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De tempos em tempos, a humanidade passa por transformações:

Coletores e caçadores

Agricultores

Dominadores (e dominados)

Religiosos

Conhecedores (cientistas?)

Trabalhadores cidadãos



Do Homo Habilis ao Homo Sapiens



Agora somos Homo Digitalis

Transcendemos os limites geográficos

Ultrapassamos os planetas

Somos ameaças para nós mesmos

Interconectados e sensoriados

Cada vez mais moldados por design inteligente



Aprendemos (?) a viver em sociedade



Desde o início da civilização, as cidades têm sido 

os centros de educação, religião, política e 

cultura: o lugar onde os fenômenos sociais 

acontecem em toda sua amplitude.



E assim permanecem até os nossos dias: comunidades 

diferenciadas, com grandes populações e 

disponibilidade de recursos que permitem a 

especialização em artes, ciências, transformação e 

serviços.



1ª. Revolução Industrial

Introdução das máquinas de 
produção mecânicas movidas 
por energia a vapor.

Indústria 1.0

Final do século XVIII

2ª. Revolução Industrial

Introdução das linhas de 
produção em massa 
alimentadas por energia 
elétrica.

Início do século XX

Indústria 2.0

3ª. Revolução Industrial

Introdução de eletrônicos e TI 
para a progressão da 
produção autônoma.

Indústria 3.0

Início dos anos 70

Introdução dos sistemas físico-
cibernéticos.

4ª. Revolução Industrial

Indústria 4.0

Hoje

A capacidade inovativa da humanidade foi capaz de criar soluções para enfrentar seus desafios 

na produção de bens e serviços...



... ela também tem sido formidável na criação de tecnologias para que a informação e o 

conhecimento diminuam as fronteiras e promovam um círculo virtuoso de geração de inovações 

e de riqueza.

81%
dos clientes dependem de 
sites sociais para 
aconselhamento sobre 
compras.

Social

62%
de toda carga
de trabalho
computacional
está em cloud 
até 2020.

Cloud 
Computing

1bilhão
devices inteligentes
vendidos só no ano
de 2017.

Mobile

90%
dos dados hoje existentes foram
criados somente nos últimos dois
anos.

Big Data

Internet of 
Things

dispositivos conectados à 
Internet até 2020.

50bilhões

API Economy

Vendas em m-
commerce em 2017

US$ 1 Trilhão



Agora vemos as cidades competirem entre si por 

recursos financeiros, técnicos e humanos, em busca de 

prosperidade e determinando os rumos dos países onde 

se localizam!



Não há registros na história em que se possa encontrar 

tantas arenas de debates sobre as cidades e o papel que 

elas desempenham na cena global como agora se pode 

encontrar.



7,7
bilhões

de pessoas é a
população global
estimada para 2019.

9,7
bilhões

de pessoas. Essa é
população global
projetada para
2050.

dos resultados
da economia
global são
gerados em
áreas urbanas.

80%

56%
da atual população
mundial atual vive
nas cidades.

85%

cidades no Brasil e a
população urbana
representa

5570

da população total.

ONU, 2019; IBGE, 2019

6,3
bilhões

de pessoas. Essa é
população urbana
projetada para
2050.

O Regime Urbano Global



O Regime Urbano Global

Crescimento da população urbana em relação à população totalContribuição da população urbana da região para a população urbana global

ONU, 2018



O Regime Urbano Global

• O crescimento das cidades impacta diretamente na economia global e na qualidade de vida das
pessoas:

– perto de 60% da população vive em cidades que ocupam 2% da superfície do planeta e essa taxa de
concentração populacional deverá alcançar o patamar de 70% até 2050;

– do total de cidades no mundo, 450 delas já contam com população acima de 1 milhão de habitantes, sendo
20 delas abrigam mais de 10 milhões;

– a persistir o atual ritmo de crescimento da China, 500 novas cidades deverão ser criadas nos próximos 20
anos;

– de toda emissão de gases de efeito estufa (GEE), mais de 70% são gerados nas cidades;

– mais de 60% de toda água potável do planeta é destinada às residências e as projeções dão conta que essa
demanda de multiplicará em seis vezes nos próximos 50 anos;

– a demanda por energia elétrica ultrapassará de forma significativa os atuais níveis de capacidade-consumo.



O Regime Urbano Global

Infraestrutura

Energia & Água

Transportes & Mobilidade

Vendas & Distribuição

Saúde & Hospitais

Políticas & Governança

Logística & TI

Educação & Lazer

Alimentação

Assistência Social

Segurança

Necessidades

Trabalho e Saúde

Moradia

Meio ambiente

Liberdade

Justiça Social

Expressões

Pobreza

Desigualdade

Poluição

Recessão

Criminalidade

Recursos Naturais
Ar, água, alimentos,
energia, ambiente

Recursos Artificiais
Conhecimento, mobilidade,

tecnologias, dinheiro

Os problemas decorrentes da rápida 

urbanização indicam significativa 

perda de funcionalidades básicas que 

podem ser recuperadas e ter melhor 

aproveitamento de suas capacidades 

tendo as tecnologias de informação  

como viabilizadoras de um sistema 

nervoso para as cidades.



O Regime Urbano Global

Crescimento Econômico Justiça Social Proteção Ambiental

Iniciativa
Privada

Academia
P,D & I

Poder
Público

A hélice tripla



Para fazer frente aos desafios contemporâneos, muitas 

cidades ao redor do globo vão buscando se habilitar 

com novas capacidades tecnológicas, de forma a 

implementar melhores níveis de inteligência na gestão 

da coisa pública e na oferta de serviços aos cidadãos e 

organizações que nelas atuam.



Cidades Inteligentes



Cidades: sistemas de subsistemas

WEISS, M. C. CIDADES INTELIGENTES: proposição de um modelo avaliativo de prontidão das tecnologias das informação e comunicação aplicáveis à 
gestão das cidades. 2016. 289 p. Tese (Doutorado em Administração) – Centro Universitário da FEI, São Paulo.



Cidades: sistemas de subsistemas

https://www.urenio.org/smart-intelligent-cities/
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❑ desenvolvimento urbano e qualidade de vida, 

❑ liderança em ambiente de negócios, 

❑ inclusão social e digital, 

❑ governo eletrônico, 

❑ eficiência em governança, 

❑ incentivo às indústrias criativas e de alta tecnologia, 

❑ capital humano para o desenvolvimento urbano sustentável.

A cidade inteligente é aquela que realiza a implementação de tecnologias da informação e comunicação –
TIC - de forma a transformar positivamente os padrões de organização, aprendizagem, gerenciamento da
infraestrutura e prestação de serviços públicos, promovendo práticas de gestão urbana mais eficientes em
benefício dos atores sociais, resguardadas suas vocações históricas e características culturais.

FO
C

O

INFRAESTRUTURA DIGITAL

TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES

Cidades Inteligentes

WEISS, M. C. CIDADES INTELIGENTES: proposição de um modelo avaliativo de prontidão das tecnologias das informação e comunicação aplicáveis à 
gestão das cidades. 2016. 289 p. Tese (Doutorado em Administração) – Centro Universitário da FEI, São Paulo.



Introduzir inteligência tecnológica em cada subsistema urbano – transportes, energia, educação, saúde,

e todos os demais subsistemas – não garante a existência de uma cidade inteligente. Ao contrário, ela

deve ser vista como um todo orgânico, como uma rede de relacionamentos em constante busca de

aprimoramento em que as pessoas são o seu principal e central nó: a cidade inteligente não é apenas

mecanicista, e sim uma comunidade humana inovadora e vibrante.

Cidades Inteligentes

KANTER, R. M.; LITOW, S. S. Informed and interconnected: a manifesto for smarter cities. Harvard Business School General Management Unit,

Working Paper, 9-141, p. 1-27, 2009. Disponível em: < http://goo.gl/9MLJOu>. Acesso em: 14 ago. 2014.



As cidades inteligentes devem se direcionar para a busca de soluções que permitam alcançar a

prosperidade, por meio de efetivas melhorias quantitativas e qualitativas na produtividade e que levem

em conta as questões sociais, evitando polarizações econômicas, espaciais e culturais.

Cidades Inteligentes

CARAGLIU, A.; DEL BO, C.; NIJKAMP, P. Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, v. 18, n. 2, p. 65–82, 2011.



Privilegiar as TIC na implementação de cidades inteligentes não deve prescindir das dimensões sociais

e humanas. A sustentabilidade urbana poderá existir na medida em que os três domínios que

caracterizam os sistemas urbanos - físico, social e econômico - também incluam o componente ambiental

com iniciativas e políticas que abordem as externalidades negativas que decorrem do processo de

urbanização.

Cidades Inteligentes

TRANOSA, E.; GERTNER, D. Smart networked cities? Innovation - European Journal of Social Science Research, v. 25, n. 2, p. 175-190, 2012.



Existe um amplo consenso sobre o fato de que as cidades inteligentes são caracterizadas por uma

utilização generalizada das TIC e que, em vários domínios urbanos, ajudam as cidades a fazer melhor uso

de seus recursos. Entretanto, as soluções baseadas nas TIC podem ser consideradas como apenas um

dos vários recursos de entrada para projetos e abordagens para o planejamento urbano e de vida que

têm o objetivo de melhorar a sustentabilidade econômica, social e ambiental de uma cidade. Isto implica

que as cidades que são mais equipadas com tecnologias não são necessariamente melhores cidades, e

que o número de ‘iniciativas inteligentes’ lançadas por um município não é um indicador do

desempenho da cidade, mas em vez disso poderia resultar em uma saída intermediária que reflete os

esforços realizados para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Cidades Inteligentes

NEIROTTI, P. et al.. Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities, v. 38, p. 25–36, 2014.



A grande maioria dos projetos de cidades inteligentes tem se centrado mais em ferramentas e

dispositivos e menos nos indivíduos que são os destinatários finais dos produtos desses projetos. Há que

se questionar a política de distribuição dos serviços para os diferentes setores da sociedade, além de se

alertar sobre a finalidade e benefícios tangíveis que nem sempre estão claramente descritos e

comunicados aos atores. É preciso estar alerta para o fato de que os espaços urbanos agora são parte

físicos e parte virtuais e, como resultado, exigem novos métodos para determinar qual é a tecnologia

mais apropriada para resolver cada problema específico que enfrentam.

Cidades Inteligentes

BRANCHI, P. E.; FERNÁNDEZ-VALDIVIELSO, C.; MATIAS, I. R. Analysis Matrix for Smart Cities. Future Internet, v. 6, p. 61-75, 2014.



As grandes empresas do setor de TIC rapidamente aprenderam que as tecnologias poderiam facilitar o

crescimento e o desenvolvimento urbano. Há que se reconhecer a contribuição das empresas do setor

para a construção e disseminação das cidades inteligentes, mas é importante atentar para o fato de que

a questão tecnológica, baseada apenas em padrões técnicos, pode ser desconhecida da grande maioria

das pessoas e controlada pelas empresas privadas provedoras de tecnologias. Nesse tocante é

fundamental que haja mecanismos de controle político democráticos sobre as iniciativas de sorte a

que as cidades do futuro não corram o risco de se tornarem também um problema tecnológico para

além dos problemas urbanos já vivenciados por muitas delas.

Cidades Inteligentes

VANOLO, A. Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy. Urban Studies, v. 51, n. 5, p. 883-898, 2014.



A criação de cidades inteligentes deve ser encarada como um processo contínuo de harmonização

entre o mundo físico e o mundo virtual, que contemple todos os subsistemas do sistema urbano,

orientado à prestação de serviços e ao desenvolvimento socioeconômico e não apenas encarado como

uma revolução tecnológica para resolver um fenômeno particularmente localizado.

Cidades Inteligentes

NAM, T.; PARDO, T. A. Smart city as urban innovation: focusing on management, policy and context. In: INTERNATIONAL CONFERENCE

ON THEORY AND PRACTICE OF ELECTRONIC GOVERNANCE (ICEGOV2011), 5th, 2011, Tallin. Anais eletrônicos... New York: ACM,

2011b. Disponível em: <http://www.ctg.albany.edu/publications/journals/ icegov_2011_smartcity>. Acesso em: 20 jun. 2012.



Gestão Urbana e

Tecnologias da Informação e Comunicação



O conceito de cidades inteligentes está diretamente ligado à uma

visão particular do moderno desenvolvimento urbano, que

reconhece a crescente importância das tecnologias da informação

e comunicação no direcionamento da competitividade econômica,

sustentabilidade ambiental e qualidade de vida da população. O

conceito vai além dos aspectos puramente tecnológicos do

desenvolvimento urbano, porquanto atenta para as questões

sociais e ambientais, diferentemente das cidades digitais.

The Global Innovation Index, 2011 

Gestão Urbana e Tecnologias da Informação e Comunicação



As TIC assumem papel de grande importância, na medida em que podem fornecer os meios para o
monitoramento e o gerenciamento dos serviços e recursos de infraestrutura urbana, além das
possibilidades de encurtar as distâncias entre o poder público e o cidadão por meio de serviços
eletrônicos pela internet (e-services).

Maturidade

Métricas e Indicadores

Agendamento e atendimento (saúde, educação)

Contratos e força de trabalho

Prédio inteligentes

Monitoramento da cidade (segurança, trânsito)

Resposta à emergências

Requisições de Serviços 

- Cidadão

Gestão de Ativos

Centro de operações

Gestão de Processos 

Administrativos

Colaboração

Valor à Comunidade

Gestão Urbana e Tecnologias da Informação e Comunicação



Gestão Urbana e Tecnologias da Informação e Comunicação



Tecnologias emergentes começam a

ser utilizadas na gestão das cidades.

Resta saber se elas trarão valor para

os cidadãos e para as organizações.

Gestão Urbana e Tecnologias da Informação e Comunicação
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Gestão Urbana e Tecnologias da Informação e Comunicação

Sensores Agências Aplicativos Outros

Cidadãos

Empresas

Organizações

Academia

Visitantes
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Governança & Gestão

Ativos & 

Suprimentos
Finanças

Informações 

Gerenciais

Conformidade & 

Riscos

Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação

Gerenciamento dos Serviços Públicos

Transportes 

& Tráfego
Energia

Mobilidade
Meio 

ambiente

Água & 

Saneamento

Resíduos & 

Lixo
Informações

EducaçãoSaúde

Edifícios & 

Espaços

Infraestrutura Pública

Suporte & 

Ouvidoria

Serviços à Comunidade

Segurança

Centro Integrado de Operações

Poder Público – Estratégia e Planejamento
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Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação
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Brasil: desafios e iniciativas



85%

cidades e a população
urbana representa

O Brasil tem hoje

5570

da população total.

das cidades
brasileiras estão
presentes na
internet, com uma
página ativa ou em
manutenção.

89%
utilizam a internet
para algum tipo de
atendimento

Dessas cidades

90% 109
cidades

oferecem serviço
de matrícula
escolar pela
internet.

66
cidades

oferecem serviço de
agendamento de
consulta médica
pela internet.

Brasil: desafios e iniciativas



Brasil: desafios e iniciativas

Tamanho das 

cidades
Informativa Interativa Transacional

Não 

Classificada

Não 

Informado
Total

1 - Até 5000 673 178 16 426 9 1.302

2 - 5001 até 10000 578 181 25 415 13 1.212

3 - 10001 até 20000 708 245 49 374 12 1.388

4 - 20001 até 50000 525 267 61 193 8 1.054

5 - 50001 até 100000 148 110 51 16 2 327

6 - 100001 até 500000 73 110 66 1 0 250

7 - Maior que 500000 3 22 12 0 0 37

2.708 1.113 280 1.425 44 5.570

48,62% 19,98% 5,03% 25,58% 0,79% 100,00%
Total geral

Tipificação das páginas das prefeituras na internet



Brasil: desafios e iniciativas

Serviços oferecidos pelo poder público local por meio da internet.

Serviço oferecido Cidades %

Serviços informativos do município e notícias 3909 70,24%

Concursos públicos 2602 46,76%

Licitações 2399 43,11%

Diário oficial, legislação municipal e finanças públicas 1999 35,92%

Acesso a documentos e formulários 1965 35,31%

Ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão 1571 28,23%

Pregão eletrônico 900 16,17%

Consulta a processos 669 12,02%

Emissão de certidão negativa de débito e alvará 648 11,64%

Outros 539 9,69%

Consulta prévia (obtenção de alvará provisório) 382 6,86%

Matrícula escolar na rede pública on line 109 1,96%

Agendamento de consulta na rede pública de saúde 66 1,19%



Brasil: desafios e iniciativas

Frequência de acesso a conteúdos específicos sobre a cidade na internet.



Brasil: desafios e iniciativas

WEISS, M. C. CIDADES INTELIGENTES: proposição de um modelo avaliativo de prontidão das tecnologias das informação e comunicação aplicáveis à 
gestão das cidades. 2016. 289 p. Tese (Doutorado em Administração) – Centro Universitário da FEI, São Paulo.



Barueri - SP

• Rede de fibra ótica e acesso gratuito à internet
em locais públicos.

• Acesso ao sistema de saúde e rede de
farmácias, incluindo agendamento pela
internet.

• Informatização das escolas, com acesso rápido
à internet.

• Centro de comando e controle com câmeras
de monitoramento em grande extensão da
cidade.

• Canais de comunicação cidadão/empresa-
poder público por canais tradicionais e pelo
portal internet da cidade.

• Aplicativo APPBarueri.



Joinville - SC

• Portal na internet como canal de
comunicação para registro e
acompanhamento de demandas.

• Prefeitura Digital.

• Acesso gratuito à internet em 46 pontos da
cidades, incluindo no espaço do
empreendedor.

• Estímulo à inovação e empreendedorismo
para a criação de soluções tecnológicas para a
cidade.

• Acesso à rede de saúde e educação por meio
do portal da cidade na internet.



Salvador - BA

• Portal na internet como canal de
comunicação para registro e
acompanhamento de demandas.

• Aplicativos para uso pelos cidadão.

• Acesso à rede de saúde por meio do portal da
cidade na internet.



Iniciativas no Brasil

Rio de Janeiro

Porto Alegre CuritibaAparecida

BúziosRecife

Piraí

Campinas, São João da Mata, Belo Horizonte, 

Sorocaba, Goiânia, Santos, Vitória, Fortaleza, 

Salvador............

Brasil: desafios e iniciativas



DOMÍNIO AG SP IP EC PS  IE RESULTANTE 
Média 4,00 3,17 2,00 3,33 2,83 2,00 2,89 

Mediana 4,00 3,50 2,00 3,50 3,00 2,00 3,25 

DesvP-P 1,00 0,90 - 1,70 0,69 1,00 0,50 

DesvMédio 1,00 0,83 - 1,67 0,56 1,00 0,38 

Variância 1,00 0,81 - 2,89 0,47 1,00 0,81 

LimInf 3,50 2,66 1,50 2,83 2,33 1,50 2,39 

LimSup 4,50 3,67 2,50 3,84 3,34 2,50 3,39 

 

Cidade-1

Brasil: desafios e iniciativas



DOMÍNIO AG SP IP EC PS  IE RESULTANTE 

Soma 21 20 20 23 23 18 125 
Média 3,50 3,33 3,33 3,83 3,83 3,00 3,47 

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00 

DesvP-P 0,76 0,47 0,94 0,90 0,69 0,82 0,15 

DesvMédio 0,67 0,44 0,78 0,83 0,56 0,67 0,10 

Variância 0,58 0,22 0,89 0,81 0,47 0,67 0,05 

LimInf 3,35 3,18 3,18 3,68 3,68 2,85 3,32 

LimSup 3,65 3,49 3,49 3,99 3,99 3,15 3,63 

 

Cidade-2

Brasil: desafios e iniciativas



DOMÍNIO AG SP IP EC PS  IE RESULTANTE 

Soma 21 17 15 21 20 11 105 

Média 3,50 2,83 2,50 3,50 3,33 1,83 2,92 

Mediana 3,00 2,50 2,50 3,50 3,50 1,50 2,75 

DesvP-P 0,76 0,90 0,96 1,26 1,11 1,07 0,16 

DesvMédio 0,67 0,83 0,83 1,17 1,00 0,83 0,13 

Variância 0,58 0,81 0,92 1,58 1,22 1,14 0,10 

LimInf 3,34 2,68 2,34 3,34 3,18 1,68 2,76 

LimSup 3,66 2,99 2,66 3,66 3,49 1,99 3,07 

 

Cidade-3

Brasil: desafios e iniciativas



DOMÍNIO AG SP IP EC PS  IE RESULTANTE 

Soma 22 20 12 26 17 6 103 

Média 3,67 3,33 2,00 4,33 2,83 1,00 2,86 

Mediana 4,00 3,00 1,00 5,00 2,50 1,00 2,75 

DesvP-P 1,25 0,47 1,41 1,49 1,07 - 0,54 

DesvMédio 1,11 0,44 1,33 1,11 0,83 - 0,39 

Variância 1,56 0,22 2,00 2,22 1,14 - 0,70 

LimInf 3,13 2,79 1,46 3,79 2,29 0,46 2,32 

LimSup 4,21 3,87 2,54 4,87 3,37 1,54 3,40 

 

Cidade-4

Brasil: desafios e iniciativas



Administração e Governança Gestão dos Serviços Públicos Gestão da Infraestrutura Pública

Serviços Eletrônicos à Comunidade Plataforma de Serviços Inovação e Empreendedorismo

COMPARATIVO

Cidade-1; Cidade-2; Cidade-3; Cidade-4 Cidade-1; Cidade-2; Cidade-3; Cidade-4 Cidade-1; Cidade-2; Cidade-3; Cidade-4

Cidade-1; Cidade-2; Cidade-3; Cidade-4 Cidade-1; Cidade-2; Cidade-3; Cidade-4 Cidade-1; Cidade-2; Cidade-3; Cidade-4

Brasil: desafios e iniciativas



COMPARATIVO

Cidade-1; Cidade-2; Cidade-3; Cidade-4

Cidade-1; Cidade-2; Cidade-3; Cidade-4

Brasil: desafios e iniciativas



Cidade-2 apresentou maior densidade da rede resultante, 0,2667, e maior proximidade ao modelo proposto, com 57,73%. Isso significa que, 
de acordo com o modelo proposto, Cidade-2 é a cidade que mais tem suas TIC prontas para avançar em direção à cidade inteligente.

Essa afirmação não implica dizer que as outras cidades não reúnam as condições necessárias em termos de TIC para realizar sua missão 
junto aos atores. 

A despeito da amostra pequena do ponto de vista da quantidade, a aplicação da estatística de correlação de Pearson aparenta mostrar que 
o IDH-M e a densidade aferida guardam forte correlação (ρ = 0,97) entre si.

O modelo, embora não exaustivo e passível de se constituir como objeto de críticas e futuros estudos, apresentou-se como um instrumento 
apropriado para a averiguação da prontidão das TIC com vistas à cidade inteligente.

COMPARATIVO

Brasil: desafios e iniciativas



O quê temos aprendido?



• A cidade é, em última análise, um prestador de serviços.

• E a utilização das TIC deveria implicar em certa padronização e planejamento no seu uso: isso nem sempre acontece.

• Muitas cidades divulgam determinados serviços que podem ser acessados por seus portais.

• Mas nem sempre (na maioria da vezes) esse serviço é facilmente localizado ou sequer funciona.

• As divisões ou coalizões partidárias, em muitas situações, se fazem refletir nos próprios portais
de serviços das prefeituras.

• Cada secretaria com seu site, com seu aplicativo ou, em outros caso, projetos abandonados por conta de troca de 
governo.

• Fazer o fundamental e possível, que traga aos atores benefícios em termos de qualidade de vida
e de operação de negócios.

• Cada cidade é única, embora algumas similaridades possam ser observadas.

• Observar para aprender, adotar e adaptar.

• Centros de Comando e Controle não deveriam ser sinônimo de “cidade inteligente”.

S pecific

M easurable

A chievable

R ealistic

T imely

Cidades Inteligentes



Criar uma cidade inteligente não é uma questão de
revolução, mas sim de necessária evolução com
vistas ao desenvolvimento socioeconômico global.

Ela não deve ser um depósito de sensores!

Cidades Inteligentes



Para terminar!

Uma chamada para a ação em tempos de emergência de 

cidades inteligentes no Brasil.



A visão da Cidade Inteligente: uma chamada para a ação

– Adoção e prática de paradigmas de gestão empresarial
• Como qualquer organização, as cidades serão cada vez mais pressionadas a produzir resultados que sejam reconhecidos como capazes 

de prolongar sua perenidade e garantir um ciclo de vida virtuoso em benefício de todos os stakeholders. 

– Informação, conhecimento e inovação
• Ao se posicionarem como fontes e canais para o trânsito de informação e geração de conhecimento, as cidades vão se consolidando 

como espaços singulares para a inovação e para o desenvolvimento econômico sustentável. 

– Desenvolvimento sustentável
• Os desafios globais com relação às questões ambientais e sociais se materializam e se revestem de urgência nas cidades, 

particularmente devido à intensificação da urbanização e às exigências de projeção no cenário econômico global. 

– Globalização consciente e responsável
• Ao mesmo tempo em que travam competições tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito internacional, as cidades se tornam alvo 

das empresas e pessoas que buscam novas oportunidades de negócios e oportunidades profissionais e sociais. 

– Governança Urbana
• Em todas as áreas da gestão pública, a governança deve ser aprimorada, de forma que os princípios de responsabilidade objetiva, 

ética, idoneidade, transparência, eficiência, eficácia, sustentabilidade e observância às leis sejam uma constante. 


