pontualmente as seguintes:

 beneficia não só a(s) parcela(s) onde se realiza uma intervenção urbana, mas as par-
celas circundantes, embora de maneira diferenciada, dependendo da sua localização 
em relação com as fontes de valorização (ver subseção 2.2);

 deriva principalmente dos esforços da comunidade e em menor escala dos que pro-
duzem os capitais individuais/privados nas parcelas; e

sem a implementação de uma política de recuperação por parte do setor público, 
estes incrementos de valor derivados de ações coletivas são apropriados em forma 
privada pelos donos das parcelas.

2. A base conceitual desses itens foi extraída de Smolka e Furtado (2001) e Cuenya (2006).
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2.2 Fatos geradores de mais-valias
Em termos gerais são três os principais fatos que geram valorização do solo urbano: inves-
timentos em obras públicas de infraestrutura, investimentos realizados por atores privados 
e decisões regulatórias sobre o seu uso.3

2.2.1 Investimentos públicos em obras de infraestrutura urbana

Os investimentos em infraestrutura realizados pelo Estado (ou empresas concessionárias 
de serviços públicos) derivam em melhorias na acessibilidade às parcelas e incrementam a 
disponibilidade de equipamentos, causando um impacto positivo no valor do solo. Estas 
intervenções provêm de decisões dos grupos de planejamento, estabelecem-se em áreas pú-
blicas (não dentro das áreas privadas) e consistem basicamente em suportes físicos como: 
infraestrutura de vias e asfalto; redes de água, luz e esgoto; equipamentos de saúde, educação 
e cultura, espaços verdes, infraestrutura de transporte, entre outros.

Os lotes particulares usufruem destas melhorias e se valorizam sem que os proprietários 
das parcelas tenham realizado nenhum esforço. Além disso, esta valorização é tanto maior 
quanto mais acessível e melhor equipada for a zona.

O alcance espacial da valorização que produzem estas infraestruturas depende em 
grande medida da envergadura dos investimentos (por exemplo, a existência de uma rede 
de metrô valoriza muito mais parcelas do que a existência de uma praça).

2.2.2 Investimentos de particulares

Estes investimentos, somados aos investimentos e regulações estatais, redundam em melho-
rias na qualidade ambiental e no status da vizinhança. Devem ser considerados como fontes 
geradoras de mais-valias todos os processos de renovação urbana que promovem aumentos 
nos valores do solo das áreas onde são realizados, entre os quais podem-se citar:

 os processos de gentrificação (revitalização urbana);

 as iniciativas de melhoria de bairros precários que realizam os próprios vizinhos e 
organizações comunitárias através da autoconstrução;

 a produção de novos bairros privados ou countries nas periferias urbanas; e

 os grandes projetos urbanos desenvolvidos em zonas estratégicas sobre prédios de 
uma extensão considerável; entre outros.

Nestes casos os investimentos massivos que ali se realizam têm impactos tão significati-
vos nos fatores externos (mudanças na vizinhança e na cidade) que afetam o valor do solo.4

3. A título de exemplo pode-se mencionar o caso colombiano onde a Lei de Reforma Urbana no 388/1997 estabeleceu a 
participação em mais-valia que efetivamente vai cobrar a verdadeira avaliação que um prédio tem pelas seguintes razões: 
extensão das redes de serviços públicos, construção de vias, ampliação do perímetro urbano ou sanitário, mudança de 
normas ou regulamentação que modifiquem os usos do solo ou que permitam maior densidade ou altura das edificações, 
ou qualquer tipo de investimento público que gere avaliação imobiliária.

4. Lungo e Smolka (2005) indicam que a constatação acerca de que o valor do solo está determinado mais por fatores 
externos da parcela do que pelas ações sobre o próprio solo, essencialmente válidas para as pequenas: aquelas cuja forma 
ou tipo de ocupação não gera externalidades suficientemente fortes para incrementar o seu próprio valor. Em contraste, um 
grande projeto urbano influencia esses fatores e também o valor do solo sobre a parcela em que se assenta.
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2.2.3 Mudanças de legislação

As decisões regulatórias do Estado sobre o uso do solo redundam essencialmente em me-
lhorias da produtividade dos investimentos privados e públicos que se podem realizar nas 
parcelas, aumentando consequentemente o valor do solo.

Entre as principais mudanças que causam valorização do solo podem se destacar:

 o estabelecimento ou modificação do zoneamento de usos do solo ao longo da cidade 
(residencial, comercial, industrial etc.);5

 a permissão de usos mais rentáveis ou despejo de usos não desejáveis, como, por 
exemplo, a eliminação de indústrias das áreas residenciais;

 a autorização de um maior aproveitamento do solo em edificação, seja elevando o 
índice de ocupação, o índice de construção em altura ou ambos;6

 a criação de solo urbano por meio da atribuição administrativa específica, que confere 
ao mesmo o fato de estar dentro do chamado “perímetro urbano”;

 o estabelecimento de um regime de usos em determinadas parcelas e distritos da 
cidade (os usos comerciais que se valorizam mais do que os estritamente residenciais, 
particularmente em zonas centrais, onde a demanda por aqueles é alta);

 a proibição de determinados usos que redunda em valores diferenciais do solo (a 
proibição de usos industriais, depósitos, oficinas mecânicas ou outros que possam 
ocasionar poluição ou criar barreiras urbanísticas);

 a decisão administrativa que habilita o uso urbano do solo através da incorporação 
de parcelas rurais ao plano urbano por expansão do perímetro; e

 a autorização da subdivisão de solo; entre outros.

2.3 Recuperação de mais-valias
Por “recuperação de mais-valias” entende-se a mobilização de parte (ou, no limite, da tota-
lidade) daqueles incrementos do valor do solo derivados dos esforços da comunidade para 
torná-los em arrecadação pública pela via fiscal através de impostos, taxas, contribuições 
ou outras formas, ou mais diretamente em melhorias in loco em benefício dos ocupantes 
ou da comunidade em geral.

Existem várias estratégias e processos técnico-administrativos para a recuperação de 
mais-valias, cada um deles com as suas particularidades.

3 O CADASTRO E AS MAIS-VALIAS URBANAS
Os temas envolvidos com as mais-valias urbanas são muito apropriados para discutir e 
“descobrir” o verdadeiro papel do Cadastro no financiamento urbano.

A definição de mais-valia urbana, os fatos que as geram e os diferentes processos de 
recuperação são bastante conhecidos por urbanistas, advogados e economistas. Contudo, 

5. Normalmente os Cadastros Territoriais trabalham exatamente em sentido oposto a esta realidade, definindo a priori  
zonas de valor cadastral que acabam se perpetuando e que não consideram as mudanças definidas pelo planejamento 
no tempo nem as alterações cotidianas que o mercado imobiliário imprime ao valor do solo nas diferentes áreas urbanas.

6. O maior aproveitamento construtivo de um terreno gera aumento no valor do solo, já que este depende, entre outras 
variáveis, da quantidade de metros quadrados que se pode construir nele.
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alguns profissionais ligados principalmente às áreas tecnológicas do Cadastro Urbano ainda 
não compreendem com clareza a relação que esses conceitos e processos têm com o seu 
trabalho cotidiano.

Desde a perspectiva (tradicional) do Cadastro Territorial a dinâmica das cidades imposta 
pelo planejamento não lhe causa impacto imediato, pois as consequências de uma nova po-
lítica de uso de solo urbano só se sentem no futuro, depois de sua lenta absorção por parte 
da sociedade. Sob esse ponto de vista, a extensão de uma rede de serviços, por exemplo, 
que não muda nem a forma, nem as dimensões, nem o proprietário da parcela, também 
não impacta de forma muito significativa o seu valor. Aparentemente o único impacto que 
causaria nos bancos de dados cadastrais seria a necessidade de incorporar um novo serviço à 
parcela, o qual derivaria em um incremento “insignificante” do imposto predial, razão pela 
qual se poderia esperar até a próxima atualização para registrá-lo.7

Essa percepção é muito comum no imaginário de administradores e técnicos envolvidos 
nos Cadastros Urbanos e não se verifica na prática, já que desde o momento em que se 
produz o anúncio da execução futura de uma obra de extensão de redes de infraestrutura se 
percebe o impacto positivo que ocorrerá no valor do solo, sendo portanto mais atrativo para 
o mercado. Ou seja, ainda antes de se começar a cavar ou a colocar os canos, a valorização 
está agindo por conta das expectativas de que aconteça e não há processo de atualização 
que consiga identificar essas variações, muito menos com o tipo de cadastro tabulado que 
caracteriza grande parte dos países.8

Com particular ênfase na América Latina, é muito comum encontrar artigos nas leis 
de cadastro que, sob a justificativa de garantir legalmente que a atualização efetivamente 
se realize, impõem a sua execução a cada cinco anos. Numa análise superficial, este argu-
mento pode ser aceitável, mas não tem dado os resultados esperados no financiamento 
urbano basicamente por dois motivos: por um lado, a lei nem sempre se cumpre e os pra-
zos vencem sem a atualização se concretizar nem mesmo parcialmente; e por outro, gera 
questionamentos fortes ao estabelecimento de períodos fixos como, por exemplo: por que 
cinco anos e não outro período? Por que o mesmo período para todas as cidades de uma 
determinada jurisdição – será porque todas elas crescem com igual intensidade? Será porque 
o número de assentamentos informais permanece estático? Será porque as redes de serviços 
se expandem gradualmente, impactando dessa forma os valores do solo? Ou será porque o 
mercado imobiliário tem a mesma força em todas as cidades e bairros? As respostas a estas 
perguntas evidenciam que a imposição de períodos não é eficiente para a manutenção das 
bases alfanuméricas do cadastro econômico e novas alternativas têm que ser encontradas.

Na busca constante de novos procedimentos, um passo importante é que o cadastro 
mude os seus paradigmas e amplie a sua mirada para a cidade, contemplando não somente 
dados “de tempos em tempos”, mas de forma constante, adiantando-se, inclusive, os impactos 
que as decisões de planejamento teriam no valor do solo.

Abrir a possibilidade de materializar estas “novas” ideias exige a compreensão clara das 
diferenças entre os Cadastros de Uso Atual e os de Uso Potencial.

7. Grande parte dos Cadastros Territoriais registra em seus bancos alfanuméricos os serviços urbanos em campos do tipo: 
“tem” ou “não tem”, uma vez que sua existência compõe parte da fórmula que determina o imposto predial, desconsiderando 
o tremendo impacto que a implantação dos serviços urbanos tem no valor do solo.

8. Esta afirmação não se refere à necessidade de “registrar expectativas” (não se pode desenvolver política de solo com 
base nelas), mas à real valorização que se produz e que se verifica na prática.
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3.1 Cadastro de uso atual e cadastro de uso potencial
O Cadastro de Uso Atual é o cadastro ortodoxo, aquele que se estrutura segundo o conhe-
cidíssimo modelo geométrico-jurídico-econômico. Os bancos de dados que o compõem 
normalmente registram as características de uso do solo no momento em que se realizou o 
último levantamento cadastral, razão pela qual não podem ser considerados como estrita-
mente “atuais”.

Ainda nos casos em que são periodicamente atualizados, os Cadastros de Uso Atual 
normalmente não acompanham a realidade de “a outra cidade”, aquela que se configura e 
reconfigura através das decisões do planejamento e do mercado imobiliário.

Paralelamente, o Cadastro de Uso Potencial registra informações referentes ao uso 
definido pelo planejamento. Nas áreas urbanas, o uso potencial é definido pelos urbanistas 
junto com os profissionais que complementam os seus conhecimentos e, nas jurisdições 
onde existe participação popular, junto à sociedade. Basicamente contempla as áreas desti-
nadas a usos habitacional, comercial, industrial, de lazer, entre outros, registrados no Plano 
Diretor da cidade.

Estudos comparados entre os dados dos Cadastros de Uso Atual com o Cadastro de 
Uso Potencial permitem identificar “áreas de conflito”, bem como áreas não aproveitadas 
em seu máximo potencial, mas também as diferenças de valor do solo entre um e outro.9

Em relação ao valor, em termos muito gerais se poderia dizer que a diferença entre o 
registrado no Cadastro de Uso Atual e o que consta no Cadastro de Uso Potencial é a mais-
valia derivada de algum dos fatos geradores descritos na subseção 2.2, e seu conhecimento 
é essencial para pôr em prática o processo de recuperação desse incremento de valor em 
benefício da sociedade.

Este último parágrafo destaca a importância que os estudos econométricos e geoes-
tatísticos têm para a determinação prévia dos valores derivados de intervenções urbanas, o 
que permite estimar antecipadamente os montantes e definir estratégias de arrecadação do 
imposto predial ao longo do tempo, além de identificar a mais-valia que deve ser recuperada.

3.2 Prevendo e quantificando valorizações
Um dos papéis menos explorados pelos Cadastros Urbanos (pelo menos no âmbito latino-
americano) provavelmente seja o de utilizar os seus dados para realizar simulações que 
permitam prever comportamentos dos valores do solo a partir da implementação de certas 
intervenções urbanas.

A possibilidade de determinar quais parcelas estão envolvidas e em quanto variaria o 
valor do solo em cada uma delas é fundamental para o desenvolvimento de uma política 
urbana coerente com a realidade. Estas determinações dependem básica e simplesmente da 
combinação de dados vindos de diferentes fontes e da aplicação de modelos preestabelecidos.10

9. Uma forma gráfica de visualizar as diferenças e fazer comparações é sobrepondo os mapas temáticos gerados desde os 
dados de ambos os cadastros.

10. As pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área de cadastro e sistemas de informação do Programa para a América 
Latina e o Caribe do Lincoln Institute of Land Policy estão dirigidas em sua maioria para a conformação de modelos de 
dispersão de mais-valias derivadas de intervenções urbanas lineares (avenidas e linhas de transporte) e pontuais (grandes 
empreendimentos urbanos e praças).
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As simulações são impraticáveis se não se contar com os dados vindos do Cadastro 
Territorial (que aporta a base cartográfica e as características físicas, jurídicas e econômicas 
de cada parcela) e com os dados registrados nos Cadastros Setoriais. Estes registros siste-
matizados, também denominados Cadastros Temáticos, são criados e administrados por 
diferentes setores da administração pública e/ou empresas privadas para fins específicos, e, 
normalmente, estão dispersos e desconectados.

O quadro 1 mostra uma classificação não definitiva de Cadastros Setoriais, alguns dos 
quais se relacionam, embora com diferentes intensidades, com os processos que produzem 
mais-valias.

QUADRO 1

Cadastros setoriais

Fonte: Loch e Erba (2007).

A integração dos bancos de dados de todos estes cadastros permite conformar o Ca-
dastro Multifinalitário, e embora os SIGs sejam as ferramentas mais apropriadas para a sua 
administração, elas não são imprescindíveis, já que a principal barreira não é tecnológica, 
mas recorrentemente política.

Uma vez superadas as diferenças técnicas e administrativas e concretizada a integra-
ção, é possível efetuar análises espaciais e simulações de cenários futuros apresentados em 
forma de mapas temáticos. Estes documentos são extremamente didáticos e eloquentes 
na representação de “o que está acontecendo e o que virá a acontecer”, e o seu uso está 
produzindo excelentes resultados nos processos de discussão sobre temas relacionados com 
o planejamento, a recuperação de mais-valias e a redistribuição dos recursos captados em 
diferentes setores da cidade.

É uma forma democrática de colocar à disposição da sociedade informação crucial e 
de contribuir com a implementação dos processos de recuperação de mais-valias e de ajuste 
da política tributária, os quais movimentam com grande ímpeto as atividades desenvolvidas 
pelo Programa para a América Latina e o Caribe do Lincoln Institute of Land Policy.

4 CONCLUSÕES
A visão do Cadastro Multifinalitário aqui apresentada está ainda incipiente na América La-
tina. A finalidade múltipla consegue-se com a integração institucional, mas para ela sair do 
discurso e se materializar na prática há uma série de medidas que devem ser tomadas, entre 
as quais podem ser mencionadas: a formalização de convênios de cooperação, a definição de 
um critério único de nomenclatura cadastral (ou pelo menos definir um critério que permita 
relacionar os diferentes códigos, ou identificadores, já existente para as mesmas parcelas) e 
a elaboração de uma base cartográfica única numa escala que for útil para todos os aliados.
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Nesse contexto, não é o Cadastro Territorial tradicional que contempla os aspectos 
físicos, jurídicos e econômicos de cada imóvel, que deve “responsabilizar-se por tudo”, ele 
é mais um nó da rede que deve ser estabelecida para a implementação do sistema de infor-
mação multifinalitário.

Ainda em relação à redefinição dos paradigmas do cadastro, conclui-se que é imperiosa 
a necessidade de diminuir a distância entre os Cadastros de Uso Atual e Potencial.

A visão estreita, que assume que o Cadastro de Uso Atual tem os dados verdadeiros e 
suficientes para definir a política de solo urbano e fecha os olhos à real dinâmica do mercado 
imobiliário, é a mais difundida e certamente tem influenciado em grande medida a legislação 
cadastral ainda vigente em muitos países, com as conhecidas consequências.

Continuar estruturando cadastros tabulados, baseados em planilhas com numerosos 
campos e bancos de dados complexos, dificulta (e na prática até torna inviável) a desejada 
manutenção dos dados e não contribui de maneira efetiva para o financiamento urbano.

É hora de repensar, reconsiderar, negociar e agir para o estabelecimento de cadastros 
com maior protagonismo no financiamento urbano que leva à melhoria do nível de vida da 
população. O Brasil já começou a caminhar neste sentido a partir da Portaria Ministerial no 511, 
de  7 de dezembro de 2009, que institui diretrizes para a criação, instituição e atualização 
do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) nos municípios brasileiros (DOU, 2009).
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