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RESUMO 

Cada vez mais se consolida a ideia de que as cidades inteligentes ou “smart cities” são 

a solução para a questão urbana moderna. Outro conceito que tem ganhado muita 

relevância no contexto da discussão urbana mundial são os ecossistemas de inovação. 

Inicialmente, essas terminologias aparentam distinção entre si, porém, vários agentes 

que fomentam esses discursos apontam para ecossistemas de inovação fortalecidos 

como a base para a consolidação de cidades digitais, economicamente inovadoras e 

dotadas de sistemas e processos inteligentes. O presente trabalho busca compreender 

de maneira ampla o papel desempenhado por ecossistemas de inovação na constituição 

de cidades inteligentes, analisando o conceito sob a lógica do planejamento urbano. 

Tais questões são confrontadas com a realidade prática a partir da análise dos projetos 

de implementação de distritos de inovação em Barcelona (Espanha) e Porto Alegre 

(Brasil). São apresentados os aspectos históricos dos territórios, apontando as 

similaridades e as particularidades de cada um dos casos. Observam-se as dinâmicas 

econômicas, territoriais e a aplicação de algumas teorias e modelos, considerando a 

lógica financeirizada e mercantilizadora do processo de consolidação das economias 

urbanas criativas e inovadoras. 
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ABSTRACT 

The idea that smart cities are the solution to the modern urban issue is increasingly 

consolidate. Another concept that has gained a lot of relevance in the context of global 

urban discussion is innovation ecosystems. Initially, these terminologies appear to be 

distinguish from each other, however, several agents that foster these discourses point 

to strengthened innovation ecosystems as the basis for the consolidation of digital cities, 

economically innovative and endowed with intelligent systems and processes. This 

research seeks to comprehensive understand the role played by innovation ecosystems 

in the constitution of smart cities, analyzing the concept under the logic of urban 

planning. Such issues are confront with the practical reality from the analysis of the 

projects for the consolidation of innovation districts in Barcelona (Spain) and Porto 

Alegre (Brazil). The historical aspects of the territories are presented, pointing out the 

similarities and particularities of each case. There are economic and territorial dynamics 

and the application of some theories and models, considering the financialized and 

mercantilized logic of the process of consolidating creative and innovative urban 

economies. 
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1 INTRODUÇÃO 

Lidar com os processos de urbanização e suas decorrências tornou-se pauta de 

primeira importância em nível internacional, principalmente pela interação direta com 

demais fenômenos globais, como as mudanças climáticas, pobreza e desabastecimento 

alimentar.  

Dentre as dinâmicas observadas nos processos atuais de urbanização, destacam-

se os impactos trazidos pelo recente predomínio das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) e as transformações que elas promovem. Com isso, a construção 

de respostas para as problemáticas das cidades se encaminha para aplicações de 

sistemas inteligentes. Em tese, buscam-se soluções que promovam a interação das 

pessoas e, consequentemente, uma melhoria substancial na participação popular 

ampliada e na qualidade de vida dos cidadãos.  

O conceito de cidade inteligente ganhou notoriedade no contexto da discussão 

urbana mundial e atualmente é parte integrante dos estudos urbanísticos, visto que suas 

influências são, de fato, materializadas em diferentes tipos, configurações e escalas 

(IVALDI et al., 2020; SÖDERSTRÖM; PAASCHE; KLAUSER, 2014)1. Uma cidade 

inteligente evoca a ideia da busca por um gerenciamento de recursos e ativos urbanos 

da maneira mais eficiente possível. Já a coleta de dados de cidadãos, dispositivos, 

infraestruturas e processos vem se apresentando como uma ferramenta crucial para 

monitoramento consistente e gerenciamento integrado dos sistemas de transporte, 

energia, saneamento, segurança, educação, saúde e serviços culturais. 

De fato, há uma crescente abordagem desses temas nas mais diversas 

investigações acadêmicas, além da sua presença cada vez mais constante nas pautas que 

tratam de políticas urbanas e sua difusão pelo meio empresarial. São inegáveis também 

o destaque e a dimensão que o tema cidades inteligentes têm ganhado não só como 

política pública, mas também enquanto produto. Nesse caso há predominância dos 

discursos focados nos aspectos operacionais e tecnológicos e, não raro, deparamos com 

um tom otimista no que se refere aos possíveis melhoramentos urbanos derivados da 

aplicação de uma vasta gama de produtos e inovações.  

                                                        
1 IVALDI, E. et al. Smart Sustainable Cities and the Urban Knowledge-Based Economy: A NUTS3 
Level Analysis. Social Indicators Research, v. 150, n. 1, p. 45–72, 1 jul. 2020. 
SÖDERSTRÖM, O.; PAASCHE, T.; KLAUSER, F. Smart cities as corporate storytelling. City, v. 18, 
n. 3, p. 307–320, 2014. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
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Porém, após tanto tempo de teorizações, implementações ou apenas promessas, 

muito se questiona sobre qual a aplicabilidade desses sistemas, quais os interesses 

diante das narrativas construídas em torno do tema e o quão integradas as soluções estão 

entre si (BRIA; MOROZOV, 2019; FEITOSA, 2020; HOLLANDS, 2008; 

SÖDERSTRÖM; PAASCHE; KLAUSER, 2014)2. Surgem, então, variadas correntes 

investigativas que buscam estabelecer o contraponto ao discurso “festivo” das cidades 

inteligentes. Além disso, se propõem a questionar os limites das iniciativas 

tecnológicas, quais serão suas implicações sociais a curto e a longo prazo e, 

principalmente, quais interesses impulsionam a euforia por sistemas informatizados e 

interconectados. 

Torna-se indispensável discutir quais os limites de atuação dos complexos 

sistemas tecnológicos diante das desigualdades de acesso a diversos recursos. Além 

disso, deve-se refletir como tecnologias, muitas vezes padronizadas, darão conta da 

miscelânea de procedimentos e cenários de atuação ao longo dos diferentes territórios 

do mundo.  

Um dos pontos onde as transformações decorrentes da era digital são 

fundamentalmente impactantes é a relação entre a economia urbana e suas interações 

com os processos de transformação do espaço, tanto em termos de materialidade quanto 

em termos de manifestações de ideias e vontades políticas. Essa discussão pode se 

aprofundar em direção ao constructo dos ecossistemas de inovação, buscando entender 

como e o porquê de seu fortalecimento ser uma forte aposta entre os meios 

empreendedores e os grandes centros urbanos. As potencialidades dos ecossistemas 

apontam que, para mais além do implemento financeiro, contempla-se, também, a 

possibilidade de se estruturar as bases para consolidação de cidades digitais, 

economicamente inovadoras e dotadas de sistemas e processos inteligentes.  

O ambiente de inovação digital ajuda a ampliar o conceito de cidades 

inteligentes, a partir do momento em que pode ser considerado uma infraestrutura de 

base para tais sistemas, efetivando e trabalhando-os para o sucesso das iniciativas do 

governo voltadas para seus cidadãos (OLIVEIRA; CARVALHO, 2017; SANTOS, 

                                                        
2 BRIA, F.; MOROZOV, E. A cidade inteligente: tecnologias urbanas e democracia. Tradução: 
Humberto Do Amaral. São Paulo: Ubu Editora, 2019. 
FEITOSA, F. DA F. Big data e urban analytics à brasileira: questões inerentes a um país profundamente 
desigual. Revista de Morfologia Urbana, v. 8, n. 1, 2020. 
HOLLANDS, R. G. Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? 
City, v. 12, n. 3, p. 303–320, 2008. 
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2016)3. Assim, governança digital, ecossistemas de inovação e cidades inteligentes são 

pautas que podem experimentar uma interconexão eminente, pois fazem parte de um 

ciclo de mudanças no modo de se lidar com a administração de cidades, na participação 

popular e na configuração econômica urbana. 
É importante salientar que ecossistemas de inovação, antes de tudo, são 

fenômenos espaciais, pois lidam com a integração econômica entre entidades, 

indústrias e atividades tangíveis e intangíveis que interagem entre si e, por conseguinte, 

com a sociedade e governos, em uma determinada área geográfica que delimita um 

ambiente socioeconômico (AUDY; PIQUÉ, 2016; DALLABRIDA; COVAS; COVAS, 

2017; SPINOSA; KRAMA; HARDT, 2018)4.  

Como consequência lógica, acoplada a essa discussão, está a investigação de 

como as cidades lidam com os investimentos em mobilidade urbana, segurança pública, 

infraestrutura digital e habitação – perante a complexidade do sistema jurídico e 

tributário local – e como serão os movimentos para se evitar ou minimizar impactos 

negativos dos empreendimentos, concomitantemente, construindo novas formas de 

renda e de “cidade” que mitigue as desigualdades. É inevitável questionar se apenas a 

busca, pura e simples, por ferramentas e soluções inovadoras é a saída para lidar com 

as crises do sistema econômico, tensões sociais e a busca da “sustentabilidade” em um 

mundo à beira do colapso climático.  

Outro ponto onde a investigação se faz necessária é de como a lógica das cidades 

inteligentes e inovadoras pode estar sujeita à cooptação pelo processo de 

financeirização urbano e suas confluências com o Planejamento Estratégico, como 

sustentado por Harvey (1996)5 e Vainer (2000)6. Seriam, pois, os modelos de cidades 

                                                        
3 OLIVEIRA, H. H. N. DE; CARVALHO, Z. V. DE. Estratégias de Desenvolvimento Socioeconômico: 
Ecossistemas de Inovação para Implantação de Smart Cities–Estudo de Casos nos Estados Unidos, China 
e Suécia. Revista GEINTEC-Gestão, Inovação e Tecnologias, v. 7, n. 4, p. 4074–4088, 2017. 
SANTOS, G. C. Ecossistemas de startups e as TICs, a expansão das ações governamentais do G2C e 
G2B para a consolidação de smart cities. Revista Fonte, n. 16, p. 83–92, dez. 2016. 
4 AUDY, J.; PIQUÉ, J. Dos parques científicos e tecnológicos aos ecossistemas de inovação: 
Desenvolvimento social e econômico na sociedade do conhecimento. Brasília: ANPROTEC, 2016. 
DALLABRIDA, V. R.; COVAS, M. DAS M. C. M.; COVAS, A. M. A. Inovação, desenvolvimento e 
espaço urbano: uma relação necessária mas não suficiente. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais (RBEUR), v. 19, n. 2, p. 360–378, 2017. 
SPINOSA, L. M.; KRAMA, M. R.; HARDT, C. Desenvolvimento urbano baseado em conhecimento e 
ecossistemas de inovação urbanos: uma análise em quatro cidades brasileiras. Eure (santiago), v. 44, n. 
131, p. 193–214, 2018. 
5 HARVEY, D. Do gerenciamento ao empresariamento: a transformação da administração urbana no 
capitalismo tardio. Espaço & debates, v. 16, n. 39, p. 48–64, 1996. 
6 VAINER, C. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do planejamento 
estratégico urbano. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos, v. 3, p. 75–103, 2000. 
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inteligentes dos países desenvolvidos a resposta para uma estratégia brasileira de 

desenvolvimento urbano? Quais são as métricas que garantem o status de cidades 

inovadoras e inteligentes e qual a validade delas em tão diferentes realidades?  

Os fenômenos inerentes à economia da inovação já estão postos na realidade 

urbana e seus mecanismos atuam ora de maneira explícita e midiática ora de maneira 

velada. Em um cenário político-econômico cercado de contradições, não se trata mais 

de conjecturas sobre a chegada dos novos modelos urbanos e suas possíveis 

consequências, mas sim de como lidar com os impactos do que já existe. Portanto, os 

instrumentos de regulação e planejamento urbano devem estar preparados para as 

transformações e implicações infraestruturais que os empreendimentos relacionados a 

espaços de inovação e cidades inteligentes causarão.   É essencial, também, se antecipar 

em medidas que incentivem, localizem e promovam a implantação desses ecossistemas 

de inovação. 

A compreensão dos ecossistemas de inovação é fundamental para se localizar 

as cidades na atual era digital. O compartilhamento de informações e dados abertos é 

cada vez mais presente nos processos de urbanização e impacta na reconfiguração dos 

formatos tradicionais de elaboração, implementação e monitoramento de políticas 

públicas. Partindo dessa premissa, observa-se o grande potencial de se estabelecer, de 

fato, o protagonismo cidadão, que tomaria para si um importante papel nas decisões, a 

partir da realização da participação social e da democratização do acesso a recursos e 

informações. Tal lógica, porém, permanece longe do status de unanimidade quando se 

trata dos interesses guias dos processos de construção de um meio urbano inteligente e 

digital (BRIA; MOROZOV, 2019). Os processos de inovações tecnológicas, por si só, 

não são e nunca foram capazes de romper as constantes disputas dentro do território 

urbano e muito menos são munidos de uma autoridade tecnocrática calcada no ideal 

supremo da neutralidade ou conduzidos por processos à parte dos interesses político-

econômicos vigentes. 

Analisando os diferentes processos de consolidação urbana no Brasil, vemos um 

crescimento marcado pela forte ação do capital na construção dos espaços e políticas 

públicas, além da perpetuação das hegemonias territoriais e desigualdades 

socioespaciais (DAVIS, 2006; SANFELICI, 2013; WISSENBACH, 2019)7. É 

                                                        
7 DAVIS, M. Planeta de favelas: a involução urbana e o proletariado informal. In: SADER, E. (Org.). 
Contragolpes: seleção de artigos da New Left Review. São Paulo: Boitempo, 2006. p. 191–218. 
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imperativo, pois, que se tome conhecimento imediato dos processos envolvidos na 

expansão de cidades digitais e da utilização dos recursos de inteligência artificial, 

análise de dados e grande volume de informação. Reconhecer o protagonismo do 

mercado como detentor dos recursos de investimento e principal interessado na difusão 

da inteligência artificial (SÖDERSTRÖM; PAASCHE; KLAUSER, 2014) é um passo 

fundamental na contenção de uma nova onda de concentração de capital e o 

aprofundamento de desigualdades sociodigitais tão nocivas à ideia de um ambiente 

urbano mais humano e justo. 

Prontamente, se faz necessário entender qual o papel dos ecossistemas de 

inovação e se, de fato, eles podem atuar como colaboradores em uma estrutura de 

governança urbana que garanta a proeminência do cidadão na elaboração de políticas 

públicas. É importante, também, investigar se eles funcionarão como ativo capaz de 

gerar valor urbanístico na cidade e se, a partir de uma intrincada rede de informação, 

contribuirão para o aprimoramento das políticas de planejamento urbano. 

O planejamento urbano deve ser visto como parte fundamental do processo de 

implantação de parques tecnológicos, clusters de inovação e políticas urbanas voltadas 

ao controle de dados. Cabe a ele contemplar as diretrizes que guiarão a expansão dos 

espaços digitais e de inovação diante dos demais usos e parâmetros integrantes de um 

município (SPINOSA; KRAMA, 2017)8. No sentido inverso, nota-se, também, a sua 

tendência em ser afetado de modo intenso pelas inovações tecnológicas. Essas 

implementam ativamente a gestão integrada da cidade, o processo de formulação das 

diretrizes e métricas da urbanização além do fluxo e captação constante de dados. Tudo 

isso aliado a análises de séries temporais que geram evidências e insights com potencial 

de embasar as tomadas de decisões no processo de administração dos recursos urbanos 

(FEITOSA, 2020; SU; LI; FU, 2011)9. 

                                                        
SANFELICI, D. Financeirização e a produção do espaço urbano no Brasil: uma contribuição ao debate. 
EURE (Santiago), v. 39, n. 118, p. 27–46, set. 2013. 
WISSENBACH, T. Dinâmicas intraurbanas e desigualdades territoriais: elementos para o debate sobre 
inclusão digital na cidade de São Paulo. In: Desigualdades Digitais no Espaço Urbano: um estudo 
sobre o acesso e o uso da Internet na cidade de São Paulo. Cadernos Nic.br. Estudos Setoriais. São 
Paulo: NIC.br, 2019. p. 82–122. 
8 SPINOSA, L. M.; KRAMA, M. Ecossistema de inovação e meio urbano: Principais desafios para os 
seus gestores. In: BAGNATO, V. S.; BARRIONUEVO, W. R.; FILHO, S. P. (Org.). Relevância 
Imobiliária Ambiental e Parques Tecnológicos. São Carlos: Compacta Gráfica e Editora, 2017. p. 65–
89. 
9 SU, K.; LI, J.; FU, H. Smart city and the applications. Proceedings of the 2011 International 
Conference on Electronics, Communications and Control (ICECC). Anais... In: 2011 
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Os processos de regulação e legislaturas sobre os temas que compõem o vasto 

universo das sociedades baseadas em TIC são a salvaguarda de um limite à tendência 

intervencionista dos governos, para que não se sufoque o processo criativo das 

inovações digitais e seja possível o desenvolvimento da democracia digital (SANTOS, 

2016). Com a disponibilidade de dados abertos, pode-se pensar em participação popular 

na governança urbana ao mesmo tempo em que se fomentam as boas práticas de 

controle social. Os ecossistemas de inovação, por sua vez, além de participarem dessas 

decisões como agentes, podem ajudar na criação de oportunidades em redes, 

capacitação das comunidades de acordo com seus potenciais e saberes locais e instrução 

aos novos usuários das tecnologias digitais.  
Portanto, antes de se concluir a discussão sobre cidades inteligentes, 

parametrizadas e que se utilizam de novas estratégias urbanísticas digitais, o desafio é 

entender, reunir, destacar e ainda formular políticas públicas e estratégias de 

planejamento que estabeleçam as bases destas transformações. Novas estratégias 

também servirão de suporte para que as tecnologias e saberes digitais possam ser 

implantadas, gerando resultados satisfatórios e acessíveis aos cidadãos em todas as 

realidades urbanas brasileiras.   

1.1 Justificativa 

A discussão proposta por este trabalho surge da observação de uma crescente 

exaltação das iniciativas tecnológicas e inovadoras como soluções mais apropriadas ao 

gerenciamento das cidades. Enquanto conceito essencialmente urbano, o fenômeno das 

cidades inteligentes é um campo de estudos multidisciplinar que exige uma 

investigação aberta a contribuições e um processo dotado de uma visão sistêmica. Por 

sua vez, os ecossistemas de inovação, apesar de sua origem econômica - a partir de 

discussões acadêmicas pautadas em temas de investimentos, tecnologias e negócios 

criativos - estão cada vez mais conectados com pautas urbanas. Ao se enumerar as 

iniciativas básicas que darão suporte à consolidação de uma cidade inteligente, quase 

sempre se contará com a presença dos ecossistemas de inovação na discussão do 

conjunto. 

                                                        
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMMUNICATIONS AND CONTROL 
(ICECC). IEEE, 2011. 
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De fato, os temas que pertencem ao universo das vanguardas tecnológicas, 

muitas vezes são assimilados rapidamente pelas retóricas do mercado e ganham 

amplitude nas discussões de vendas e ofertas de novos produtos. Tais movimentos são 

próprios de uma sociedade capitalista que experimenta uma fase fundamentalmente 

apoiada nas Tecnologias de Informação e Comunicação. Consequentemente, se 

sustenta a necessidade de pensarmos novos modelos civilizatórios urbanos que 

expressem o ideal hegemônico de futuro. Tal discussão tornou-se pauta de primeira 

importância nas propostas de governo, nas formulações de objetivos sustentáveis 

comuns às nações e nos esforços de propaganda de grandes corporações tecnológicas. 

Porém, é fundamental se postar diante do emaranhado de discursos, conceitos e 

constructos, inerentes a esse processo, com o intuito de investigar a profundidade dessas 

proposições, os interesses que as precedem e seus prováveis impactos a curto, médio e 

longo prazo. O trabalho deve tomar como princípio a não existência de respostas 

definitivas sem que haja uma profunda investigação, muito menos a possibilidade de 

soluções milagrosas que dispensam o olhar crítico sobre os métodos e objetivos do 

objeto inquirido.  

Logo, cabe ao campo da Arquitetura e Urbanismo situar-se nessa discussão e 

atuar na investigação desses fenômenos, principalmente, no que se refere a suas 

interfaces com o usuário e com o espaço, seja ele de qual dimensão for. Dentro desse 

contexto, muito mais que observadores, os profissionais arquitetos e urbanistas são, 

antes de tudo, potenciais agentes que atuam, ou atuarão, nesse cenário urbano tão 

específico. A compreensão das ferramentas tecnológicas e inovadoras aplicadas à 

gestão urbana é essencial para a produção consciente desse novo modelo de cidade. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho busca contribuir com o fortalecimento dessa discussão dentro do 

universo de investigação da Arquitetura e Urbanismo. Os pontos abordados, longe de 

pretender consumir por completo o assunto, buscam fundamentar a discussão sob a 

ótica urbanística e espacial, entendendo, porém, que o assunto perpassa por conceitos 

para mais além desse espectro. Busca-se, portanto, a contribuição de outros campos e a 

confrontação entre diferentes discursos a fim de se extrair considerações sintéticas 

dessa investigação. Isso ajudará a embasar novas produções nos diversos campos da 

discussão cidadã, do exercício profissional e da atuação política. 
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Em que pesem os limites de amplitude e de profundidade característicos da 

natureza de um Trabalho Final de Graduação que, em linhas gerais, qualificam a 

investigação como uma introdução ao tema, os objetivos desta pesquisa são: 

1.2.1 Objetivo Geral 
Compreender qual o papel desempenhado por ecossistemas de inovação na 

construção de cidades inteligentes e quais os instrumentos, narrativas e interesses 

associados à adoção desses paradigmas no meio urbano.  

1.2.2 Objetivos Específicos 
• Analisar e debater o conceito de ecossistema de inovação sob a lógica do 

planejamento urbano; 

• Promover a compreensão do papel dos novos modelos de economia urbana na 

construção dos ecossistemas de inovação e cidades inovadoras; 

• Traçar a relação entre financeirização, empresariamento urbano, planejamento 

estratégico e a construção dos modelos de cidades inteligentes e inovadoras; 

• Investigar como as estratégias de ecossistemas de inovação nas cidades inteligentes 

lidam com as desigualdades territoriais e sociodigitais urbanas. 

• Analisar as relações entre os projetos de transformação dos distritos tecnológicos 

de Barcelona e Porto Alegre, situando-os no contexto dos processos de 

financeirização e mercantilização das cidades.  

1.3 Metodologia 

O presente trabalho contará, a priori, com uma revisão bibliográfica da 

literatura sobre desigualdades sociodigitais, urbanismo e território inovadores, cidades 

inteligentes e governança inteligente.  

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no 2º capítulo são discutidos 

os aspectos operacionais e introdutórios sobre os temas citados. O conjunto 

argumentativo é constituído pela apresentação de conceitos básicos e do estado atual 

em que que se encontra o discurso, tendo como base a seleção das contribuições dos 

autores mais referenciados ou que já são pesquisadores no assunto. Além da 

apresentação introdutória sobre os conceitos de base, é exposta uma breve análise 

conjuntural das mudanças no processo de produção global que precederam o novo 

paradigma das cidades inteligentes e inovadoras.  
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O capítulo 3 traz uma abordagem crítica envolvendo os conceitos de 

financeirização urbana e suas relações com as iniciativas de “smartificação” das 

cidades. A base argumentativa se apoia principalmente na teoria defendida por Harvey 

(1996) sobre o empresariamento urbano. São relatadas as correlações entre a cidade 

empresarial e os movimentos recentes de planejamento estratégico adotados pelas 

cidades como respostas aos estímulos do contexto socioeconômico tratado. 

Por fim, nos capítulos dos estudos de casos cap. 4 e cap. 5), as questões 

introduzidas anteriormente são identificadas em um contexto prático, tomando como 

base os projetos de consolidação de distritos de inovação em Barcelona (Espanha) e 

Porto Alegre (Brasil). Inicialmente, são apresentados os aspectos históricos dos 

territórios, assinalando as similaridades e as particularidades de cada um dos casos. As 

informações são extraídas de fontes secundárias de pesquisa e registros públicos. 

Observam-se as dinâmicas econômicas, territoriais e a aplicação prática das teorias 

previamente discutidas dentro da lógica financeirizada e mercadológica de construção 

de economias urbanas criativas e inovadoras. As informações selecionadas nessa etapa 

são confrontadas entre si com o objetivo de se construir uma dialética que exponha 

tanto os discursos de cunho mercadológico quanto os apontamentos críticos sobre o 

assunto. 
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2 CIDADES INTELIGENTES E A INOVAÇÃO  

O presente capítulo visa construir uma breve conceituação sobre as cidades 

inteligentes e os ecossistemas de inovação, com base em uma revisão de literatura. 

Ambos os conceitos, a princípio distintos, são tratados a partir dos seus significados 

mais elementares. É necessário expor significados, conceituações e de certa forma 

mostrar o estado da arte em que se encontra o discurso para que as características 

principais sejam expostas. Consequentemente, suas correlações se desenvolvem na 

medida em que os pontos de convergência entre eles são evidenciados e estruturados. 

Portanto, a conclusão desta etapa da discussão serve de preparo para os apontamentos 

críticos presentes nos próximos capítulos (Figura 1).  

Figura 1 – Diagrama síntese da relação entre as ideias apresentados nos capítulos 2 e 3 do trabalho. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

2.1 O conceito de cidades inteligentes  

A partir de um crescente esforço de classificação, o conceito de smarts cities 

(cidades inteligentes)10 vem assumindo diversos significados, a depender da abordagem 

escolhida. As definições de uma cidade inteligente são variadas e daí emergem 

conceitos mais amplos, tratando de integração de fatores tecnológicos com as 

dimensões de governança, política, controle social, desenvolvimento humano e 

econômico (IVALDI et al., 2020; NAM; PARDO, 2011). Destaca-se mais facilmente 

                                                        
10 O termo Smart City (e suas variantes) é amplamente encontrado nas literaturas anglófonas ou em peças 
publicitárias corporativas. É recorrente seu uso, mesmo em textos traduzidos, podendo variar a forma de 
emprego conforme o autor. O termo Smarter Cities, por sua vez, caracteriza uma marca comercial sob 
posse da empresa multinacional IBM desde novembro de 2011 (SÖDERSTRÖM; PAASCHE; 
KLAUSER, 2014).   
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no imaginário social o enfoque na tecnologia, que toma como base a ampla utilização 

de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) em componentes e serviços de 

infraestrutura crítica11 (NAM; PARDO, 2011)12.  

A implementação de tecnologias para um melhor gerenciamento dos recursos 

urbanos é vista como caminho para melhoria da qualidade de vida da população e para 

o almejado desenvolvimento das cidades a partir da facilitação das relações produtivas, 

do uso integrado do espaço, da racionalização e de melhorias no desempenho 

econômico (LEMOS, 2013; NAM; PARDO, 2011)13.  

A cidade inteligente pode ser entendida como o produto da cidade digital: 

territórios de inovação, por meio das tecnologias de informação e comunicação 

combinada com a ideia de Internet das Coisas14 (Figura 2). Para isso, é comum a 

utilização de múltiplos sensores integrados a supercomputadores, computação em 

nuvem, fomento à inclusão digital nos municípios (com instalação de redes e pontos 

públicos de acesso à internet) e a melhoria da qualidade dos serviços e da gestão pública 

por meio de sistemas de gestão e capacitação (SANTOS, 2016; SU; LI; FU, 2011). As 

cidades de uma sociedade pautada em TICs têm como principal característica dominar 

tais recursos e aplicá-los na solução de problemas inerentes ao cenário urbano.  

                                                        
11 Se refere a ativos e serviços, seja de natureza pública ou privada, essenciais para o funcionamento da 
sociedade e da economia. Normalmente é composto por instalações energéticas, de telecomunicações, 
de defesa, de transportes, cadeia de suprimentos e sistema de saúde. Disponível em: 
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/22825/seguranca-de-infraestruturas-criticas. 
Acesso em: 19/10/2020. 
12 NAM, T.; PARDO, T. A. Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and 
Institutions. In:  ANNUAL INTERNATIONAL DIGITAL GOVERNMENT RESEARCH 
CONFERENCE: DIGITAL GOVERNMENT INNOVATION IN CHALLENGING TIMES, 12., 2011, 
New York, NY, USA. Proceedings... New York: Association for Computing Machinery, 2011. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2037556.2037602>. 
13 LEMOS, A. Cidades inteligentes. GV EXECUTIVO, v. 12, n. 2, p. 46–49, 2013. 
14  Internet das Coisas é um conceito que diz respeito a objetos físicos do cotidiano, dotados de sensores 
e conexão com uma rede de internet. Eles são capazes de captar e compartilhar dados que irão contribuir 
para o aprimoramento, gestão ou acompanhamento das capacidades do produto ofertado, além de 
propiciar constantes melhorias para o usuário (VALENTE, 2019). 
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Figura 2 – Diagrama esquemático do conceito de cidade inteligente. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Com a disponibilidade de banco de dados públicos e abertos, cada vez mais 

volumosos e alinhados a plataformas de gestão capazes de tomar decisões a partir das 

informações deles extraídas, concebe-se a ideia de que a cidade pode mensurar e 

integrar recursos físicos, humanos, financeiros e tecnológicos, visando identificar e 

resolver problemas. Entretanto, são indispensáveis uma complexa e eficiente 

infraestrutura de coleta de dados, a preocupação em gerenciar o fluxo de informações, 

a utilização de ferramentas otimizadas e técnicas adequadas para que os processos de 

conversão dos grandes volumes de dados em informações relevantes sejam efetivos e 

capazes de subsidiar tomadas de decisão (FEITOSA, 2020; SU; LI; FU, 2011).  

Já o conceito de cidades inteligentes sustentáveis surge como resposta à 

demanda de ampliar o escopo das cidades inteligentes para abranger o ambiente urbano 

sustentável. Trata-se de um conceito agregado, onde o foco é inserir os diferentes 

aspectos da sustentabilidade no paradigma clássico de cidade inteligente (HÖJER; 

WANGEL, 2015; IVALDI et al., 2020)15. Em síntese, as cidades que adotam esse 

modelo atendem suas necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de se manter, podendo conceber as TICs como grandes aliadas para promover 

o desenvolvimento sustentável urbano. É importante salientar que uma cidade pode se 

tornar sustentável sem o uso de tecnologia inteligente. Porém, a abordagem conjunta 

entre as duas vertentes tem o potencial de promover a sustentabilidade urbana entre 

planejadores, empresas de TI e formuladores de políticas, consolidando uma visão 

comum para a elaboração de novas parcerias entre setores, modelos de negócios e 

formas de realizar o desenvolvimento urbano (HÖJER; WANGEL, 2015). 

                                                        
15 HÖJER, M.; WANGEL, J. Smart sustainable cities: definition and challenges. In: ICT innovations 
for sustainability. [s.l.] Springer, 2015. p. 333–349. 
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Logo, a combinação entre dados disponíveis, os meios de sistematização de 

informações e a geração de soluções é uma parte fundamental da operação de cidades 

inteligentes, mas não é a garantia de que os processos urbanos serão dotados de 

inteligência. Como já dito, as ferramentas podem constituir as bases para uma 

imponente cidade digital, mas a forma com que se dará seu gerenciamento e o modo 

como serão aplicadas as soluções é o fator diferencial. 

2.1.1 Governança Urbana e cidades inteligentes 
Dentro do contexto de uma gerência efetiva das cidades e do seu 

desenvolvimento adequado, a governança urbana apresenta-se como o mecanismo que 

viabiliza a gestão e o planejamento urbano adequado. Tal conceito diz respeito ao 

método utilizado por governos locais, regionais e nacionais, bem como diferentes partes 

envolvidas, para planejar, financiar e administrar as áreas urbanizadas, englobando 

constantes negociações e debates em relação ao encaminhamento dos recursos sociais, 

materiais e sobre o poder político (AVIS, 2016)16.  

Com a escalada da crise de governabilidade nas décadas de 1970 e 1980, 

emergem novos arranjos formais e informais das institucionalidades, com novas formas 

de capacidade de governança e mudanças associadas à governamentalidade. A nova 

configuração institucional inclui atores do mercado privado, grupos da sociedade civil, 

partes do aparato estatal tradicional combinados com novas tecnologias, instrumentos 

e táticas que conduzem o processo de estabelecimento coletivo de regras e 

frequentemente incluem a melhoria da vigilância (SWYNGEDOUW, 2005)17.  

Nesse contexto, a governança urbana se conforma como um processo político 

no qual se estabelece uma parceria: o Estado, em deliberação com o setor privado, 

organizações não governamentais ou sociedade civil organizada, busca a melhor forma 

de implantar políticas públicas. De outro ponto de vista, pode ser interpretada como a 

participação popular relacionada à implementação de políticas públicas, além de ser o 

exercício da cidadania na tomada de decisões sobre a cidade, estado ou país (FREY, 

2007)18. 

                                                        
16 AVIS, W. R. Urban Governance: Topic Guide. Birmingham, RU: GSDRC, University of 
Birmingham, 2016. 
17 SWYNGEDOUW, E. Governance innovation and the citizen: The Janus face of governance-beyond-
the-state. Urban studies, v. 42, n. 11, p. 1991–2006, 2005. 
18 FREY, K. Governança urbana e participação pública. RAC-eletrônica, v. 1, n. 1, p. 136–150, 2007. 
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Surge, então, o conceito de Governança Urbana Inteligente, ainda no início das 

discussões sobre a interface entre TICs e cidades digitais, com objetivos de 

proporcionar a participação política e a implementação de processos inovadores nas 

estruturas de governo a partir de infraestrutura digital eficiente, amplamente difundida 

e acessível. Acreditava-se que a democratização do acesso a equipamentos tecnológicos 

e redes digitais garantiria a inclusão social e, consequentemente, a ampliação de 

processos de democracia direta e participativa junto aos mecanismos da democracia 

representativa (LEMOS, 2013).  

Governos de cidades inteligentes podem coletar e analisar dados urbanos em 

tempo real para garantir serviços mais rápidos e acessíveis aos cidadãos conectados à 

rede de internet por meio de seus aparelhos digitais. A disponibilidade de informações 

sobre diversos campos da gestão e setores públicos por si só já compreende um tipo de 

serviço. Diversos operadores urbanos podem se beneficiar de uma rede integrada de 

informações a partir de um sistema de gestão interoperável, que garanta respostas 

eficientes em casos excepcionais com antecedência e capacidade de predição dos 

cenários (SU; LI; FU, 2011).   

Nas cidades inteligentes, o suporte da governança é fundamental para o 

desenvolvimento de iniciativas de crescimento inteligente, fortalecimento das 

comunidades e melhor gerenciamento das relações entre governos e demais partes 

interessadas nas soluções para a implementação de iniciativas inteligentes nas cidades. 

Governança inteligente, em seu nível mais elementar, significa a colaboração 

transparente e responsável entre governos e comunidades para gerenciar recursos com 

mais eficiência e operar serviços verdadeiramente focados nos cidadãos, que por sua 

vez, terão amplo acesso à informação sobre decisões que lhes afetam (NAM; PARDO, 

2011).   

Todavia, o exercício da cidadania nas cidades inteligentes pressupõe a 

existência dos “cidadãos inteligentes”, que devem ser capacitados para lidar com todo 

o processo tecnológico aplicado ao meio urbano. Esse conceito pressupõe uma 

categoria de usuários que são ativos na gestão dos serviços eletrônicos e que são adeptos 

a novas aplicações que lhes permitam “navegar” no espaço urbano. Esses devem ser 

agentes ativos na produção de informações, analisando os espaços onde convivem e 

propondo, de formas criativas, soluções para problemas que os atingem (LEMOS, 

2013).  
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Aposta-se na contribuição das boas práticas de gestão para o crescimento da 

estabilidade política e a geração de receita, extrapolando os limites urbanos e 

projetando-se impactos em nível nacional. Mas há de se destacar que os modelos de 

governança não normativos, socialmente inovadores e em rede podem sinalizar, 

também, a ascensão de uma racionalidade governamental neoliberal na transformação 

das tecnologias de governo (SWYNGEDOUW, 2005).  

Um exemplo claro são os consensos que insistem em definir a má administração 

e o mau planejamento como causa única de concentrações de pobreza, desigualdade e 

conflito. Entretanto, experiências como os planos de reestruturação capitaneados por 

instituições como FMI e Banco Mundial, por meio de alavancagem de dívidas, estão 

ligadas diretamente à intensificação dos processos de favelização e estabelecimento de 

espaços urbanos concentradores de pobreza em países ditos de Terceiro Mundo, na 

década de 1980. Migrantes rurais pobres ou até habitantes urbanos tradicionais foram 

diretamente impactados e desprovidos de segurança habitacional graças aos ajustes 

severos. A imposição de tais modelos de gestão gerou fuga de capitais, colapso da 

indústria, aumento marginal ou negativo da receita de exportação, cortes drásticos nos 

serviços públicos urbanos, disparada de preços e declínio acentuado do salário real 

(DAVIS, 2006). 

Isso indica, que apesar de o Estado ocupar papel de destaque na formação das 

novas configurações institucionais e regulatórias associadas à governança, em 

contrapartida, há um crescimento do papel desempenhado tanto por agentes 

econômicos privados quanto por grupos mais expressivos baseados na sociedade civil. 

O resultado pode ser a ascensão proeminente de novos atores sociais, a consolidação 

de outros, a exclusão ou diminuição da posição de poder de grupos presentes em outras 

formas de governança e a exclusão continuada daqueles atores que nunca foram 

incluídos (SWYNGEDOUW, 2005).  

2.2 O modelo urbano da economia do conhecimento  

Observou-se ao longo dos séculos XIX e XX, como consequência imediata das 

duas revoluções industriais antecedentes a este período, o surgimento e a consolidação 

de regiões e cidades predominantemente industriais. Via de regra, tais cidades 

contavam com áreas bem delimitadas, que concentravam um vasto parque industrial, 
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em sua maioria composto por empreendimentos similares ou complementares (AUDY; 

PIQUÉ, 2016; TUNES, 2020)19. 

O pós 2ª Guerra Mundial introduziu profundas mudanças neste padrão 

produtivo e, por consequência, impactou nos modelos de desenvolvimento e estilo de 

vida. Logo, as sociedades capitalistas, principalmente as nações centrais, passaram a 

estruturar sua produção em torno do acúmulo de técnicas e tecnologias, além de uma 

rede intelectual complexa que garante a salvaguarda de saberes e o compartilhamento 

de inventos e inovações: a chamada sociedade do conhecimento (AUDY; PIQUÉ, 

2016).  

Neste modelo os trabalhadores tornam-se cada vez mais qualificados e 

detentores de conhecimentos aprofundados em campos específicos. Além disso, 

iniciou-se a busca pelo domínio e aprimoramento das novas tecnologias criadas sob o 

pretexto, principalmente, da automatização de fases menos complexas da produção, o 

que significa menos esforços e recursos gastos. A partir daí a disponibilidade de tempo 

poderia ser utilizada para mais capacitação, aprimoramento de conhecimentos e 

inovações (AUDY; PIQUÉ, 2016; DALLABRIDA; COVAS; COVAS, 2017; TUNES, 

2020)20. 

À medida que a manufatura dava lugar à automatização, os portos ampliavam 

sua capacidade de operação e a eficiência das comunicações reduzia as distâncias 

globais e a demanda por mão-de-obra em larga escala. Via-se cada vez mais o 

desmantelamento do caráter industrial dos grandes centros da Europa ocidental e nos 

Estados Unidos. Enquanto tais nações diminuíam a fabricação própria de produtos 

primários e de baixo custo, aumentando a importação de insumos de base, a inserção 

de tecnologias na produção crescia exponencialmente e as exportações de manufaturas 

complexas e com alto valor agregado sustentavam positivamente a balança comercial 

(KLOSSICK, 2016)21.   

Em contrapartida, observou-se a tendência, ainda hoje recorrente, de novos 

arranjos espaciais e territórios de desenvolvimento ocupando os antigos distritos 

industriais (AUDY; PIQUÉ, 2016). Áreas que passaram por um intenso processo de 

                                                        
19 TUNES, R. H. Geografia da Inovação: território e inovação no Brasil no século XXI. Rio de 
Janeiro: Letra Capital, 2020. 
20 DALLABRIDA, V. R.; COVAS, M. DAS M. C. M.; COVAS, A. M. A. Inovação, desenvolvimento e 
espaço urbano: uma relação necessária, mas não suficiente. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais (RBEUR), v. 19, n. 2, p. 360–378, 2017. 
21 KLOSSICK, J. Cidade Industrial. In: KNOX, P. L. (Org.). Atlas da Cidade. São Paulo: SENAC, 2016. 
p. 70-88. 
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esvaziamento e abandono se tornaram um disputado espólio da cidade industrial, 

altamente sujeito aos interesses da especulação imobiliária. Os processos de renovação 

abrem espaço para a instalação de sedes de grandes corporações, novos formatos de 

empreendimento, como startups e plantas industriais altamente tecnológicas, partindo 

da premissa de que “a co-localização de empresas aumenta sua produtividade, 

impulsionando a inovação e estimulando a formação de novos negócios” (SENA, 2018, 

on-line)22. 

Postos os princípios formadores da nova organização social baseada em 

conhecimento, não se pode negar o quanto tal modelo interage com os princípios da 

inovação e lança mão, cada vez mais, da crença nas tecnologias como paradigma 

definidor do desenvolvimento. Segundo Spinosa e Krama (2017, p. 1) “a inovação e a 

Economia do Conhecimento compartilham mútuos entendimentos, caracterizando uma 

dinâmica de causa-efeito recíproca de um em relação ao outro”.  
No campo empresarial, principalmente no ramo da tecnologia, o ideal de 

inovação é cotidianamente difundido para atender a demanda por novidades. A 

premissa dos infinitos obstáculos para o desenvolvimento passa a ser superada a partir 

de uma troca massiva de informações, experiências, erros, acertos e metas. 

Consequentemente, é imediata a disponibilidade de um vasto conteúdo que serve de 

suporte para a construção de soluções inovadoras e promotoras do crescimento 

acelerado de uma organização diante de suas concorrentes.  

Para Tunes (2020) a velocidade do processo inovador impulsiona o fetichismo 

pelo novo, típico de uma modernidade que tenta a delimitação temporal dos 

acontecimentos entre o atual e o passado, principalmente pelo uso comum e cotidiano 

do termo inovação. Este termo passa a apontar para o que “não é massificado, o original, 

o diferente, a busca da autenticidade em um mundo global e paradoxalmente dito 

homogêneo” (TUNES, 2020, p. 57). 

A inovação tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre 

desenvolvimento urbano, sendo possível relacionar o conhecimento a uma nova forma 

de recurso que seja capaz de gerar valor para as cidades (DALLABRIDA; COVAS; 

COVAS, 2017). Inovações precedem a criação de bens e serviços que tem a capacidade 

                                                        
22 SENA, P. M. B. Características que diferenciam os Ecossistemas de Inovação. VIA - Estação 
Conhecimento, 16 mar. 2018. Disponível em: <https://via.ufsc.br/caracteristicas-dos-ecossistemas-de-
inovacao/>. 
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de estar presentes simultaneamente em muitos lugares e são essenciais para os avanços 

das forças produtivas.  

Consequentemente, cresce a demanda por cidades dotadas de processos e 

características que estimulem os talentos criativos diversos e viabilizem sua 

transformação em negócios. Apesar de o termo ‘cidade criativa’ ser abrangente e não 

experimentar uma definição única, a abordagem focada nesse conceito, segundo 

Spinosa; Krama e Hardt (2018), destaca a existência de espaços urbanos mais propícios 

a interações entre agentes sociais, culturais e econômicos. Tais espaços também são 

abertos à experimentação, inovação e à geração de ideias que promovam o 

desenvolvimento de um melhor meio para se viver, trabalhar e divertir.  

Para Florida (2005, 2012)23 as atividades que tem como base o uso intenso do 

conhecimento e da criatividade são impactadas diretamente por condições sociais, 

culturais e institucionais do território. Logo, elas se desenvolveriam melhor em algumas 

regiões do que em outras. Tais condições podem ser conquistadas por processos de 

regeneração urbana pautados no incentivo da criatividade, inovação e estilo de vida 

ligado às atividades socioculturais vibrantes, associadas a ricos ambientes naturais 

conservados e ambientes construídos de qualidade. É essencial, também, que essa 

cidade promova valores como a tolerância e aceitação do multiculturalismo, 

democracia, transparência, governança visionária e capital humano enriquecido. 

De fato, o que atrai a classe criativa24 são, sobretudo, as características locais 

compatíveis ao seu estilo de vida, não somente a presença de empresas e oportunidades 

de trabalho específicas. É condição determinante para a existência de indústrias 

inovadoras, principalmente as de grande porte, a proximidade física de universidades e 

centros de pesquisa, trocando informação e traçando estratégias comuns de 

desenvolvimento:  
Nesse sentido, tal como outras abordagens, a que versa sobre a ascensão da 
classe criativa ressalta a importância do fator geográfico, ao recomendar que 
os lugares, cidades, regiões ou territórios tenham o cuidado em se apresentar 
ao mundo como lugares atrativos, agradáveis, para atrair investimentos, o 
que implica, em última instância, criar ambientes que sejam suscetíveis ao 
trabalho criativo. (DALLABRIDA; COVAS; COVAS, 2017, p. 367) 

                                                        
23 FLORIDA, R. L. The Rise of the Creative Class - revisited. 10th aniversary edition. 2a ed. rev. New 
York: Basic Books., 2012. FLORIDA, R. L. Cities and the Creative Class. New York: Routledge, 2005. 
24 A classe criativa pode ser entendida como um grupo formado por profissionais com alta formação 
acadêmica e técnica, possuidores de um grande capital humano, que encontram no conhecimento seu 
principal instrumento de trabalho. Cientistas, pesquisadores, engenheiros, profissionais da computação, 
arquitetos, designers e advogados são alguns dos exemplos de profissionais que podem se inserir nessa 
classe. De modo geral, desempenham atividades não rotineiras e que exigem soluções personalizadas e 
inovadoras para cada tipo de serviço (DALLABRIDA; COVAS; COVAS, 2017; FLORIDA, 2012).  
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A existência de centros de formação e profissionalização promove a atração de 

mais estudantes, pesquisadores e profissionais capacitados que, acima de tudo, 

qualificam a região, relacionando-a ao capital humano criativo e a um cenário de 

variedade sociocultural fundamental (SPINOSA; KRAMA; HARDT, 2018).  

2.2.1 Economia da inovação 
A relação entre inovação e desenvolvimento já foi abordada por autores 

clássicos, dentre os quais Joseph Schumpeter (1982 apud DALLABRIDA; COVAS; 

COVAS, 2017) ficou marcado pela sua teoria de ciclo econômico. O autor argumenta 

que, para a economia sair da estagnação em direção ao crescimento pujante, é 

necessário o surgimento de alguma inovação do ponto de vista econômico que altere 

consideravelmente as condições prévias de equilíbrio. Tais ciclos de crescimento e 

estagnação seriam inerentes à economia Capitalista e representariam a forma natural 

com que tal sistema garantiria sua perpetuação. 

Em face a novas contribuições de versões contemporâneas sobre inovação, 

acrescentam-se novos elementos na relação entre inovação e desenvolvimento apontada 

por Schumpeter (DALLABRIDA; COVAS; COVAS, 2017). Correntes de pensamento 

denominadas neoschumpeterianas defendem a inovação como a base da dinâmica 

econômica e a definidora dos padrões de competitividade regional e global.  

Tais abordagens qualificam a inovação como um processo coletivo, entendendo 

que não basta somente o espírito inovador e empreendedor se, de fato, não houver 

múltiplas oportunidades e influências positivas inseridas no meio em que se desenvolve 

determinado projeto. Levando em conta cenários urbanos, seria plausível considerar 

diferentes níveis de probabilidade de sucesso nas iniciativas inovadoras de acordo com 

as possibilidades e recursos disponíveis no meio. Cidades que concentram mais 

recursos e sistemas urbanos integralmente operantes, concentrarão também mais 

inovação. 

Para Oliveira e Carvalho (2017) a prosperidade do conceito de smart cities 

depende do estímulo à inovação. Países que se dedicam a tais projetos investem na 

criação de ecossistemas que integram os atores da tríplice hélice (universidades-

governo-empresas) e elaboram estratégias para sua atuação. Os autores sustentam que 

incentivos governamentais para as empresas fazem delas potenciais consumidoras de 

grande quantidade de conhecimento e ideias produzidas dentro das universidades 

(OLIVEIRA; CARVALHO, 2017). Assim, são trabalhadas novas soluções de 
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problemas nas áreas de meio ambiente, saúde, mobilidade, eficiência energética, 

infraestrutura, inovação social, governança e nos próprios ecossistemas de inovação.  

2.2.2 Ecossistemas de Inovação 

O construto do ecossistema de inovação surgiu na década de 1930 e emergiu 

como uma abordagem promissora na literatura sobre estratégia, inovação e 

empreendedorismo (SENA, 2018). Ao longo dos anos experimentou uma gama variada  

de definições, com diversos autores empregando o construto de ecossistema de 

inovação com diferentes rótulos e, em alguns casos, com diferentes significados e 

propósitos (GOMES et al., 2018)25. 

Entretanto, aqui se adota a ideia de um ecossistema de inovação 

corriqueiramente associada a um conjunto de fenômenos dentro de territórios, 

assumindo uma forma conceitual bem definida. De maneira geral, essa concepção de 

ecossistema de inovação caracteriza-o como um sistema em rede que abriga indivíduos, 

comunidades, organizações, recursos materiais, legislações, governos, empresas e 

instituições de pesquisa numa determinada região. Todos esses elementos constituintes 

estão imersos em uma lógica de aprendizado e troca de informações que conformam: 
organizações especializadas que tem como objetivos (i) a promoção da 
cultura da inovação, da competitividade das empresas e das instituições de 
pesquisa, (ii) estimular e gerenciar o fluxo de conhecimento e tecnologia 
entre as universidades, centros de P&D, empresas e seus mercados, (iii) 
facilitar a criação e consolidação de empreendimentos através da incubação 
e processo de spin-off, além de prover outros fatores agregados com espaço 
de qualidade e infraestrutura, (iv) gerar sinergia entre os diversos atores 
identificando as vocações locais e regionais, buscando viabilidade 
econômica e tecnológica (SPINOSA; KRAMA, 2017, p. 68). 

A analogia com o termo biológico sintetiza a ideia de um ambiente interligado 

e em constante adaptação, onde diversos organismos, ou atores, interagem para 

estabelecer conexões que favoreçam a inovação (PAROL, 2018; SANTOS, 2016)26. 

Casos como o Silicon Valley, nos EUA, gerado a partir de empresas altamente 

tecnológicas próximas à universidade local, servem de exemplo materializado do que 

seria um ecossistema maduro em termos de desenvolvimento de negócios e de inovação 

(GOMES et al., 2018; PAROL, 2018). 

                                                        
25 GOMES, L. A. DE V. et al. Unpacking the innovation ecosystem construct: Evolution, gaps and trends. 
Technological Forecasting and Social Change, v. 136, p. 30–48, 2018. 
26 PAROL, G. Sistemas de Inovação versus Ecossistemas de Inovação. VIA - Estação Conhecimento, 13 
jun. 2018. Disponível em: <https://via.ufsc.br/sistemas-de-inovacao-versus-ecossistemas-de-
inovacao/>.  
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Os atores que compõem o ecossistema de inovação podem ser definidos pelo 

modelo de tríplice hélice (Figura 3). Com base na abordagem de sistemas de inovação 

apontam-se o governo, a academia e as empresas como as três partes que compõem o 

modelo. O governo é a atuação do poder público no ecossistema, cumprindo o papel de 

formulador de políticas públicas, leis, incentivos e diretrizes para inovação. Cabe à 

academia realizar pesquisas e gerar conhecimento, além de treinar pessoal capacitado 

para atuar em inovação. Por fim, as empresas adaptarão a inovação no mercado, criando 

novos produtos e produzindo em grande escala (ETZKOWITZ, 2008; 

LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1996)27. 

Figura 3 – Diagrama do modelo de tríplice hélice. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Os ecossistemas de inovação são ambientes flexíveis e podem surgir de forma 

orgânica. São formados pólos locais ou regionais baseados em habitats de inovação, 

com espaços colaborativos que reúnem toda a infraestrutura necessária para favorecer 

o ambiente de descoberta, pesquisa e desenvolvimento. No Brasil o constructo é 

adotado como sinônimo de áreas de inovação (AUDY; PIQUÉ, 2016) ou ainda 

“tipicamente, mas não exclusivamente, representados por parques tecnológicos, 

científicos ou ainda tecnópolis” (SPINOSA; KRAMA, 2017, p. 68). 

Dentro do contexto da economia do conhecimento o EI emerge como uma opção 

estratégica de desenvolvimento integrado ao meio urbano e regional. O EI pode, ainda, 

                                                        
27 ETZKOWITZ, H. The Triple Helix: University-industry-government Innovation in Action. New 
York: Routledge, 2008. 
LEYDESDORFF, L.; ETZKOWITZ, H. Emergence of a Triple Helix of university—industry—
government relations. Science and Public Policy, v. 23, n. 5, p. 279–286, 1 out. 1996. 
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ser definido como um ativo de competitividade urbana, considerando que grande parte 

deles se encontram nas proximidades ou inseridas nas cidades, principalmente em 

grandes metrópoles (AUDY; PIQUÉ, 2016; SPINOSA; KRAMA; HARDT, 2018; 

TAVARES, 2017)28.  

Logo, é natural que surjam políticas de inovação, capitaneadas por algum dos 

atores descritos ou até mesmo a partir da mútua cooperação entre eles, com o intuito de 

incentivar a produção, difusão e uso das inovações. O desenvolvimento 

socioeconômico almejado se justifica pelas atribuições esperadas de ecossistemas de 

inovação inseridos no meio urbano: 
Devem gerar o desenvolvimento urbano e ambiental, ou seja, promover a 
conservação, o desenvolvimento e a integração dos ambientes natural e 
construído. Devem estabelecer uma relação de rede espacial forte entre o 
desenvolvimento urbano e clusters de conhecimento. Devem promover o 
capital sociocultural, ou seja, aumentar as competências e conhecimentos 
dos moradores para melhorar o desenvolvimento individual e comunitário. 
Devem promover o desenvolvimento institucional, ou seja, democratizar e 
humanizar o conhecimento, institucionalizar processos de aprendizagem 
coletivos interdisciplinares nas organizações. Devem considerar tomadas de 
decisão acerca do planejamento urbano, políticas públicas, sustentabilidade 
ambiental, redes sociais e técnicas, dentre outros fatores, de forma a 
organizar e facilitar bases e atividades intensivas em conhecimento. Devem 
atuar ao máximo de forma aberta (com base em modelos de inovação 
aberta), agenciando um fluxo intencionado de conhecimento que flui de 
dentro para fora e de fora para dentro do ecossistema de inovação, visando 
acelerar inovações internas e disseminação no mercado (SPINOSA; 
KRAMA, 2017, p. 69). 

Para Spinosa; Krama e Hardt (2018) é necessária uma relação integrada entre 

os Ecossistemas de Inovação e o meio urbano e regional e essa relação pode ser 

abordada pela perspectiva de Desenvolvimento Urbano Baseado em Conhecimento 

(DUBC). Um EI deve incentivar e nutrir a produção local da ciência, inovação e 

criatividade, pois a resultante seria uma cidade como uma grande promotora e 

organizadora de uma cadeia de conhecimento. A consequência imediata será a 

sustentação de uma sólida cadeia de inovação no contexto de uma economia do 

conhecimento. 

Ainda em Spinosa; Krama e Hardt (2018) constata-se a convergência de 

interesses e de atuação entre a estratégia de DUBC e os esforços dos EI, explicadas 

pelas importantes similaridades conceituais advindas de uma gênese comum a ambos. 

                                                        
28 TAVARES, H. Ecossistemas de Inovação e Análise de Redes: uma análise dos projetos de Inovação 
da Região Metropolitana de Curitiba. Anais XVII ENANPUR. Anais... In: 17o ENANPUR. São Paulo: 
2017. 



35 
 

Os autores também caracterizam ambos como manifestações sociotécnicas que 

ocorrem no meio urbano, inerentes ao processo de DUBC e desejáveis, mas não 

obrigatórias, para os EI. Por fim, há convergência de interesses e de atuação do DUBC 

e dos EI, sendo que o primeiro pode influenciar positivamente os resultados e impactos 

buscados pelo último.   

2.2.3. Os espaços de inovação 

Para Audy e Piqué (2016) as áreas de inovação podem se apresentar em 

diferentes tipos possíveis como parques científicos e tecnológicos, clusters, distritos de 

inovação, comunidades de inovação e cidades inteligentes. São espaços que agregam 

instalações físicas, de infraestruturas tecnológicas, institucionais e culturais. Tais 

infraestruturas contam com incubadoras de empresas, aceleradoras, espaços de 

coworking e living labs que são mecanismos de geração de novos empreendimentos 

inovadores e de base tecnológica. O uso de tecnologias limpas é uma marca constante 

desses projetos. Naturalmente um EI vai ser direta ou indiretamente impactado na 

operacionalização das atividades, bem como a interação entre os atores de acordo com 

a infraestrutura disponível: 
Deste modo, a infraestrutura do ecossistema de inovação, contempla: 
infraestrutura básica; de mobilidade e transporte; de comunicações; de 
educação; de serviços; de recursos financeiros; de cultura e entretenimento; 
de segurança pública; de recursos humanos (talentos); de políticas públicas; 
de governança e gestão do ecossistema; de serviços especializados; de 
mercado; de ambientes de inovação; de redes de relacionamento; de 
empreendimentos e projetos mobilizadores e; científica-tecnológica 
(TEIXEIRA; TRZECIAK; VARVAKIS, 2017, p. 15)29 

Nesses territórios, os espaços físicos são projetados para favorecer o 

comportamento produtivo das pessoas a partir de desenhos diferenciados, funcionais, 

abertos e que privilegiem a convivência e o conforto mental. Os novos ambientes de 

inovação pressupõem uso compartilhado de laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento, além de acesso a universidades e centros de pesquisa. Outra premissa 

essencial é a garantia de abrigar empresas inovadoras de diversos portes e que elas 

possam acessar facilmente investidores e capital de risco (AUDY; PIQUÉ, 2016). 

O território de inovação naturalmente concentra recursos, investimentos e 

infraestruturas que alimentam as atividades de alto valor agregado ali reunidas. São 

territórios de grande valor econômico associado e com potencial equivalente de geração 
                                                        
29 TEIXEIRA, C. S.; TRZECIAK, D. S.; VARVAKIS, G. Ecossistema de inovação: alinhamento 
conceitual. Florianópolis: Perse, 2017. 
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de receitas. Para Audy e Piqué (2016) o potencial das áreas de inovação está em 

promover desenvolvimento em uma organização urbana baseada no paradigma da 

economia do conhecimento, capaz de atrair empreendedores com novas ideias e capital, 

focadas na inovação.  

A promoção destas áreas de inovação está muitas vezes associada a intervenções 

urbanas. Por um lado, sua tendência a um uso híbrido das infraestruturas abre 

possibilidade de se desenvolver em áreas urbanas pré-existentes, muitas vezes 

associadas à recuperação de espaços degradados ou que precisam ser projetados para 

novo uso (brownfield). Em contrapartida, outros tantos são instalados em espaços não 

ocupados que necessitam ser projetados, construídos e equipados (greenfield) (AUDY; 

PIQUÉ, 2016). 

O privilégio concedido à instalação de espaços inovadores tende a consolidar 

ciclos infindáveis de investimentos e concentração de recursos, incluindo capital 

público. A conservação de espaços inovadores e atrativos demanda uma doutrina muito 

bem alinhada de manutenção das infraestruturas urbanas que a servem e pressupõe a 

garantia de bens e serviços básicos por parte do Estado a fim de fixar, com o mínimo 

de conforto, a classe criativa. O retorno, obviamente, é o lucro gerado por essas 

atividades que, pela lógica, acarretam mais concentração de renda e recursos nesse 

território. Em realidades onde as desigualdades territoriais são parte da essência urbana, 

a instalação de espaços com maior capacidade de concentração de renda pode alimentar 

ainda mais as disparidades e incongruências locais. 

Ainda que que as áreas de inovação “gerem intervenções urbanas de impacto 

onde se situam, com repercussões nos instrumentos públicos do seu ambiente” (AUDY; 

PIQUÉ, 2016, p. 10) e todo um arcabouço de inovações sociais, o desafio é promover 

um maior envolvimento dos cidadãos comuns indiretamente atingidos pelos EI.  

Spinosa; Krama e Hardt (2018) constatam que, se tratando do cenário brasileiro, 

as localidades ainda não absorveram integralmente o subsistema sociocultural dos EI 

que, por sua vez, são obrigados a assumir sozinhos a responsabilidade de promover a 

dinâmica sociocultural. Ou seja, os EI são vistos como espaço de atuação de uma classe 

socioeconomicamente privilegiada. Os autores apontam, ainda, como justificativa para 

isso a histórica diferença socioeconômica do Brasil refletida na organização de suas 

cidades. 
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2.3 A relação entre ecossistemas de inovação e cidades 
inteligentes  

Ao se analisar os discursos mais amplamente aceitos sobre os conceitos 

envolvendo cidades inteligentes, ecossistemas de inovação e economia do 

conhecimento, é notável a confluência entre seus campos de atuação e os agentes 

envolvidos na sua promoção. Para Oliveira e Carvalho (2017), países que contam com 

um maior número de cidades inteligentes difundidas e consolidadas foram os que 

pautaram políticas de desenvolvimento econômico voltadas para a inovação. Para as 

autoras, nos casos de sucesso, as cidades inteligentes têm se desenvolvido baseadas em 

um conceito de tríplice hélice atuante e amadurecido, portanto, qualquer iniciativa 

realizada sem essa interação sólida não alcançará todo o seu potencial de 

desenvolvimento. 

Entendendo-se o EI como um promotor de inovações urbanas e como gerador 

de negócios, tecnologias e produtos capazes de interagir com as redes informatizadas 

de coleta e fornecimento de dados, observa-se uma potencial convergência com as 

necessidades próprias de cidades inteligentes. Inovação e a criatividade são pilares de 

uma cidade inteligente, pois suas soluções visam melhorar a qualidade de vida da 

população, a partir do foco em pessoas, educação, aprendizado e conhecimento, além 

de integrar todas as dimensões das inteligências humana, coletiva e artificial (NAM; 

PARDO, 2011; SANTOS, 2016). 

Ecossistemas de inovação aberta que suportam as soluções de cidades 

inteligentes são capazes de auxiliar na edificação de uma rede sólida de serviços 

baseados em TICs. A partir daí se inicia um ciclo onde a promoção de mais TICs 

multiplica as probabilidades de se consolidar as estratégias dos atores envolvidos, 

incluindo planos estratégicos urbanos desenvolvidos pelo poder público (BENITES, 

2016)30. 

Um ambiente de inovação digital consolidado ajuda a ampliar o conceito de 

cidades inteligentes quando é considerado uma infraestrutura de base para tais sistemas, 

pois tem a capacidade de efetivá-los e contribuir para o sucesso das iniciativas do 

governo para o cidadão. A governança digital é um dos artifícios mais implementados 

                                                        
30 BENITES, A. J. Análise das cidades inteligentes sob a perspectiva da sustentabilidade: o caso do 
Centro de Operações do Rio de Janeiro. 2016. 224 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, 2016. 
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a partir da inserção de EI em planos de cidades mais inteligentes e sustentáveis 

(LEMOS, 2013).  

Os governos eletrônicos, por exemplo, quando usados intensivamente 

apresentam potencial para melhorias na gestão pública e no atendimento ao cidadão. 

Os EI, por sua vez, ganham com o acesso a uma infraestrutura única de comunicação 

que pode ser compartilhada entre diferentes órgãos e serve de subsídios para as 

propostas inovadoras. A ampla colaboração entre os governos e a sociedade, 

possibilitada por uma comunicação mais eficaz, é exigência fundamental para uma 

completa integração entre EI e cidades inteligentes. Para tanto, porém, alguns autores 

defendem uma abertura para a colaboração da iniciativa privada junto ao setor público. 

Quando há segurança para empreendedores trabalharem em conjunto com diversas 

áreas do governo, desburocratizando processos, firmando parcerias e promovendo a 

quebra de paradigmas culturais, os EI tornam-se mais fortes e propícios a colaborar 

com o desenvolvimento de soluções de grande impacto social (SANTOS, 2016). 

Naturalmente, os EI fortalecidos e com amplo espaço para colaboração são um 

incentivo à substituição de estratégias de gestão baseadas em metodologia top-down 

por metodologia bottom-up (SANTOS, 2016). O que a princípio é muito bem absorvido 

dentro das infraestruturas dos atores privados, relacionados ao cenário de inovação, 

pode ser ampliado para o cenário de governança urbana e administração pública. Nos 

modelos convencionais de gestão urbana, por exemplo, é comum entender a tomada de 

decisões a partir de núcleo central (topo) que define todas as diretrizes e estratégias dos 

demais (baixo). A gestão bottom-up (de baixo para cima), no entanto, apresenta mais 

características em comum com o modelo de inovação da sociedade do conhecimento. 

Entende-se, afinal, que o papel de criação e desenvolvimento de novos produtos e 

serviços exige a participação ativa de todos os setores e diferentes níveis de uma 

organização, permitindo a construção de discussões e ideias que estimulem o potencial 

criativo.  
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3 CIDADE INTELIGENTE OU CIDADE – MERCADO? 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANCEIRIZAÇÃO 

URBANA NO CAPITALISMO TARDIO 

A financeirização pode ser entendida como um processo de alteração das 

estruturas e das relações político-econômicas da sociedade que surgiu como resposta à 

crise capitalista dos anos 1970. Trata-se de um predomínio do setor financeiro sobre o 

capital empresarial (industrial, comercial, ambiental e de serviços) na forma de um 

complexo modelo de organização econômica baseado em abstrações e na promoção de 

interesses especulativos. Os valores e prelos de títulos não acompanham 

necessariamente as limitações da esfera produtiva, sendo fixados com base em 

percepções subjetivas de agentes do mercado (ARAÚJO, 2020)31. 

Originalmente, entende-se esse modelo de acumulação como sendo 

invariavelmente mediado pelo papel central de instituições bancárias ou diferentes 

canais financeiros que aumentam seus rendimentos, de maneira crescente, a partir de 

aplicação de juros. No entanto, as finanças encontram-se cada vez mais associadas a 

uma vasta gama de atividades econômicas e sociais, para além de uma esfera financeira 

limitada a instituições e agentes que compõem o núcleo do sistema de crédito. As 

questões financeiras e de mercado predominam cada vez mais sobre os assuntos 

cotidianos, incluindo a governança e a vida quotidiana dos cidadãos, graças ao seu 

caráter complexo e multifacetado (SANFELICI, 2013). 

Dado o caráter multifacetado e expansivo do processo, um dos campos que foi 

prontamente absorvido por essa dinâmica financeira foi o mercado imobiliário. Harvey 

(1999 apud SANFELICI, 2013) defende a ideia de que haveria uma tendência à 

transmutação do solo e seus melhoramentos em uma forma de capital fictício. Trata-se 

de uma intricada relação entre financeirização e as cidades com repercussões e 

desdobramentos que afetam diretamente a produção do espaço urbano na 

contemporaneidade. No cenário urbano, a financeirização passa a tomar conta dos 

processos de produção de espaço. Cada vez mais se pautam as políticas públicas 

levando em conta a lógica do Capital e o combate dos efeitos de sua constante crise. 

                                                        
31 ARAÚJO, A. Virtualidade sem virtude: a realidade do capital fictício. Com Ciência, n. 220, set. 2020. 
Disponível em: <https://www.comciencia.br/virtualidade-sem-virtude-a-realidade-do-capital-ficticio/>. 
Acesso em: 07 out. 2020. 
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Esse “ajuste” imposto às economias promove profundos cortes nos orçamentos 

públicos, incluindo educação, ciência e tecnologia, em uma época em que o 

desenvolvimento está intrinsicamente ligado ao avanço tecnológico. 

Por conseguinte, novas formas de organização socioeconômicas se 

materializam como resultados de processos inerentes ao caráter neoliberal das políticas 

adotadas pelos governos. Um dos sintomas mais evidentes da fase avançada do 

capitalismo é a precarização do trabalho e a quebra estrutural do emprego. Segundo 

Dallabrida et al. (2017, p. 373) “regressaremos ao homem dos sete ofícios que o 

capitalismo industrial tinha desconstruído, para construir o profissional especializado 

do capitalismo industrial da nova era”.  

Os parâmetros de desempenho ganham cada vez mais importância e a cidade 

passa a ser medida por métricas de eficiência, de rentabilidade, liquidez e segurança 

dos investimentos: 
O esforço por converter o ambiente construído urbano em um título 
financeiro, dotado de um grau mais ou menos elevado de liquidez, constitui 
condição sine qua non para que os grandes investidores institucionais 
possam se apropriar dessa fonte gigantesca de rendimentos (SANFELICI, 
2013, p. 42). 

O ciclo global de financeirização, por sua vez, fomenta as pressões 

mercantilizadoras sobre as cidades e alimenta ainda mais a concepção delas como um 

produto da sociedade capitalista. Um produto que deve ser administrado à moda dos 

contemporâneos empreendimentos privados ao mesmo tempo em que serve de base 

para a difusão de experiências do urbanismo neoliberal (HARVEY, 1996; SANFELICI, 

2013; VAINER, 2000).  

Quanto mais atraente aos negócios e concentrador de capitais, mais efetivo é o 

sucesso de um centro urbano. A partir da observação desses fenômenos sob uma 

abordagem geográfica-econômica, Harvey (1996) aponta para um movimento de 

transição entre ações políticas de gerenciamento urbano para o modelo de 

empresariamento urbano. Ou seja, grandes centros passam a se comportar tal qual 

grandes marcas que concorrem entre si, em um mercado global altamente 

financeirizado, espelhados na forma de planejamento de uma empresa enquanto 

unidade de gestão e negócios. Logo, a cidade-empresa tem que ser produtiva, 

competitiva, ágil, flexível, essencialmente realista e afastada de planos utópicos e, além 

de tudo, conformar-se às tendências do mercado (VAINER, 2000).  
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Consequentemente, são notórios os padrões de gestão urbana que algumas 

cidades adotam visando promover a financeirização de títulos municipais, captação de 

investimentos privados e a criação de instrumentos de alto risco para cobrir títulos de 

dívida municipal. Uma das formas mais claras de se atestar a tendência de as gestões 

serem cooptadas por essas ferramentas de cunho neoliberal são os indicadores urbanos 

mantidos por grandes agências de risco. Os índices de endividamento e indicadores de 

desempenho são mantidos como forma de pontuar as cidades e suas gestões, no que se 

refere às suas capacidades de manejar e sustentar o pagamento dos encargos financeiros 

de empréstimos. Pode-se dizer que o que está em pauta é a saúde das finanças urbanas. 

As classificações, entretanto, também induzem a percepção dos investidores quanto ao 

nível de competitividade de determinada cidade. Isso retroalimenta as opiniões que 

constituem a base das notas dadas pelas agências de risco, em posteriores classificações. 

Logo, com classificações mais restritas, aumentam-se os encargos financeiros sobre as 

operações de crédito e maiores partes do orçamento público são comprometidas para 

pagamentos de dívidas (BRIA; MOROZOV, 2019).  

Para os administradores de grandes centros urbanos, porém, não há outra 

alternativa a não ser convergir todos os esforços para a manutenção de um status de 

cidade bem-sucedida, atrativa a investimentos e suscetível a contrair empréstimos com 

segurança fiscal. Harvey (1996) aponta que as causas para gestores urbanos serem 

impelidos a buscar novas fontes de investimento são a desindustrialização, o 

desemprego, a austeridade fiscal, o crescente neoconservadorismo, o forte apelo à 

racionalidade do mercado e da privatização, o declínio do Estado-Nação no controle do 

fluxo monetário multinacional, entre outros fatores, que acabam por colocar as cidades 

em âmbito de crise socioeconômica. 

Em paralelo, nota-se a crescente precarização das relações de trabalho com as 

recentes investidas contra as suas legislações e as constantes sustentações de discursos 

de cunho ultraliberal como modelo a ser adotado pelo Estado. Intensifica-se nos ciclos 

eleitorais a narrativa da necessidade de desburocratização e diminuição da “máquina 

estatal” visando a adoção de políticas e legislações que tornem o processo de 

investimento por parte do capital privado mais acessível e vantajoso. Novas formatos, 

como o conceito de sociedade colaborativa (ou sociedade CO), passam a designar 

alternativas socioeconômicas inovadoras, que são defendidas como caminho viável 

para o enfrentamento da crise. Segundo análise de Dallabrida, Covas e Covas (2017) 
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na atualidade dos países do mundo ocidental serão observadas as seguintes 

transformações: 
Em primeiro lugar, o setor público reduzirá as despesas, para poder reduzir 
os impostos. Com isso, reduzirá o emprego público, substituindo 
funcionários por prestadores de serviços em outsourcing (serviços prestados 
por terceiros). Em segundo lugar, a economia social e solidária passará por 
uma forte racionalização e contração na medida em que depende dos 
subsídios públicos. Com isso, reduzirá o emprego social e muitas das suas 
funções serão externalizadas para as comunidades locais da sociedade 
“CO”. Em terceiro lugar, a economia privada capitalista, devido à 
automatização e à concorrência feroz dos mercados globais, reduzirá ainda 
mais o emprego convencional e externalizará muitas tarefas que passarão a 
ser oferecidas pela economia on-demand (economia por pedido), para onde 
se transferirão muitos trabalhadores em regime de freelance 
(autônomo/serviço temporário). Em quarto lugar, a economia “CO”, em 
sentido amplo, é uma espécie de lugar geométrico de todas as 
externalidades, positivas e negativas, das várias economias em referência 
(DALLABRIDA; COVAS; COVAS, 2017, p. 373). 

As mesmas políticas que pressionam as gestões a implementarem austeras 

reformas administrativas – visando um alto desempenho orçamentário e a diminuição 

dos gastos – incidem também sobre a escala do Estado, provincial ou nacional, que 

deixa de investir e repassar verbas para os centros urbanos aplicarem em infraestrutura 

e serviços básicos (BRIA; MOROZOV, 2019). Porém, ainda se espera que o poder 

público intervenha, de certo modo, desde que ele esteja alinhado com as pautas 

dominantes do mercado e seja um correspondente dos interesses do setor privado. Para 

Vainer (2000) por interesse privado, iniciativa privada, privatização e outros termos 

correlatos – que podem equivocadamente remeter a um suposto espaço de participação 

do indivíduo no processo político – subentende-se, na verdade, as exigências dos 

grandes investidores e empresários capitalistas, que almejam a presença direta e sem 

mediações nos processos de decisão referentes ao planejamento e à execução de 

políticas públicas. 

 Um dos sintomas mais comuns dentro dessa premissa de aproximação entre os 

setores são os arranjos institucionais voltados para a promoção de parcerias público-

privadas. Há, pois, um conjunto de intensas pressões atuando para garantir que as 

reformas regulatórias assegurem a rentabilidade e a liquidez dos capitais aplicados em 

diversas áreas, equipamentos e serviços urbanos. Segundo Vainer (2000, p. 6) “a 

parceria público-privada assegurará que os sinais e interesses do mercado estarão 

adequadamente presentes, representados, no processo de planejamento e de decisão”. 

Na escala do setor imobiliário, Sanfelici (2013) aponta, por exemplo, para o 

nítido empenho por parte do Estado brasileiro, desde a década de 1990, em aprimorar 
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as condições jurídicas e institucionais que fortalecem os negócios com a propriedade 

privada do solo e as relações desses negócios com o sistema financeiro. A tendência 

começou com a criação de instrumentos como o Fundo de Investimentos Imobiliários 

e os Certificados de Recebíveis Imobiliários e avançou, ainda, até a sanção da Lei de 

Sistema de Financiamento Imobiliário. O Estado atuou em pelo menos dois níveis. O 

nível mais geral assentou as bases para a consolidação de uma plataforma de 

valorização financeira em nível internacional. Em um nível mais imediato, investiu-se 

em um aparato regulatório propício à circulação de capital no ambiente construído 

urbano e a criação de papéis lastreados por fluxos de rendimento imobiliário. Todo esse 

aparato foi fundamental para o surto de crédito imobiliário a partir da década de 2000 

e a vultosa expansão do mercado imobiliário na primeira década do século XXI, 

totalmente apoiadas pelas aplicações dos fundos financeiros globais em construtoras 

locais (SANFELICI, 2013). O setor imobiliário tornou-se terreno fértil para práticas 

especulativas e de rentismo selvagem, determinantes para que ocorram mudanças 

profundas na paisagem urbana e no preço da terra. 

Já na escala urbana, para cumprir com os padrões de uma gestão que garantisse 

o acesso dos entes privados ao desenvolvimento das cidades, efetivamente se 

estabeleceu o modelo de parceria Público-Privada como solução para garantir essa 

aproximação, contando com volumoso aporte de capitais pelo poder público. 

Paradoxalmente, o mesmo Estado que tem de lidar com consideráveis cortes 

orçamentários, promover menos investimentos em infraestruturas e políticas públicas e 

ser gerido sob os princípios do arrocho fiscal constrói ágeis mecanismos de 

transferência de recursos financeiros, fundiários e políticos para salvaguardar 

empreendimentos de grupos empresariais privados (HARVEY, 1996).  

Um caso claro de consumação desse modelo “empresarial” de gestão é a criação, 

em 2010, da empresa PBH Ativos S/A pelo município de Belo Horizonte. Para 

integralizar seu capital e receber um adiantamento de dinheiro para suas atividades, 

realizou duas emissões de debêntures32, a partir do artifício de sistema da dívida. Uma 

para os debenturistas do mercado e outra para o próprio município. Entretanto, a 

                                                        
32 Debênture é um valor mobiliário ou títulos de dívida emitidos por empresas privadas para captação de 
recursos no mercado de capitais. As empresas utilizam o mecanismo para financiar seus projetos e em 
contrapartida os títulos asseguram aos seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora. 
As aplicações se baseiam em renda fixa e os debenturistas, os credores da empresa, esperam receber 
juros periódicos e pagamento do título principal. A emissão da debênture poderá ser efetuada com ou 
sem garantias. No segundo caso a garantia pode envolver o comprometimento de bens ou direitos da 
emissora ou então assegura privilégio geral sobre seus ativos (ROVAI, 2017). 
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empresa teve grande parte de seu capital formado por recursos empenhados do 

orçamento municipal, apesar de aberta também aos investimentos de grandes fundos de 

capital privado. Isso significa que o risco das operações era assumido totalmente pelo 

ente público, numa estratégia financeira para remunerar o capital privado à custa do 

orçamento público. O objetivo era conduzir uma série de políticas e investimentos para 

a cidade e financiar obras de infraestrutura. Porém, ao fim, muitos ativos de propriedade 

do Estado ou destinados ao uso partilhado foram entregues ao mercado para remunerar 

investidores privados na forma de juros e renda e valorização especulativa 

(CANETTIERI, 2017)33. 

Não sendo o bastante a presença de tão complexos e lucrativos atrativos, 

atuando sob a lógica de promover grandes feitos visualmente impactantes e 

sensivelmente marcantes, é comum a adoção de megaprojetos de reestruturação e 

renovação urbanas, criação de polos de negócios, entretenimento e turismo, além da 

promoção de grandes espetáculos culturais e esportivos (ARAÚJO, 2011)34. 

 Os projetos de revitalização de grandes áreas do território municipal são 

importantes ferramentas usadas para transmitir a mensagem de um lugar aberto ao 

progresso e à renovação, além de ser um poderoso mecanismo simbólico a estabelecer 

marcos na paisagem urbana da cidade. Tais iniciativas são adequadas aos poderosos 

interesses financeiros e dão o suporte necessário para a consolidação de potentes áreas 

de negócios (central business districts) nas grandes metrópoles do mundo 

desenvolvido. É conveniente resgatar à lembrança o caso dos espaços que outrora 

abrigaram polos industriais e atualmente, ociosos, são pleiteados por políticas públicas 

de intervenção urbana que visam novos usos e áreas para o comércio, serviços, 

equipamentos turísticos ou de lazer. A promessa de seus promotores é a garantia de um 

novo ciclo de desenvolvimento e arrecadação de tributos que tenha a população como 

principal beneficiária.  

A concessão de espaços públicos para a iniciativa privada é outro sintoma 

evidente do avanço das máximas neoliberais para dentro do campo das políticas 

públicas. Governos locais, experimentando dificuldades em arcar com os custos de 

                                                        
33 CANETTIERI, T. A produção capitalista do espaço e a gestão empresarial da política urbana: o caso 
da PBH Ativos S/A. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR), v. 19, n. 3, p. 
513–529, 2017. 
34 ARAÚJO, F. F. DE. Empresariamento urbano: concepção, estratégias e críticas. I Circuito de Debates 
Acadêmicos. Anais... In: CONFERÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO CODE. Brasília: Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2011. 
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zeladoria urbana, enxergam na concessão o mecanismo de saída para reconstituição do 

espaço e do seu uso mais dinâmico. A contraparte, obviamente, é a permissão para que 

as administradoras privadas lucrem com todos os tipos de serviços agregados ao 

patrimônio público. Os recentes sucessos que as plataformas de governo à direita do 

espectro político experimentaram nos pleitos eleitorais sinalizam, de certa forma, o 

relativo sucesso que essas máximas tiveram em captar o imaginário do eleitor, além de 

sua forte aceitação dentro dos meios tradicionais de política. Casos como a tentativa 

incessante de concessão do Parque Harmonia, em Porto Alegre, (FEITOSA, 2020) já 

não figuram na esfera das iniciativas inovadoras e tendem a se repetir com relativa 

constância pelo país, cada vez mais aceitos como discursos hegemônicos dentro do 

contexto proposto para modernização das práticas de gestão.  

O Turismo de negócios é um dos principais focos de uma cidade que almeja ser 

consumida como um produto. Cabe às ferramentas de city marketing promoverem a 

publicidade dessas cidades, destacando, porém, da melhor forma possível, apenas 

pontos, lugares, comércios, centros de consumo e diversão que tenham potencial de 

tornar a marca facilmente identificada por valores e atributos bem aceitos na sociedade 

capitalista. A lógica prevê que, aumentando o potencial turístico, aumenta-se, também, 

a aplicação financeira devido ao consumo gerado e alimenta-se mais ainda a base para 

publicidade que vende a imagem de um lugar receptor. O apogeu dessas iniciativas auto 

promotoras são os disputados processos de candidatura para sediar grandes eventos 

internacionais, como Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, Copas Mundiais, Congressos 

Internacionais Políticos ou de organização Privada, Semanas ou Festivais de Moda, 

Teatro, Cinema, Música, Arte, Tecnologia e Gastronomia e visitas de representantes 

(grandes autoridades) Religiosas, Políticas ou Artísticas (ARAÚJO, 2011). 

 Dentro desse contexto em que “a cidade é uma mercadoria a ser vendida, num 

mercado extremamente competitivo em que outras cidades também estão à venda” 

(VAINER, 2000, p. 2) elas, por definição, devem ser atrativas a consumidores 

específicos, investidores, visitantes e usuários bem inseridos socialmente, que vão 

investir, gastar, consumir e financiar seu crescimento. Porém, essa proposta 

invariavelmente já exclui meros usuários, cidadãos de baixa renda, imigrantes pobres, 

refugiados ou expulsos do campo (VAINER, 2000). 

O consenso é a condição necessária para legitimação do projeto de 

encolhimento e desmonte do espaço público, de subordinação do poder público às 

exigências do capital em suas diversas instâncias. O planejamento estratégico, por sua 
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vez, compactua com essa premissa na medida em que depende da unificação da cidade, 

sem brechas, em torno do projeto. O ponto de partida é o fomento de uma consciência 

geral de crise que posteriormente vai ser trabalhada dentro dos mecanismos do 

planejamento estratégico para se transformar num consistente e durável patriotismo de 

cidade, a resultante bem-sucedida do projeto (VAINER, 2000).  

Vende-se a imagem da cidade inovadora, atrativa, segura, sustentável e dotada 

de tantos outros atributos a ponto de se aceitar inconscientemente a venda de uma 

cidade também justa e democrática. Da empresa urbana, porém, se espera o 

pragmatismo, o realismo e o lucro, sem a discussão ampla de objetivos, valores, 

filosofia ou utopias. Logo, “a instauração da cidade-empresa constitui, em tudo e por 

tudo, uma negação radical da cidade enquanto espaço político – enquanto polis” 

(VAINER, 2000, p. 7).  

A gestão empresarial urbana pode ser entendida, de maneira direta, como uma 

estratégia de remunerar capitais privados à custa do orçamento público, transformando 

a cidade em um grande recurso a ser explorado. Em contrapartida cada vez mais se 

experimenta a redução das receitas dos municípios que muitas vezes sacrificam 

recursos do contribuinte para assumir os altos riscos dos negócios em parceria com o 

setor privado (CANETTIERI, 2017).  

A empresa urbana tende a operar sem o devido controle social além de sustentar 

um desenho institucional que beneficia manobras financeiras de emissão de dívida e, 

por conseguinte, um processo de rapinagem de bens públicos com fins de remuneração 

privada baseada na rentabilidade (CANETTIERI, 2017). Prevalece, pois, a lógica do 

mercado de consumo e da especulação imobiliária em detrimento dos projetos voltados 

para o âmbito social. 

Gera-se um círculo vicioso de grandes investimentos públicos e rendas privadas 

que, ao invés de garantir a entrada de investimentos na cidade como um todo, causa 

uma acentuação das disparidades urbanas (ARAÚJO, 2011). A prática do 

empresariamento urbano pautada em um planejamento estratégico puramente tecnicista 

e propagandista desconsidera totalmente a complexidade das relações sociais e as 

diferentes dinâmicas presentes no espaço multicultural das cidades. Isso significa que 

o produto final desse processo sempre vai ser a promoção de maiores desigualdades 

culturais, sociais e econômicas dentro de um território que por essência será excludente 

e desagregador.  
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3.1 A narrativa sobre cidades inteligentes 

O conceito de cidade inteligente mostra-se, cada vez mais, como um poderoso 

rótulo disputado por entre as municipalidades. Não por acaso, o termo já tomou lugar 

de destaque dentro de agendas políticas que sinalizam a favor de tecnologias aplicadas 

à gestão urbana para garantir qualidade de vida e eficiência nas cidades. Cada qual, 

munida de interesses próprios, se conclama mais próxima de assimilar toda a 

complexidade desta titulação, ainda que o rótulo não seja válido apenas por “adotar 

uma sofisticada infraestrutura de tecnologia da informação ou por meio da criação de 

websites de autopromoção” (HOLLANDS, 2008, p. 316, tradução nossa). Entretanto, 

tal conceito já é visto com considerável ceticismo por diversos autores acadêmicos da 

área de planejamento, principalmente aqueles que buscam a compreensão do fenômeno 

a partir de diferentes pontos de vista além da tecnologia pura e simples 

(SÖDERSTRÖM; PAASCHE; KLAUSER, 2014). É necessária, antes de mais nada, 

uma discussão política em torno do uso das ferramentas informacionais, mas também, 

o entendimento de “inteligência” como sendo uma gama de processos que estimulam a 

criatividade, o criticismo, a democratização e não somente a adoção de tecnologias 

digitais (LEMOS, 2013). 

No contexto das cidades atrativas e altamente financeirizadas, o mesmo 

investidor, atraído pelas inovações ligadas às TICs e em busca de parcerias público-

privadas pode, com relativa frequência e facilidade, migrar o foco das suas aplicações 

para outros lugares caso lhe sejam oferecidos melhores acordos e vantagens para 

auxiliar na acumulação de capital. Há uma tendência de cidades rotuladas como 

inteligentes aderirem às práticas do empresariamento urbano. Entretanto, a volatilidade 

dos investimentos urbanos continua sendo grande mesmo entre aquelas que se apoiam 

em TICs, capital humano, aprendizagem social e comunidades inteligentes adeptas à 

inovação. De forma geral, enquanto a cidade empresarial inteligente atende aos desejos 

dos grandes investidores e corresponde aos anseios de uma classe criativa altamente 

capacitada, ignoram-se, simultaneamente, as necessidades das camadas mais pobres, 

com impactos variáveis de acordo com as diferenças relacionadas a gênero e etnias 

(HOLLANDS, 2008).  

É comum nos discursos sobre cidades inteligentes da Europa e da América do 

Norte, apoiados na visão neoliberal e tecnocêntrica de cidade empreendedora e digital, 

se encontrar cada vez mais a ideia de que as cidades inteligentes são o principal meio 
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para proporcionar sustentabilidade urbana. Mas a capacidade de produzir benefícios, 

noções alternativas de desenvolvimento urbano e econômico, inclusão social e política, 

na prática, é apoiada por poucas evidências. Na verdade, observa-se uma série de 

tensões em torno do ideário de sustentabilidade inteligente e a perda do apelo que 

associa o rótulo “inteligente” com uma agenda inovadora e emancipatória. 

Compreende-se, pois, que a sustentabilidade está sendo articulada com conceitos já 

existentes de desenvolvimento urbano que reforçam modos insustentáveis de 

crescimento econômico consumistas e neoliberais, enquanto negligenciam a equidade 

social e a proteção ambiental (MARTIN; EVANS; KARVONEN, 2018)35. 

Para Bria e Morozov (2019) a maior parte das cidades que embarcou em 

experiências ligadas às smart cities também foi capturada por dispositivos regulatórios 

do neoliberalismo. Uma evidência clara é a importância cada vez maior dos rankings, 

compilações e índices de endividamento produzidos por agências de capital privado 

que alimentam claramente o senso de competição entre cidades. Os autores sustentam, 

ainda, que tais classificações e rankings, que avaliam os atributos de inteligência 

urbana, são frutos de produtos midiáticos que consideram diferentes parâmetros e 

aclamações. Na maior parte das vezes, as métricas são determinadas pela iniciativa 

privada a partir de institutos ou consultorias especializadas e com departamentos 

estrategicamente concebidos para fomentar competitividade, consequentemente, 

abrindo caminho para empresas de TI venderem seus produtos e soluções. Para 

Söderström et al. (2014) tais critérios de avaliação e classificação – alguns parte de 

programas de financiamento supranacionais – reforçam a ideia de uma aparente 

neutralidade política nas escolhas envolvendo os processos de uma smart city.  

No Brasil, um dos exemplos de classificações promovido por agências de 

consultoria e pesquisa é o Ranking Connected Smart Cities (CSC) desenvolvido pela 

empresa Urban Systems. O Ranking se intitula como um dos estudos mais complexos 

na área e com uma capacidade considerável de computar e processar diferentes 

indicadores comuns em nível nacional (URBAN SYSTEMS, 2019)36. 

Seu objetivo é mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no 

Brasil e qualificá-las entre as mais inteligentes e conectadas do país, a partir de 

                                                        
35 MARTIN, C. J.; EVANS, J.; KARVONEN, A. Smart and sustainable? Five tensions in the visions and 
practices of the smart-sustainable city in Europe and North America. Technological Forecasting and 
Social Change, v. 133, p. 269–278, 2018. 
36 Ranking CSC 2019. Disponível em: <https://conteudo.urbansystems.com.br/csc-usb_19>. Acesso em: 
29. nov. 2020. 
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indicadores divididos em 11 eixos temáticos desenvolvidos pela consultoria (URBAN 

SYSTEMS, 2019). Originalmente, tomou-se como base estudos e pesquisas 

internacionais, como IESE Cities in Motion e o Índice de Cidades Inteligentes 

(Portugal). Dos mais de 200 indicadores diferentes avaliados, 70 deles foram adequados 

para utilização na pesquisa nacional (RIGON, 2019) 37 38. 

A consultoria ressalta que, apesar de algumas pesquisas internacionais ainda 

contarem com a tecnologia como fator decisivo para a cidade ser considerada 

inteligente, o critério adotado é entendê-la como ferramenta ou instrumento do 

desenvolvimento, tendo a qualidade de vida como eixo transversal a todos os outros 

pontos estudados e sendo considerados os diferentes estágios de desenvolvimento 

econômico e urbano (RIGON, 2019). É importante salientar que no Ranking Connected 

Smart Cities, a partir da edição de 2019, são distribuídos um total de 69,5 pontos, já 

considerando os pesos de cada eixo avaliado. Porém, a cidade primeira colocada 

alcançou apenas 38,977 pontos em 2019 e 37,901 pontos em 2020, sinalizando a 

dificuldade de uma mesma cidade se destacar em mais de um eixo que compõe o estudo 

(URBAN SYSTEMS, 2019, 2020)39. 

Apesar dos esforços críticos, a narrativa de que cidades bem-sucedidas são 

aquelas que lançam mão de processos tecnológicos ainda se mantém. Essa concepção 

traz consigo uma característica que remete a soluções utópicas e à celebração do signo 

“inteligente” como a base de uma narrativa construída por grandes corporações 

multinacionais de TI, onde os governos exercem tanto o papel de promotores como o 

de clientes. As classificações e incentivos financeiros podem, é claro, levar aos 

desenvolvimentos tecnológicos necessários, mas também podem ofuscar necessidades 

mais urgentes dentro do universo de demandas urbanas. A aplicação desmedida dos 

recursos digitais, por exemplo, pode reduzir a discussão da política urbana a uma visão 

rasa de cidade do futuro, cujos problemas somente serão solucionados a partir de uma 

adoção incondicional e total integração de tecnologias de ponta (SÖDERSTRÖM; 

PAASCHE; KLAUSER, 2014). 

                                                        
37 Na edição de 2019, por exemplo, novos indicadores inspirados na ISO 37122 Sustainable cities and 
communities – indicators for smart cities, publicada em maio de 2019, foram adotados (RIGON, 2019).  
38 RIGON, W. O Ranking Connected Smart Cities. Urban Systems - Blog, 13 set. 2019. Disponível 
em: <https://blog.urbansystems.com.br/ranking-csc-2019/>. Acesso em: 31 ago. 2020 
39 Ranking CSC 2020. Disponível em: <https://ranking.connectedsmartcities.com.br/>. Acesso em: 29 
nov. 2020. 
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Tecnologias estas, porém, sempre passíveis de implementos e modificações que 

criam novas versões mais atualizadas e, por conseguinte, exigem investimentos em 

trocas e compatibilizações. Um ciclo infindável que alimenta um mercado de grandes 

cifras. Os governos buscam investir em produtos e serviços inteligentes para sustentar 

a máxima do crescimento econômico e as demandas materiais do meio urbano, lidando, 

ao mesmo tempo, com um controle orçamentário austero. A tecnologia também é vista 

como uma solução rentável para a manutenção de um estado de bem-estar40 que busca, 

com isso, oferecer economia significativa aos consumidores em contrapartida às 

vertiginosas quedas de salário, próprias de experiências econômicas neoliberais (BRIA; 

MOROZOV, 2019).  

Além do mais, é necessário o entendimento de que a discussão sobre tais 

avanços tecnológicos ainda é limitada e desigual nos diferentes países do mundo. O 

Brasil, por exemplo, ainda vê avanços moderados no que se refere à implantação de 

automação e processos digitais inovadores nos seus setores produtivos, enquanto as 

mais fundamentais incoerências e desigualdades de acesso às tecnologias ainda sequer 

começaram a ser enfrentadas (DALLABRIDA; COVAS; COVAS, 2017). 

Dentro do universo de alternativas de financiamento da expansão digital, 

surgem as oportunidades relacionadas aos grandes volumes de dados contendo 

informações altamente comercializáveis e com grande valor agregado. Logo, cidades 

que experimentam profunda crise de capital para investimentos são atraídas pelas 

possibilidades de trocar dados por infraestrutura digital (BRIA; MOROZOV, 2019). 

Ou seja, empresas pagam para ter acesso aos dados, monopolizando-os e utilizando-os 

para alimentar estratégias de venda e anúncios altamente personalizados enquanto 

oferecem sistemas integrados e automatizados de informação para a administração 

pública. É consequência imediata deste tipo de modelo de negócio o aspecto nebuloso 

que passa a definir os limites que separam os conceitos de cidadão e de consumidor. As 

deliberações e decisões políticas, que por princípio estariam sob tutela e controle 

democrático, caem sob o domínio de empresas de capital privado. 

                                                        
40 Entende-se no modelo de estado de bem-estar social, como sendo papel do Estado o de organizar os 
assuntos sociais, como a política, a saúde e a economia, e garantir os serviços públicos e a proteção à 
população. Porém, a intensa aposta em governanças moldadas pelo neoliberalismo tem fomentado 
parcerias com empresas privadas que operam estados de bem-estar sociais paralelos e totalmente 
privatizados com subsídios estatais, como os serviços de saúde pública dos EUA. A tecnologia garante 
economia de recursos e simultaneamente produz oportunidades novas de trabalhos flexíveis, informais e 
altamente precários (BRIA; MOROZOV, 2019). 
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Um exemplo aplicado de parcerias entre setor público e empresas de tecnologia 

é o caso do Centro de Operações Rio. Trata-se do primeiro equipamento olímpico 

entregue ainda em dezembro de 2010 pela IBM Brasil para a cidade-sede do Rio de 

Janeiro. O prédio funciona como centro de comando e integra as operações urbanas no 

município e coordena as ações de gerenciamento de crises (FIGURA 4). A prefeitura 

investiu na plataforma da IBM e em contrapartida outras empresas como Cisco, Cyrela, 

Mauell, Oi e Samsung doaram os equipamentos, visando a exposição midiática 

proporcionada pela Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos (KNEBEL, 2010)41.  

Figura 4 – Sala de controle do Centro de Operações Rio. 

 

Fonte: http://cor.rio/institucional. 

Atualmente, porém, o Centro de Operações é guiado apenas pela noção de 

monitoramento, planejamento e ações de curto prazo, não apresentando uma 

capacidade de armazenamento de grandes volumes de dados que sirvam para análises 

de longas séries temporais, o que restringe a compreensão das dinâmicas urbanas para 

planejamento de médio e longo prazo (FEITOSA, 2020). A cobertura do 

monitoramento, por exemplo, desconsidera a abrangência da região metropolitana e 

concentra seus esforços nas áreas mais ricas do Rio de Janeiro. O conjunto restrito de 

interesses econômicos, garantido por uma agenda de planejamento urbano que não 

contempla participação do cidadão nos processos de tomada de decisão, impede o uso 

                                                        
41 KNEBEL, P. IBM Brasil e Rio de Janeiro criam Centro de Operações. Jornal do Comércio, 28 dez. 
2010. Economia. Disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=50495>. 
Acesso em: 12 set. 2020. 
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eficaz de tecnologias e favorece a concentração de poder e o acúmulo de riqueza 

(GAFFNEY; ROBERTSON, 2018)42.  

Apesar do considerável tempo de funcionamento e dos investimentos 

volumosos, a ferramenta ainda não é usada na sua capacidade integral pelos gestores 

públicos. Um exemplo claro são os episódios envolvendo as chuvas de 2017, 2018 e 

2019, quando a capacidade resiliência do município pode ter ficado comprometida à 

medida em que os postos de comando não seguiam protocolos que garantiam a 

capacidade plena de operação em cenários de catástrofes (METEORO BRASIL, 

2019)43. Ainda que seu funcionamento continue apresentando um avanço em termos de 

capacidade de organização de uma grande cidade brasileira, o caso do COR demonstra 

muito bem como a simples inserção de um aparato tecnológico não basta para que uma 

cidade seja, de fato, dotada de práticas inteligentes.  

Seguindo os critérios estabelecidos pelo Ranking CSC, vemos que, de fato, o 

Rio de Janeiro está longe de atender todos os critérios inerentes ao conceito de smart 

cities. Dentro da classificação, desde a edição de 2019, o município sustenta a pior 

posição (14ª) no ranking em comparação às demais capitais da Região Sudeste (Gráfico 

1). Na edição de 2019, os eixos em que se destaca mais negativamente são: Meio 

Ambiente (36º), Saúde (28º), Governança (36º) e Segurança (17º). Vale ressaltar que 

nesse último eixo, entretanto, é a melhor posicionada dentre as cidades com população 

acima de 1 milhão de habitantes (URBAN SYSTEMS, 2019).  

Na edição de 2020, a cidade sobe para a 12ª colocação geral, mas perde alguns 

décimos na somatória dos pontos. Mantém o status diante das capitais da Região 

Sudeste e cai consideravelmente de posição nos eixos de Meio Ambiente (62º) e Saúde 

(91º). No quesito Segurança (24º) houve queda menos acentuada e manteve-se bem 

posicionada diante das cidades de porte semelhante (URBAN SYSTEMS, 2020).  

Na contraparte, em termos de empreendedorismo, o Rio de Janeiro figura na 

liderança pelo terceiro ano seguido. Destaque para os indicadores de existência de 23 

incubadoras de empresas, 5 parques tecnológicos e uma taxa de 108,1 depósitos de 

patente por 100 mil habitantes. O Ranking sustenta, também, que há importante 

                                                        
42 GAFFNEY, C.; ROBERTSON, C. Smarter than smart: Rio de Janeiro’s flawed emergence as a smart 
city. Journal of Urban Technology, v. 25, n. 3, p. 47–64, 2018. 
43 METEORO BRASIL. CRIVELLA & CHUVA: #meteoro.doc., 16 dez. 2019. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=7gKCiJ0UFmQ>. Acesso em: 31 ago. 2020. 
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conexão entre os eixos de educação, empreendedorismo, tecnologia e inovação e 

economia (URBAN SYSTEMS, 2020). 

Novamente, observa-se que grandes aparatos de tecnologia e um potente 

desenvolvimento econômico não garantem a primazia de uma cidade dentro do mundo 

das smart cities. Mesmo com a liderança incontestável no Ranking CSC no que tange 

a aspectos relacionado a economia de inovação, o Município do Rio de Janeiro torna-

se um exemplo de que um ecossistema de inovação por si só não garante a qualidade 

em outras vertentes e muito menos a interligação entre elas. 

Gráfico 1 – Posição comparada das capitais da Região Sudeste de acordo com a edição do 
Ranking Connected Smart Cities. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4 O 4º DISTRITO DE PORTO ALEGRE E A REGIÃO DO 

POBLENOU EM BARCELONA 

No presente capítulo, busca se explorar, de maneira mais detida, as 

manifestações territoriais dos processos de inovação e a concepção de cidades 

inteligentes. A partir de estudos comparado entre os casos do Distrito 22@ em 

Barcelona e a região do 4º Distrito em Porto Alegre, objetiva-se entender as distinções 

e as similaridades entre as diferentes cidades, que estão imersas de alguma maneira nos 

processos até aqui descritos (Figura 5). As manifestações concretas também 

possibilitarão a análise mais refinada dos vários mecanismos de planejamento urbano 

adotados e qual sua relação com a implantação do modelo de cidade inteligente e os 

espaços de inovação. 

Figura 5 – Processo de evolução cronológica comparada entre as duas regiões. 

 
Fonte: adaptado de Camerin (2019) e Titton (2012). 

Os dois casos em questão foram escolhidos partindo do princípio da 

similaridade envolvendo as intenções que norteiam os projetos e a escala das operações 

de revitalização urbana, seus impactos e as expectativas associadas. Tanto a Região do 
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4º Distrito44 (FIGURA 6) quanto a região de Poblenou45 (FIGURA 7) contaram com 

processos de esvaziamento de antigas zonas industriais que despertaram os interesses 

de readequação espacial e requalificação urbana. Ambas as localidades apresentam 

divisas imediatas em relação às regiões centrais de suas respectivas cidades, sendo que 

a alta concentração de infraestruturas próximas (recentemente construídas ou já 

consolidadas) sinalizam a intenção de valorização dessas terras.  

Figura 6 – Mapa de localização da Região do 4º Distrito em Porto Alegre. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. Base cartográfica: IBGE; Prefeitura de Porto Alegre; Open Street Maps. 

                                                        
44 Até meados do século XX Porto Alegre era dividida em Distritos numerados. O termo, porém, virou 
sinônimo da “área atingida pelo processo integrado de urbanização e industrialização a partir dos bairros 
Navegantes e São João e que, no final dos anos de 1950, abarcaria praticamente metade da superfície da 
capital” (TITTON, 2012, p. 207). Atualmente, diferentes autores consideram diferentes limites para tratar 
o que seria a região do antigo 4º Distrito, podendo contemplar os bairros de Marcílio Dias, Navegantes, 
São Geraldo, Floresta, São João, Humaitá e Farrapos. 
45 Região composta por cinco bairros: “El Parc i la Llacuna del Poblenou”, “La Vila Olímpica del 
Poblenou”, “El Poblenou”, “Diagonal Mar i el Front Maritim del Poblenou” e “Provençals del 
Poblenou”. Atualmente a região pertence ao Distrito de Sant Martí, localizado na parte nordeste da capital 
catalã, porém, até o ano de 1897, foi parte do município autônomo de Sant Martí de Provençals, quando, 
junto com os demais bairros da cidade, foi anexado ao município de Barcelona (CAMERIN, 2019). 
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Figura 7 – Mapa de localização do Distrito de Inovação 22@ e região do Poblenou em Barcelona. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. Base cartográfica: CartoBCN, Open Street Maps. 

Além do mais, há um paralelo na composição geográfica de ambos, uma vez 

que se tratam de territórios adjacentes a grandes volumes de água que geram 

possibilidades de amplas áreas integradas com os marcos naturais, ambiência com 

qualidade e a criação de “vitrines” urbanas. As intenções partem do mesmo princípio 

de implantar distritos inovadores que consigam atrair usuários especializados, agregar 

valor ao cenário urbano, recuperar o potencial de gerar riqueza desses territórios e 

redefinir a imagem da cidade diante dos potenciais investimentos em nível mundial.  

4.1 Similaridades na expansão urbana industrial 

Conforme já sinalizado, as áreas urbanas aqui analisadas experimentaram 

processos relativamente semelhantes de ocupação do solo e desenvolvimento 

econômico. Para além das similaridades envolvendo as formas urbanas próprias do Pós-

Revolução Industrial, se assemelham, também, no que se refere à natureza das políticas 

de planejamento que incidiram sobre esses territórios e, mais recentemente, nas 

iniciativas de regeneração dos territórios. A partir dos estudos de Camerin (2019)46, 

                                                        
46 CAMERIN, F. From “Ribera Plan” to “Diagonal Mar”, passing through 1992 “Vila Olímpica”. How 
urban renewal took place as urban regeneration in Poblenou district (Barcelona). Land Use Policy, v. 
89, p. 104226, 2019.  
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para o caso espanhol, e dos trabalhos de Titton (2012)47 e Baltar (2015)48, para o caso 

brasileiro, destacam-se os fatores que constituíram a gênese da ocupação de ambos os 

territórios e seu desenvolvimento ao longo do período industrializante. 

A Região histórica do 4º Distrito tem a segunda metade do século XIX como o 

ponto inicial do processo de industrialização. Até antes da Revolução Farroupilha 

(1835-1845), a economia local restringia-se apenas a atividades portuárias fluviais e 

suas funções político-administrativas de cidade capital da Província de Rio Grande do 

Sul. Paulatinamente, as instalações industriais foram se integrando à paisagem (Figura 

8) e já no início do século XX as indústrias locais ocupavam a terceira posição em 

importância produtiva no país, sendo que a maior parte dos empreendimentos estavam 

ligados ao setor têxtil, alimentício e metalúrgico. 

O setor têxtil também foi o trunfo da industrialização barcelonesa. A região de 

Poblenou, inicialmente ocupada por atividades agrícolas e curtumes, tornou-se uma das 

áreas mais produtivas na Espanha durante a Revolução Industrial, ficando conhecida, 

entre final do século XIX e meados do século XX, como a Manchester Catalã (Figura 

9).   

Figura 8 – Vista parcial do Bairro Navegantes, na Região do 4º Distrito, na década de 1940. 

 
Fonte: https://prati.com.br. 

                                                        
47 TITTON, C. P. Reestruturação produtiva e regeneração urbana: o caso do IV Distrito de Porto 
Alegre. 2012. 314 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2012. 
48 BALTAR, L. S. O Distrito Cultural: a mudança no imaginário do 4o Distrito de Porto Alegre. 2015. 
85 f.  Monografia (Bacharelado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 
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Figura 9 – Área industrial no Bairro de Icària perto da Cidadela, na década de 1930. 

 
Fonte: http://projecteicaria.blogspot.com. 

Ao longo do seu processo de crescimento, ambas as localidades receberam 

investimentos em infraestruturas essenciais para o escoamento da produção e que as 

colocavam em posição de destaque nas rotas de transporte de cargas e pessoas. O caso 

espanhol, por exemplo, contou com a construção da Ferrovia Barcelona – Mataró ao 

longo da costa mediterrânica, enquanto o 4º Distrito se conectava com as adjacências 

através de linhas de bonde e da Estrada de Ferro Porto Alegre – São Leopoldo. A isso 

somam-se outros importantes fatores atrativos, como a proximidade de zonas 

portuárias, relativo afastamento das zonas centrais, acesso abundante a recursos 

hídricos e a existência de grandes extensões de terra a custos baixos.  

Contudo, o processo de ocupação do solo não se baseava apenas em usos 

industriais, já que em ambos os casos as instalações fabris coexistiam com habitações 

proletárias de diversas naturezas. Inicialmente, a região de Poblenou era marcada por 

habitações insalubres e de péssima qualidade, condições de trabalho precárias, além de 

desabastecimento e falta de saneamento (FIGURA 10). Já no caso de Porto Alegre, o 

perigo das enchentes era constante, sendo recorrentes as cheias do Lago Guaíba e a total 

inundação das localidades em cotas mais baixas do distrito. Ainda se tratando de 

habitação, em Porto Alegre é notável a difusão e replicação do conceito de vilas 

operárias, introduzidas no território por alguns proprietários de indústria que buscavam 

abrigar seus funcionários.  
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Figura 10 – Barracos no Bairro Camp de la Bota, 1979. 

 
Fonte: http://projecteicaria.blogspot.com. 

 A pluralidade presente nos bairros operários, juntamente com o crescimento 

populacional das regiões em questão, fortaleceu o surgimento de características 

particulares em relação a demais áreas das respectivas cidades. A vasta oferta de 

emprego tornou Porto Alegre atrativa a um grande contingente de imigrantes – em sua 

maioria alemães e outros tantos de origem italiana e do leste europeu. Barcelona, por 

sua vez, viu a região de Poblenou se transformar uma zona de industrias de guerra, na 

Guerra Civil Espanhola iniciada em 1936, dada a abundância do setor metalúrgico.  

 É notável a vocação das duas regiões em ensejar um potente ambiente político, 

sendo palco para atuações sindicais, greves, protestos, surgimento de organizações 

operárias, partidos trabalhistas e comunistas. Além disso, no caso de Barcelona, a 

região se trona um reduto republicano e anarquista em resistência às investidas das 

forças pró-Franco na Guerra Civil.  

4.1.1 O ordenamento territorial e a crise produtiva 
Em uma primeira análise, o caso de Barcelona se destaca pelo pioneirismo na 

implementação de um Plano de Expansão Urbana, ainda no século XIX, em 

comparação com Porto Alegre. O plano de Reforma e Expansão, de Ildelfons Cerdà, 

foi concebido ainda nos anos 1850 e já previa uma trama urbana contínua que seria 
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absorvida pelos arredores após anexação de várias áreas e municípios vizinhos à cidade 

de Barcelona em 189749 (FIGURA 11 e FIGURA 12).  

Figura 11 - Plano dos Arredores de Barcelona anterior ao projeto de Ildelfons Cerdà, 1855. 

 
Fonte: https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/1803. 

Figura 12 - Plano dos arredores da cidade de Barcelona e Projeto de Reforma e Expansão, por Cerdà, 
aprovado em 1859. 

 
Fonte: https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/1804. 

                                                        
49 Dentre esses o município de Sant Martí de Provençals cujo território correspondente aos atuais limites 
do Distrito de Sant Martí, em Barcelona. 
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No território do Poblenou, a homogeneidade ortogonal característica dos planos 

de Cerdà encontrou limitações envolvendo estrutura fundiária bastante irregular e 

contrastante cujo parcelamento foi influenciado pelas atividades agrícolas anteriores.  
Em resumo, nessa fase, o território da Manchester Catalã foi marcado por 
diferentes interesses políticos, sociais e econômicos refletidos em sua 
morfologia, com a sobreposição de dois diferentes quadros servidos pela 
ferrovia Barcelona-Mataró. Na verdade, as intervenções urbanas eram 
pontuais e limitadas à abertura de ruas que eram delimitadas 
simultaneamente por fábricas e blocos habitacionais. De fato, a paisagem 
urbana foi formada pela coexistência de instalações e laboratórios de 
companhias industriais de média e pequena escala juntamente com 
habitações dos trabalhadores (CAMERIN, 2019, p. 6, nossa tradução). 

No caso brasileiro, o início da década de 194050 marcou a ascensão de um 

ordenamento urbano de orientação modernista, que promoveu a extinção gradativa da 

miscigenação de usos da cidade em prol de um uso setorizado. Na região do 4º Distrito 

é cada vez mais fomentado o uso predominantemente industrial, em desfavor de outros 

tipos.  

Em 1959, a cidade de Porto Alegre teve seu primeiro Plano Diretor formalizado, 

que dividia o território em zonas destinadas a usos específicos – residencial, industrial 

e comercial – e estabelecia índices de aproveitamento dos terrenos (FIGURA 13). A 

região do 4º Distrito passa a figurar como setor de uso industrial. Os índices e taxas 

praticados nos bairros da região não incentivavam as edificações residenciais e não 

havia investimentos em equipamentos de lazer, recreação e serviços.  

Barcelona, no ano de 1953, vê a aprovação do Plano Sub-regional (Plan 

Comarcal), que também classificaria a região de Poblenou como Zona Industrial 

(FIGURA 14). Porém, no início da segunda metade do século XX, durante o Regime 

Franquista, já se planejavam iniciativas para a reorganização fabril em Barcelona. A 

ideia foi consolidada com a criação de uma Zona Franca na parte sudoeste do 

município, que serviu de atrativo para as indústrias abandonarem gradativamente as 

zonas industriais tradicionais.  

 

                                                        
50 Até este momento, as políticas de gerenciamento tinham caráter higienista, focadas em saúde pública, 
conforto e segurança e buscavam orientar os padrões construtivos através de relações estéticas e o 
alinhamento dos edifícios com as vias (BALTAR, 2015; TITTON, 2012). 
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Figura 13 – Zoneamento do Plano Diretor de  Porto Alegre de 1959. 

 
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre. 

Figura 14 – Zonas do Plano de Ordenação de Barcelona em 1953.  

 
Fonte: https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/2935/rec/1. 

De modo parecido, o Brasil era comandado por um governo nacional autoritário 

que influenciava diretamente os modos de se pensar o planejamento urbano em nível 
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local. Em Porto Alegre, o novo Plano Diretor de 1979, de caráter altamente tecnicista, 

típico dos modos de gerência do período do Regime Militar, intensificou o caráter 

industrial e restringiu mais ainda o uso residencial, a ponto de proibi-lo em alguns locais 

do 4º Distrito.  

Pode-se considerar a reestruturação do modo de produção industrial em nível 

global, juntamente com as mudanças do paradigma econômico para um modo mais 

flexível de produção como os aspectos mais relevantes para explicar o crescente 

movimento de desconcentração industrial, seja em terras espanholas ou em terras 

brasileiras. O resultado da conjuntura desses fatores é a mudança das características 

industriais das regiões analisadas para uma economia baseada no setor terciário e suas 

consequentes mudanças espaciais.  

Além do mais, as mudanças na organização territorial da economia causaram 

um grande descompasso entre o investimento local e a atividade industrial. Na região 

do 4º Distrito, isso fica claro com as obras de aterramento do cais, iniciadas ainda em 

1911, e que tinham como objetivo conter as sucessivas cheias51 e ampliar a estrutura do 

porto. Porém, sua conclusão foi relativamente tardia, no ano de 1962, onde já era 

possível observar um intenso esvaziamento da atividade portuária devido à intensa 

difusão do modal rodoviário de transporte e à transferência de funções e operações para 

o Complexo Portuário de Rio Grande, no sul do estado.  

A ameaça de inundações, decisões de planejamento restritivas, 

homogeneizantes e setorizadoras, juntamente com atrativos para instalação de 

indústrias nas demais cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) – 

graças às políticas de incentivos fiscais, valores de terreno e suburbanização da mão de 

obra – fomentaram a desconcentração industrial nos bairros que formam o 4º Distrito. 

Além disso, a extinção dos serviços de bonde em 1970 significou uma perda importante 

de conectividade com a região central, somando-se aos crescentes problemas de 

segurança pública que contribuíram ainda mais para o processo de esvaziamento 

habitacional da região.  

Ao fim da segunda metade do século XX, a região do 4º Distrito se encontrava 

em permanente estado de decadência. Muitas edificações industriais, moradias e 

terrenos estavam abandonados, diante de uma baixa atividade imobiliária e 

                                                        
51 No ano de 1941, a cidade de Porto Alegre enfrenta sua pior enchente da história e a região do 4º 
Distrito, predominantemente plana e altamente sujeita a inundações, sofreu com os prejuízos já 
acumulados de inundações em anos anteriores (TITTON, 2012). 
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desvalorização ambiental e social. Os problemas de segurança pública se intensificam 

cada vez mais, em paralelo com a falta de equipamentos públicos e a mobilidade 

defasada, criando a sensação de segregação espacial e social da região. 

4.2 Tentativas de revitalização do 4º Distrito em Porto Alegre 

Em 1999, no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

(PDDUA), partes do território compreendido pelo 4ª Distrito aparecem como corredor 

de urbanidade e áreas de interesse cultural. A região é apontada como uma área para 

revitalização econômica e para incentivo à criação de empresas de base tecnológica na 

sua Estratégia de Promoção Econômica. O limite de alturas de edificações em trechos 

contínuos dos bairros Floresta, São Geraldo e Navegantes é estabelecido como 

suscetível à verticalização intensa, em uma possível tentativa de atrair a construção civil 

para adensar o território (MARX; ARAÚJO; SOUZA, 2019)52.  

 Algumas soluções visando a regeneração urbana da região começam a ser 

articuladas. No ano de 1995, inicia-se o Projeto do Parque Tecnológico Urbano (PTU), 

que visava a requalificação do território a partir da criação de um polo de excelência 

em eletroeletrônica. As características locais apontavam vantagens para implantação 

desse projeto na Região: 

 Proximidade com infraestruturas de transporte (rodovias federais, porto e 

aeroporto) 

 Proximidade geográfica com a fronteira de vários países do Mercosul 

 Concentração de várias empresas de alta tecnologia, porém heterogêneo e sem 

complementariedade técnica 

 Presença de áreas ociosas de baixo custo advindas do esvaziamento industrial  

 Necessidade de recuperação do território  

 O projeto abrangia uma área total de 26Ha, com a conformação de um Parque 

Tecnológico Urbano do tipo aberto. Foram previstos mecanismos para ampliar a 

competitividade e a cooperação entre empresas locais, a transferência de tecnologias 

entre estas e as instituições de ensino/pesquisa e a participação dos diversos atores 

locais envolvidos. O projeto contou, ainda, com a consultoria do Arquiteto catalão 

                                                        
52 MARX, V.; ARAÚJO, G. DE; SOUZA, V. G. DE. Estratégia Global-Local e reflexos no 4o Distrito 
de Porto Alegre. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, 18., 2019, Natal. 
Anais eletrônicos... Natal: XVIII ENANPUR 2019.  
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Josep Maria Llop Tomé e do economista Rafael Gonzalés Tormo, diretor do projeto 

22@Barcelona (TITTON, 2012). 

 Em 2000, a Prefeitura de Porto Alegre adquire um prédio para a instalação da 

Central Tecnológica (CETEC) com recursos demandados do Orçamento Participativo. 

A estrutura serviria de núcleo de gestão do Parque e abrigo para empresas de base 

tecnológica da RMPA. O projeto executivo para reforma e ampliação do prédio foi 

realizado e aprovado no ano seguinte. Eram previstos, também, o centro de despacho 

aduaneiro e a implantação do Centro de Excelência em Tecnologia eletrônica Avançada 

(CEITEC) na quadra nº 1 do PTU. Porém, devido às vibrações do solo em nível superior 

ao aceitável pelos instrumentos de microeletrônica, a ideia foi descartada (TITTON, 

2012).  

 Em paralelo, surgia o Programa Porto Alegre Tecnópole (PAT) que, a partir da 

escala metropolitana, visava contribuir com o desenvolvimento socioeconômico, 

científico, tecnológico e da qualificação técnica, além do implemento dos níveis de 

renda, melhoria dos recursos públicos e fomento aos habitats de inovação. O projeto 

contava com a colaboração entre as esferas estadual e municipal do governo, 

juntamente com universidades do Rio Grande do Sul com o governo Francês (TITTON, 

2012). 

 Entretanto, com a troca da gestão municipal, em 2005, ambos os projetos foram 

abandonados e parte dos recursos para a criação do Parque Tecnológico foram 

devolvidos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) (TITTON, 2012). 

 Em 2002, a Secretaria do Planejamento Municipal (SPM) cria o GTO – Grupo 

de trabalho Orla, coordenado pelo arquiteto Marcelo Allet, visando estudos e a 

formulação de diretrizes para a orla da cidade. O grupo, porém, foi interrompido antes 

que o trabalho avançasse para a etapa de planejamento.  

Em 2009 a SPM lança o Projeto Porto do Futuro, baseado em Parcerias Público-

Privada para revitalização da região. O território delimitado para atuação é dividido em 

três áreas cada qual contando com objetivos específicos (FIGURA 15). Na área 1, 

Perímetro Preferencial, o objetivo seria a revitalização urbana e a recuperação 

econômica. Na área 2, Perímetro de Transição, o objetivo era a qualificação e conexão 

com a Orla. A área 3, Perímetro PIEC e Arena do Grêmio, receberia a construção de 
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grandes estruturas de integração metropolitana além da valorização do seu potencial 

para receber grandes empreendimentos residenciais (CONTASSOT, 2014)53.  

 Na versão de 2010 do PDDUA, a região é novamente apontada como área para 

revitalização, através da aplicação do instrumento Operações Urbanas Consorciadas 

(OUCs). Entre as estratégias apontadas pelo Plano como objetivos das OUCs, 

destacam-se: estruturação urbana, qualificação ambiental, promoção econômica e 

produção da Cidade como espaço de revitalização urbana com reconversão econômica. 

Além disso, a altura máxima edificável em uma área contínua do 4º Distrito, que já 

contava com um valor alto em relação à vizinhança, é ampliada de 45m para 52m 

(MARX; ARAÚJO; SOUZA, 2019). Em 2011 é criado um Grupo de Trabalho do IV 

Distrito (GT IV Distrito) encarregado de formular um plano de revitalização da área 

(TITTON, 2012). 

Figura 15 – Perímetros de planejamento do Projeto Porto do Futuro 

 
Fonte: http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/spm/usu_doc/area_1perimetro.pdf. 

                                                        
53 CONTASSOT, P. T. P. Transformações no padrão de habitação do 4o distrito de Porto Alegre. 
2014. 101 f. Monografia (Bacharelado em Geografia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Instituto de Geociências, Porto Alegre, 2014. 

Área 3 

Área 2 

Área 1 
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 Em 2013, é criado o coletivo Distrito C liderado pela agência de inovação social 

UrbsNova, congregando iniciativa privada em torno do objetivo de fortalecer o 

relacionamento entre negócios criativos, artistas e empreendedores locais. Contudo, 

apesar de ter o 4º Distrito como território de atuação, sua abrangência não abarca a 

região toda (BALTAR, 2015).  

 Ainda em 2013, Porto Alegre lançou sua candidatura para a entrada no 

Programa “100 Cidades Resilientes”, apoiada em uma rede formada por poder público, 

entidades privadas e sociedade civil organizada. O programa é uma iniciativa pioneira 

de filantropia global, gerenciado pela Fundação Rockfeller, que se propõe a financiar 

100 cidades que adotem um Plano Estratégico de Resiliência, inserindo-as em uma rede 

global de cooperação e compartilhamento de soluções. O processo de candidatura 

terminou em 2016, com sua aprovação junto ao programa, a partir da apresentação de 

um plano de ações estratégicas. A revitalização do 4º Distrito é apresentada como uma 

das principais estratégias para o fortalecimento e diversificação econômica da cidade. 

A demanda gerada pelo projeto de revitalização do 4º Distrito, contido no Plano de 

Ações, implicou na elaboração do Masterplan para a região, em 2016 (FIGURA 16). O 

documento surgiu da parceria entre o governo municipal e o Núcleo de Tecnologia 

Urbana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (MARX; ARAÚJO; SOUZA, 

2019). Na Figura 17 apresenta-se a síntese dos processos até aqui relatados. 
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Figura 16 – Renovações urbanas e limite territorial abrangido pelo Masterplan de 2016. 

 
Fonte: http://4distrito.portoalegre.rs.gov.br. 

Figura 17 – Cronologia dos processos ocorridos Porto Alegre, na região de estudo, no período entre 
1970 – 2015. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

4.3 O Distrito 22@Barcelona 

 O projeto 22@ foi aprovado no ano de 2000, modificando o Plano Geral 

Metropolitano de 1976. A área, antes classificada como zona exclusivamente industrial, 

também conhecida como 22a, passou a ser entendida como um distrito focado em 

abrigar industrias da nova economia (CAMERIN, 2020; VILADECANS‐MARSAL; 
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ARAUZO‐CAROD, 2012)54 55. A intenção do governo municipal era transformar 

Barcelona em uma cidade de conhecimento intensivo. Para isso, buscou o pioneirismo 

na promoção do projeto de cidade inteligente a partir da área do Distrito 22@ (FIGURA 

18). A iniciativa ainda proporcionou um lugar de destaque continental para a metrópole 

catalã, tornando-a líder entre as iniciativas de cidades inteligentes na Europa (BAKICI; 

ALMIRALL; WAREHAM, 2013)56. 

 Porém, é importante compreender que o Plano 22@ surge em um contexto de 

intensas transformações urbanas precedentes à sua implantação. Desde os anos 1980 a 

cidade experimentou um largo conjunto de ações políticas e projetos envolvendo a 

recuperação da região de Poblenou, sua fragilidade econômica e problemas 

infraestruturais, após o período de intensa desconcentração industrial. A requalificação 

da paisagem urbana local (FIGURA 19) foi essencial para a adoção segura dessa 

direção na política de planejamento urbano (BAKICI; ALMIRALL; WAREHAM, 

2013; CAMERIN, 2019; VILADECANS‐MARSAL; ARAUZO‐CAROD, 2012).  

Figura 18 – Vista da região de Poblenou a partir do Mar Mediterrâneo com destaque para a área 
afetada pelo Plano 22@. 

 
Fonte: https://distritocriativo.wordpress.com/2015/10/06/fabricascriativas-bcn/. 

                                                        
54 CAMERIN, F. El papel de la gran propiedad en el proceso de construcción de la ciudad europea 
durante el último tercio del siglo XX. Las propiedades militares como referente. 2020. 490 f. Tese 
(Doutorado) - Universidad de Valladolid, Valladolid, 2020. 
55 VILADECANS‐MARSAL, E.; ARAUZO‐CAROD, J.-M. Can a knowledge‐based cluster be created? 
The case of the Barcelona 22@ district. Papers in Regional Science, v. 91, n. 2, p. 377–400, 2012.  
56 BAKICI, T.; ALMIRALL, E.; WAREHAM, J. A smart city initiative: the case of Barcelona. Journal 
of the knowledge economy, v. 4, n. 2, p. 135–148, 2013.  
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Figura 19 – Aspecto urbanístico da Av. Diagonal em um trecho do zoneamento 22@. 

 
Fonte: Imágenes Barcelona/Paola de Grenet. 

 Dentro do contexto de inserção das estratégias inteligentes na cidade de 

Barcelona, o Distrito 22@ foi pensado para ser o modelo guia e laboratório vivo onde 

as inovações seriam aprimoradas. As iniciativas transformadoras foram organizadas em 

quatro grupos: Governança Inteligente, Economia Inteligente, Vida Inteligente e 

Cidadãos Inteligentes. A partir daí, o modelo barcelonês se estruturou sobre três pilares 

fundamentais: infraestruturas ubíquas, informação e capital humano. Para que essa 

estratégia inteligente se tornasse efetiva, a metrópole catalã implementou componentes 

essenciais, como os próprios distritos inteligentes, mas também living labs, iniciativas 

inteligentes, serviços eletrônicos, infraestruturas inteligentes e dados abertos (BAKICI; 

ALMIRALL; WAREHAM, 2013).  

 Desde a concepção do modelo de desenvolvimento baseado em estratégias 

inteligentes, a administração pública de Barcelona investiu massivamente em variados 

projetos de infraestrutura novas ou adaptadas, por toda a cidade, para uma melhor 

integração com as TICs. Para se tornar atrativa a investimentos, a cidade precisou se 

equipar com componentes avançados, que ofereciam interconexão e informação de 

qualidade. O projeto de infraestrutura de comunicação de fibra óptica, por exemplo, foi 

iniciado ainda em 1994 e a cada ano atinge maiores coberturas e ofertas de serviço 

(BAKICI; ALMIRALL; WAREHAM, 2013). 

 Para a área do Distrito 22@ e no restante da cidade, grandes investimentos, da 

ordem de 180 milhões de Euros, também foram feitos para a ampliação de 
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infraestruturas públicas, desenvolvimento de novos sistemas de aquecimento e 

resfriamento, novas redes de energia, sistema pneumático de coleta de lixo, galerias 

subterrâneas e a criação de espaços característicos do novo modelo econômico como 

universidades, centros tecnológicos e incubadoras (BAKICI; ALMIRALL; 

WAREHAM, 2013; LEON, 2008)57.  

 A adoção dessas tendências se refletiu na proximidade geográfica entre 

empresas, instituições e profissionais altamente capacitados, que garantiria um rápido 

desenvolvimento de iniciativas inovadoras não só em nível local, mas também 

internacional. Os investimentos, contudo, não se detiveram apenas a reformas do 

espaço físico, pois contavam com uma estratégia clara que buscava a integração entre 

a economia e a regeneração social do espaço, com grandes programas sociais, projetos 

de empregabilidade, infraestruturas de aprendizagem, investimento em habitação 

social, sistemas integrados de transporte e novos espaços públicos de lazer e cultura 

(BAKICI; ALMIRALL; WAREHAM, 2013; LEON, 2008).  

 A prefeitura iniciou uma série programas para apoiar os espaços de 

relacionamento profissional e outros direcionados ao apoio dos residentes, como 

programas e iniciativas inovadoras, além de ações diretas de comunicação. Em 

simultâneo, todo o processo prometia a consolidação de um forte senso de comunidade 

e os produtos gerados trariam importantes contribuições para o gerenciamento urbano, 

além da consequente melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (BAKICI; 

ALMIRALL; WAREHAM, 2013).  

  Uma das medidas aplicadas que foi essencial para o sucesso do plano, e 

garantidora do crescimento de negócios relacionados à inovação na região, foi o 

incentivo legal que permitia ganhos em área construída pelos incorporadores caso 

optassem por criar espaços dedicados exclusivamente às atividades @58 em seus 

empreendimentos (AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2000; VILADECANS‐

MARSAL; ARAUZO‐CAROD, 2012)59. Assim, o projeto foi impulsionado, desde sua 

fase de lançamento, pelo foco em atrair empresas âncoras, como incorporadoras e 

                                                        
57 LEON, N. Attract and connect: The 22@ Barcelona innovation district and the internationalisation of 
Barcelona business. Innovation, v. 10, n. 2–3, p. 235–246, 2008.  
58 Atividades e modelos de negócio ligados à economia do conhecimento e que consideram o talento 
como principal recurso produtivo. Essas atividades estão intimamente ligadas ao espaço urbano, com uso 
intensivo do solo e das TICs para a geração de produtos complexos e com muita tecnologia embarcada 
(AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2000). 
59 AJUNTAMENT DE BARCELONA. Modificació del PGM per a la renovació de les àrees 
industrials del Poblenou. Districte d’activitats 22@ BCN., abr. 2000. Disponível em: 
<http://www.bcn.cat/catala/actual/urbanisme/DOCUMENT.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2021. 
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grandes corporações, que desempenhariam um papel importante de liderança e difusão 

do conhecimento (PIQUE; MIRALLES; BERBEGAL-MIRABENT, 2019)60. 

 Junto disso, foram criadas a Agência 22@Barcelona, para gerir toda a 

transformação causada pelo plano, e as incubadoras, para impulsionar o surgimento de 

novas startups. Em 2004, foram desenvolvidas políticas focadas em impulsionar setores 

emergentes que contariam com oportunidades internacionais de crescimento: como as 

já citadas TIC, as atividades midiáticas, tecnologias médicas e setor energético. Em 

2008, o cluster de design foi adicionado como um novo setor estratégico de Barcelona. 

Ainda no mesmo ano, surge a iniciativa 22@PLUS, com o objetivo estratégico de 

reforçar o apoio às empresas que almejavam se instalar no 22@Barcelona (PIQUE; 

MIRALLES; BERBEGAL-MIRABENT, 2019).  

 Em 2009, o 22@Barcelona promoveu o suporte ao Barcelona Centre of Design 

e à consolidação do Instituto Catalão de Pesquisa Energética. Para mais além, a 

administração do distrito investiu na criação de centros setoriais de transferência de 

tecnologia como ferramentas para uma melhor conexão entre pesquisa (universidades) 

e empresas: Barcelona Media Foundation no setor audiovisual e Barcelona Digital 

Foundation no sector TIC (PIQUE; MIRALLES; BERBEGAL-MIRABENT, 2019).  

 O objetivo do Plano 22@ era, claramente, a consolidação de uma área que 

tivesse a capacidade de congregar atores envolvidos com as novas tendências 

econômicas, propiciando a colaboração e o relacionamento interpessoal para 

desenvolvimento de produtos inovadores (BAKICI; ALMIRALL; WAREHAM, 2013). 

Iniciativas como o 22@Update breakfast foram impulsionadas para desenvolver a 

comunidade profissional a partir da interação entre pessoas e o desenvolvimento de um 

senso de pertencimento. Já 22@Network foi criada para promover essas interações e 

fomentar o engajamento das empresas do distrito com o Plano 22@ (PIQUE; 

MIRALLES; BERBEGAL-MIRABENT, 2019).  

 Pode-se afirmar que o modelo foi concebido a partir de uma visão de longo 

prazo, compartilhada entre vários setores, que foi vital para o direcionamento do 

desenvolvimento do distrito. Uma evidencia notável é a preocupação em promover 

iniciativas em torno do 22@Barcelona que visam a formação, desde a juventude, de 

uma massa de profissionais com habilidades próprias para indústrias de inovação e 

                                                        
60 PIQUE, J. M.; MIRALLES, F.; BERBEGAL-MIRABENT, J. Areas of innovation in cities: the 
evolution of 22@ Barcelona. International Journal of Knowledge-Based Development, v. 10, n. 1, p. 
3–25, 2019.  
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criatividade. Desde o início, o plano buscou a implantação de centros universitários no 

distrito e promoveu, nas escolas primarias e secundárias, valores envolvendo ciência, 

tecnologia, empreendedorismo e a compreensão de um senso de cidadania global. 

Naturalmente, houve o fomento para a interconexão dessas escolas com os clusters de 

desenvolvimento do distrito, além da criação de escolas de negócios, promovendo a 

orientação de carreira (Porta 22), estágios laborais (Staying in Company) e a 

empregabilidade (Talent Marketplace 22@) (PIQUE; MIRALLES; BERBEGAL-

MIRABENT, 2019). 

 Consequentemente, as Universidades e empresas instaladas no Distrito 22@ 

passaram a ser um forte atrativo para o talento internacional. Para esses novos 

habitantes, foram lançadas iniciativas de recepção e inserção na comunidade local, 

contando, inclusive, com materiais de apoio e instruções para a vida prática em 

Barcelona (PIQUE; MIRALLES; BERBEGAL-MIRABENT, 2019).  

 O sucesso global do modelo 22@ Barcelona torna-se ainda mais evidente com 

a consumação de alianças globais, incluindo parcerias com a IASP, a European 

Network of Living Labs (ENOLL) e a Global Network of Clusters (TCI) e, em última 

instancia, com a exportação seu modelo para outros bairros da cidade e outras cidades 

como Medellín (PIQUE; MIRALLES; BERBEGAL-MIRABENT, 2019) e a própria 

Porto Alegre. Todo o processo relatado pode ser sintetizado a partir do entendimento 

de fases de desenvolvimento como exposto no Quadro 1 e na Figura 20. 
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Quadro 1 – Ciclo de vida das áreas de inovação aplicado ao modelo 22@Barcelona. 

 
Fonte: adaptado de Pique; Miralles; Berbegal-Mirabent (2019). 

Figura 20 – Cronologia dos processos ocorridos em Barcelona na região de estudo, no período entre 
1970 – 2015. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5 DINÂMICAS TERRITORIAIS DOS DISTRITOS DE INOVAÇÃO 

NA DIALÉTICA ENTRE ASPECTOS GLOBAIS E LOCAIS 

 Após a exploração das relações de semelhança entre os processos históricos que 

permearam o desenvolvimento do 4º Distrito e do Poblenou, nesta etapa são analisadas 

criticamente as iniciativas adotadas como resposta tanto à intensa desconcentração 

industrial quanto ao processo de decadência socioeconômica desses territórios.  

 Busca-se entender as relações entre as estratégias de planejamento adotadas e 

quais suas consequências imediatas, considerando, que cada caso seguiu um caminho 

próprio, sujeito às particularidades e conjunturas locais. Porém, é possível estabelecer, 

de antemão, que será considerada a presença do Planejamento Estratégico em ambos 

os processos e que a investigação busca situar tais iniciativas dentro dos aspectos de 

financeirização urbana previamente descritos. Não menos importante, os referenciais 

explorados ajudarão a entender, de modo geral, como a construção dos modelos 

urbanos inteligentes e inovadores, nos casos em questão, enfrentaram as desigualdades 

socioeconômicas do território, se foram capazes de mitiga-las ou se este ainda é um 

aspecto mal resolvido de suas trajetórias. 

5.1 O Planejamento Urbano Estratégico do Modelo Barcelona e seus 
antecedentes.  

Constatado o cenário crítico advindo da desocupação massiva das regiões 

industriais, a administração pública de Barcelona entendeu a impossibilidade de se 

repetir o ciclo de adensamento que outrora impulsionara a região de Poblenou. Além 

do mais, era essencial acompanhar os movimentos de planejamento territorial do 

regime em nível nacional, os quais não sustentavam a permanência do distrito industrial 

naquela região. Entres os anos 1957 e 1970 (período de mandato do Prefeito José María 

de Porcioles) surge o Plan de la Ribera (FIGURA 21). O Plano continha propostas para 

requalificação de terrenos pertencentes a grandes indústrias e à empresa ferroviária. 

Aos poucos, o local se tornava um espaço central promissor para especulação 

imobiliária. 

 

Figura 21 - Proposta geral do Plan de la Ribera, 1965. 
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Fonte: Berri (2017)61. 

Paralelamente, cria-se a Ribera S.A. Companhia Limitada, em 1966, cuja 

função era dar prosseguimento com o Plan de la Ribera no contexto do Projeto de 

Modificação do Plano Sub-regional de Barcelona, afetando todo o Setor Marítimo 

Oriental. É interessante destacar que tais iniciativas de mercantilização dos ativos 

urbanos já eram amplamente utilizadas na década de 1960.  

Em 1968 a S.A. é ampliada com o Avance de Plan de la Ribera congregando 

sob sua sociedade a maioria das grandes empresas industriais localizadas no Setor 

Marítimo Oriental de Poblenou. A proposta representou o interesse do capital 

especulativo (burguesia barcelonesa, industriais e proprietários de instalações ligadas a 

atividades ferroviárias) contra o interesse público (classes populares e proletariado). 

Dos 225ha afetados, 100ha pertenciam respectivamente às indústrias e à empresa 

ferroviária espanhola “Renfe”.  
Essencialmente, o plano foi apresentado como uma tentativa de 
operacionalizar um interesse público geral, isto é, a “renovação urbana” do 
bairro, como interesse específico da burguesia visando o deslocamento da 
classe trabalhadora e a obtenção de mais-valor pela mudança do uso do solo. 
O projeto foi assumido como uma ideia exclusiva, elitista e fragmentada 
para expandir a Ampliação de Cerdà sem dar atenção aos tecidos urbanos, 
sociais e econômicos existentes (CAMERIN, 2019, p. 7, tradução nossa). 

Em fevereiro de 1971, é consolidada a proposta definitiva para 

redesenvolvimento dos terrenos ocupados por grandes propriedades industriais e 

ferroviárias. O foco era a promoção de habitação adensada e de alto padrão, além de 

diversificação por meio de uso comercial, visando o máximo de ganhos de capital. 

Alimentou-se elevada expectativa em termos da valorização dos terrenos dos grandes 

                                                        
61 BERRI, A. L. Às margens de Barcelona. O plan de la Ribera (1965) como ponto de convergência 
dos processos de regeneraçâo urbana na frente marítima. 2017. 58 f.  Dissertação (Mestrado) - Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 2017. 
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proprietários, com a promessa do incremento de 150 mil habitantes ao longo da frente 

marítima oriental. Ao setor público restava o comprometimento de se construir o novo 

sistema de infraestrutura.  

Contudo, o projeto enfrenta grandes debates e são coletadas em torno de 9000 

objeções. Associações locais e grupos da sociedade civil organizada fomentaram uma 

competição de ideias alternativas para o plano, que levassem em consideração as 

necessidades da população residente, principalmente a classe trabalhadora. O Plan de 

la Ribera não é colocado em prática devido a adversidades econômicas do setor 

imobiliário e aos desacordos com setores políticos e sociais. 

Em 1976, é desenvolvido o Plano Geral Metropolitano (Figura 22), que definia 

zonas de transformação urbana em toda Região Metropolitana de Barcelona (RMB). 

Para isso, foi construído o Plano Especial de Reforma Interior, que detalhava as 

modificações específicas de cada zona. No caso de região de Poblenou, as áreas entre 

as ferrovias e praia seriam prioritárias para renovação urbana, mesmo que mantida a 

prevalência da região como zona industrial.  

Apesar de não ter tido êxito imediato, devido às resistências que encontrou por 

parte da população e do ininterrupto processo de abandono do território por parte das 

indústrias envolvidas, o Plan de la Ribera seria efetivamente implantado duas décadas 

depois, a partir do planejamento de novos espaços elitistas e segregados em substituição 

às propriedades industriais e ferroviárias abandonadas (CAMERIN, 2019).  
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Figura 22 – Zoneamento do PGM com destaque para a região de Poblenou. 

 
Fonte: adaptado de Berri (2017). 

Das mais marcantes melhorias de grande impacto promovidas, pode-se apontar 

o desmonte da Ferrovia Barcelona-Mataró e as demolições das estações de Bogatell 

(1903) e do Poblenou (1907) já no fim dos anos 1980. Para os idealizadores, tais obras 

aprimoravam as condições de mobilidade e desbloqueavam o acesso imediato da cidade 

para o mar, valorizando as decadentes áreas industriais, até então sem apelo para o 

mercado imobiliário. Entretanto, segundo Camerin (2019), a desativação ocorreu 

apesar de nunca ter havido abandono do uso das instalações pela população local.  

 Após o fim do Regime Franquista, conforma-se uma nova ordem institucional 

no país, que se baseava em uma postura de maior autonomia política e econômica para 

as cidades. Neste momento, a cidade de Barcelona enfrentava um cenário de 

aprofundamento da carência de habitação e de equipamentos, consequências imediatas 

da crise social decorrente da reestruturação produtiva pós-fordista e do crescimento 

intenso da população nas décadas anteriores (COMPANS, 2004)62.  

Na falta de recursos para a construção de novas unidades habitacionais, a 

prefeitura de Barcelona usa o estoque imobiliário do centro histórico para alojar a 

população de baixa renda. Paralelamente, os movimentos em prol da atração de 

investimentos e as possibilidades de acesso ao crédito proporcionados pela entrada da 

                                                        
62 COMPANS, R. Intervenções de recuperação de zonas urbanas centrais: experiências nacionais e 
internacionais. In: EMURB (Ed.). Caminhos para o centro: estratégias para desenvolvimento da região 
central da São Paulo. São Paulo: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, 2004. p. 24–57. 

Usos Industriais 
 Zona 22a 
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Espanha na União Europeia garantem os recursos necessários para a diminuição dessa 

crise. Nesse momento, a gestão pública enxerga nas parcerias público-privadas a 

oportunidade para a resolução da problemática urbana. Várias parcerias foram firmadas 

visando dinamização da economia local para a receber os eventos olímpicos, além da 

criação de empresas de capital misto que cuidariam do fomento da atividade econômica 

e melhoria das infraestruturas e telecomunicações (COMPANS, 2004). 

 A candidatura para os Jogos Olímpicos de 199263 também contribuiu para a 

promoção do modelo de desenvolvimento com base na cooperação público-privada, na 

melhoria dos serviços e da infraestrutura urbana e na modernização e inserção 

competitiva da cidade no cenário global. Mais uma vez, destaca-se a presença constante 

de PPPs que, nesse caso, são essenciais para se compreender a forma e o processo de 

concepção e organização do evento desde sua origem. 

Vale destacar, porém, que coube ao setor público a maior parte dos volumosos 

investimentos para a realização do evento. Dos cerca de US$ 10 bilhões dispendidos 

para as obras infraestruturantes, 2/3 ficaram a cargo dos governos municipal, regional 

e nacional64 e apenas 1/3 foi de responsabilidade do setor privado (COMPANS, 2004). 

Para solidificar as intenções e garantir a continuidade das transformações 

almejadas pela cidade, entre 1988 e 1990, foi elaborado o Plan Estratégic Economic i 

Social de Barcelona (PEESB). A proposta tinha como princípio fundamental a 

construção e consolidação de um consenso em torno das ações que pudessem assegurar 

a transformação econômica e urbana internacionalmente reconhecida (CAMERIN, 

2020; COMPANS, 2004).  

No entanto, a garantia de uma efetiva mobilização em torno das iniciativas 

estratégicas e da consensualidade na execução dos projetos dependia da ampla difusão 

de uma aguda e generalizada consciência de crise na população.  

Imediatamente é encampado um projeto contínuo de eliminação da esfera 

política local e das discussões em torno de um projeto amplo de cidade. As grandes 

obras do monumentalismo patriótico e a presença de lideranças executivas 

personalizadas, altamente carismáticas e apolíticas, como Maragall65, garantiam a 

                                                        
63 Em 1982 a cidade se candidatou para sediar os Jogos Olímpicos de 1992. No ano seguinte, foi criada 
a Oficina Olímpica de Barcelona, empresa de capital misto para desenvolvimento do plano de 
candidatura. No final do ano de 1986, Barcelona foi nomeada como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 
1992. 
64 Investimento dividido entre as esferas do setor público em duas partes iguais: 1/3 ficou à cargo do 
governo central e 1/3 à cargo dos governos municipal e regional. 
65 Pasqual Maragall Mira foi alcalde (prefeito) de Barcelona entre 1982 e 1997. 
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estabilidade do plano, arrefeciam os conflitos sociais e conseguiam expressar uma 

suposta vontade unitária da cidade em manter o estado de trégua. Para Vainer (2000, p. 

10) a articulação e internalização desses sentimentos se mostram essenciais para a 

“reprodução das condições da paz social no contexto da cidade-empresa e, agora 

também, da cidade pátria”.  

 No caso da região de Poblenou, a consumação da estratégia se deu com o 

abandono progressivo de sua ocupação por populações tradicionalmente residentes. 

Esse cenário reforçou o apagamento de vozes dissidentes em relação aos planos de 

regeneração da vizinhança para os Jogos Olímpicos de 1992. Assim, as inúmeras 

tentativas de revitalização urbana e reativação econômica do território abandonado 

pelas indústrias começam a surtir efeito (CAMERIN, 2019).   

 No entanto, as mudanças empreendidas na vizinhança, que tradicionalmente 

abrigou a classe proletária e suas manifestações culturais, trouxeram o apagamento 

dessas heranças, substituindo-as por um desenvolvimento baseado no capital financeiro 

e imobiliário. Tomando a construção da Vila Olímpica como ponto de partida para a 

materialização desse processo, observa-se que todas as manobras foram totalmente 

respaldadas e até impulsionadas por planos urbanos que deixavam de lado a busca por 

uma cidade mais democrática e inclusiva: 
Apesar de pertencer a contextos políticos distintos (o Plano da Ribera à 
ditadura e o Modelo Barcelona ao atual período democrático), a tendência 
crescente do urbanismo neoliberal da Europa Ocidental foi legitimada pela 
administração pública. Essa “arma” potencializa, ao mesmo tempo, a 
polarização, os novos desenvolvimentos de alto padrão e, em geral, a 
privatização no bairro. Simultaneamente, mina a capacidade das instituições 
públicas de gerenciar os processos de transformação urbana de forma a 
servir ao interesse público. Poblenou se transformou em um espaço global 
dentro do qual sua economia e sua morfologia urbana tiveram que ser 
posicionadas como locais atraentes para devorar os investimentos do 
capitalismo. Esta tendência foi confirmada pelas políticas urbanas 
progressivas e empreendedoras de Barcelona dentro do plano 22@, em 
particular, o fomento aos empresários e aos serviços financeiros, indústrias 
de alta tecnologia e outras formas avançadas de produção artesanal 
revitalizada (CAMERIN, 2019, p. 12,  tradução nossa).  

Os empreendimentos imobiliários de alto padrão começam a modificar a 

paisagem local e os projetos que faziam parte do Ciclo Olímpico tomam forma. 

Inúmeras intervenções urbanas de grande escala surgiram como a Vila Olímpica (1986 

a 1992)66 e o Distrito Diagonal Mar (1990 a 2004).  Paralelamente, ocorriam grandes 
                                                        
66 Instalada no Bairro de Nova Icària por ser considerada um vazio urbano a ser reconvertido em uma 
“nova centralidade” da cidade. O desenvolvimento foi gerenciado pela MBM Arquitetos juntamente com 
Albert Puigdomènech e este se tornou o primeiro caso de bairro à beira mar a passar por processo de 
revitalização. 
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projetos de infraestrutura, financiados pelo setor público, como a Rodovia Ronda 

Litoral (1990), a reforma das praias desde Barceloneta até ao estuário do Rio Besòs 

(1992) e a abertura da Avenida Diagonal até o mar (1999).   

Consequentemente, ao longo dos próximos anos, Barcelona viu os avanços do 

seu modelo se expressarem em um profundo esgotamento do solo edificável para 

habitação e no aumento acelerado dos preços no mercado imobiliário. As grandes obras 

viárias de conexão interurbana e a oferta de valores mais acessíveis impulsionaram os 

deslocamentos de um grande contingente populacional para as cidades que compõem 

os limites da RMB.  

Tabela 1 - Variação populacional da Região Metropolitana de Barcelona e da cidade de Barcelona 
seguido da variação da participação percentual da população da cidade em relação ao total da RMB. 

 
Fonte: adaptado de Bayona-i-Carrasco; Pujadas-i-Rúbies (2014)67. 

Na série temporal apresentada na Tabela 1, observa-se que a representatividade 

da população de Barcelona, no contexto da população metropolitana, passou de 41,3% 

em 1981 para 32,3% em 2010. Analisando o saldo das variações apresentadas, 

Barcelona chegou a perder quase 250.000 residentes e sofrer uma queda de 14,1% em 

relação à população inicial (BAYONA-I-CARRASCO; PUJADAS-I-RÚBIES, 2014). 

 É possível constatar que o centro metropolitano experimentou uma contínua 

perda populacional até o fim do século XX, enquanto a periferia da RMB contava com 

um crescimento também contínuo (Tabela 2). De 1981 a 2001, as cidades que estavam 

em um raio de distância maior em relação a Barcelona e os municípios imediatamente 

limítrofes atraíram maior proporção de novos residentes e atingiram as maiores taxas 

de crescimento. Mesmo que, a partir do ano de 2001, Barcelona tenha iniciado uma 

considerável recuperação populacional, devido à incidência da imigração internacional, 

                                                        
67 BAYONA-I-CARRASCO, J.; PUJADAS-I-RÚBIES, I. Movilidad residencial y redistribución de la 
población metropolitana: los casos de Madrid y Barcelona. EURE (Santiago), v. 40, n. 119, p. 261–287, 
2014.  
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a taxa de crescimento seguiu inferior à dos municípios de menor tamanho (RÚBIES, 

2009)68.  

Tabela 2 - Evolução populacional da Região Metropolitana de Barcelona  por raio de distância em 
relação ao município central no período de 1981-2006.  

  
Fonte: adaptado de Rúbies (2009). 

Voltando mais uma vez à questão habitacional, sabe-se que a Espanha nunca 

construiu políticas sociais consideráveis para essa área. Na verdade, o modelo 

imobiliário do país tendeu a privilegiar, historicamente, a moradia com base na 

propriedade privada em detrimento do regime baseado no aluguel subsidiado. Nas 

grandes cidades, se desenvolveu o padrão da autoconstrução e da moradia de aluguel 

no mercado privado (ROLNIK, 2019; VOLOCHKO, 2012)6970. 

Segundo Rolnik (2019), desde a Ditadura Franquista o direcionamento das 

políticas nacionais para o setor imobiliário vinha estimulando a ideia da casa própria, 

juntamente com isenções e incentivos fiscais. Da década de 1990 ao início do anos 

2000, vários movimentos legislativos foram adotados com o intuito de: liberalizar o 

mercado de alugueis (Ley de Arrendamientos Urbanos - 1985); permitir a entrada de 

agentes privados no mercado de hipotecas (antes restrito a bancos públicos) e o aumento 

do percentual da hipoteca em relação ao valor total do imóvel (1991); regulamentar um 

mercado secundário de hipotecas (1992) e, por fim, transferir o poder de regulação para 

                                                        
68 RÚBIES, I. P. Movilidad residencial y expansión urbana en la Región Metropolitana de Barcelona, 
1982-2005. Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, v. 13, p. 290, 2009.  
69 ROLNIK, R. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. 2. ed. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2019. 
70 VOLOCHKO, D. Capitalismo Imobiliário e Financeiro e Implicações Sociais da Produção 
Habitacional em Barcelona. Mercator, v. 11, n. 25, p. 59–70, 2012. 
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os governos locais e liberar totalmente os terrenos subutilizados para incorporação 

(1998). 

Novamente, os déficits de financiamento das gestões locais foram fatores 

cruciais para que as cidades espanholas incentivassem grandes negócios imobiliários 

geradores da arrecadação tributária necessária para garantir o cumprimento de suas 

crescentes responsabilidades e competências (ROLNIK, 2019). De fato, mesmo em 

casos de atuação em situações de vulnerabilidade social, como o projeto de recuperação 

e transformação urbana do Bairro La Mina71, na região de Poblenou, boa parte dos 

recursos repassados ao Consórcio do Bairro La Mina72, para execução dos objetivos, 

vieram de arrecadações relacionadas ao mercado de solos, como as cotas urbanísticas 

de projetos de reparcelamento e empréstimos hipotecários (CONSORCI DEL BARRI 

DE LA MINA, 2017)73. 

Paralelamente, a Espanha se tornou um dos países europeus com a maior taxa 

de proprietários em relação ao total de imóveis do país, ainda que a maioria dessas casas 

estivessem hipotecadas a grandes instituições financeiras (VOLOCHKO, 2012).  

A consequência dessa política de financeirização intensa foi a exposição de uma 

profunda fragilidade, com o “estouro da bolha imobiliária” na crise econômica de 2008. 

Barcelona, como toda a Espanha, viu se desenhar um catastrófico cenário de 

desemprego em massa e o recorde de execuções hipotecárias que resultavam em 

recorrentes ações de despejo. 

5.2 Contradições e pressões envolvendo os projetos de 
transformação do 4º Distrito  

Porto Alegre atualmente se encontra no grupo das cidades periféricas, no que se 

refere à geografia de centralidades. Porém, por se localizar no centro da zona de 

                                                        
71 Originalmente um conjunto habitacional construído na década de 1970, se tornou, nos anos seguintes, 
um espaço marginalizado e com problemas sociais que o colocavam como entrave por entre os 
movimentos de revitalização da região de Poblenou. Apesar de a administração municipal de Barcelona 
não aprovar a sua total demolição para incorporação imobiliária, a crescente insatisfação e desconfiança 
da população local expuseram a necessidade de uma atuação do poder público (“Consorcio del barrio de 
la Mina”, 2021). 
72 Criado em setembro de 2000 para captar recursos, coordenar e executar o Plan de transformación del 
barrio de la Mina. É subordinado aos governos da Generalitat de Catalunya, do Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besòs, do Ayuntamiento de Barcelona e da Diputación de Barcelona (“Consorcio del barrio de 
la Mina”, 2021). 
73 CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA. Pla de transformació del barri de la Mina - Memòria 
d’activitats. [s.l.] Consorci del barri de la Mina, 2017. Disponível em: 
<https://www.barrimina.cat/transparencia/2017/Memoria.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2021. 
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comércio do Mercosul, dispõe de uma condição valorizada na perspectiva de tornar-se 

uma cidade-global com vocação para turismos de negócios (OLIVEIRA, 2013)74. É 

importante ressaltar que:  
O território do 4D já vinha sendo considerado como um território para 
projetos diferenciados visando renovações, desde o PDDUA de 1999. Em 
2010 ele é incluído como área para OUC, um novo instrumento definido no 
Estatuto da Cidade (MARX; ARAÚJO; SOUZA, 2019, p. 19).  

A candidatura e a posterior seleção de Porto Alegre como cidade sede da Copa 

do Mundo FIFA de 2014 foi a oportunidade que a cidade teve de impulsionar a 

divulgação de sua imagem, se aproveitando dos holofotes trazidos pelo megaevento. 

Vários projetos de revitalização e expansão de infraestruturas urbanas foram 

desenvolvidos ou resgatados do esquecimento, com o objetivo claro de atrair fluxos de 

capital nacional e internacional, agregar prestígio à imagem do município e consumar 

a inserção de Porto Alegre no mercado global de cidades (MARX; ARAÚJO; SOUZA, 

2019; OLIVEIRA, 2013).  

O processo de articulação para garantir a realização dos jogos no município 

envolveu a reorganização de alguns setores envolvidos na articulação de Grandes 

Projetos Urbanos (GPU) (Figura 23). Desde o PDDUA de 1999, projetos relacionados 

a empreendimentos de grande impacto deveriam passar pela aprovação do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA) e pela Comissão de 

Análise Urbanística e Gerenciamento (CAUGE). Essa sequência de aprovações visava, 

no caso do CMDUA, inserir a população no processo de planejamento, através de um 

fórum de debates e analise dos projetos de grande impacto. A CAUGE, por sua vez, é 

um instrumento ligado à Secretaria Municipal de Acompanhamentos Estratégicos 

(SMGAE), com representantes nomeados e presidido pelo Gabinete do Prefeito. Com 

a oportunidade de receber o megaevento, foi articulado um novo formato, considerado 

mais apropriado para lidar, de maneira estratégica, com os promissores investimentos 

que viriam: 
Antes mesmo de Porto Alegre ser confirmada como uma das cidades-sede 
do Mundial foi criada a Secretaria Especial da Copa (SECOPA), pela Lei 
Municipal nº 10.602 de 23.12.2008. Conforme o Art. 2º, esse é o órgão 
central de planejamento, coordenação, articulação, gerenciamento e controle 
para a preparação do Município de Porto Alegre para a realização da Copa 
do Mundo de Futebol de 2014. Entretanto, na prática, a coordenação, o 
desenvolvimento e a implementação dos projetos são executadas pela 

                                                        
74 OLIVEIRA, C. M. DE. Do empresariamento ao empreendedorismo urbano: o caso de Porto Alegre. 
In:  ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E 
PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, 15., 2013, Recife. Anais eletrônicos... 
Recife: XV ENANPUR, 2013. Disponível em: http://anpur.org.br/project/anais-do-xv-ena/.  
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SMGAE e pelo Gabinete de Articulação Institucional (GAI), criado em 2011 
e subordinado ao Gabinete do Prefeito. Como a CAUGE, ligada à SMGAE, 
é responsável pela aprovação dos projetos especiais, as ações em torno da 
coordenação, desenvolvimento, aprovação e implementação dos GPUs 
ficam totalmente subordinadas ao Gabinete do Prefeito e desconectadas da 
Secretaria de Planejamento Municipal (SPM), transformando a tomada de 
decisão do futuro da cidade em um fator político-econômico (OLIVEIRA, 
2013, p. 8). 

De fato, a SPM perdia a função de centralizar todos os ritos envolvendo 

aprovação e licenciamento de grandes projetos e, consequentemente, via reduzida sua 

importância institucional na discussão envolvendo a produção da cidade. A 

participação do cidadão no processo de planejamento, mesmo que mantidas as 

audiências públicas, também é reduzida ao simples papel de conhecer e esclarecer 

dúvidas sobre os projetos. O evidente aparelhamento entre capital privado e governo 

municipal desarticularia a própria noção de planejamento estratégico empresarial que 

seria superada pela lógica de projetos pontuais centralizados no então criado Escritório 

de Projetos na SMGAE (OLIVEIRA, 2013). 

Figura 23 - Relação hierárquica do processo de aprovação de Grandes Projetos Urbanos em Porto 
Alegre no âmbito da realização da Copa do Mundo FIFA 2014. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

É importante lembrar que o processo de renovação da região de Poblenou, em 

Barcelona, também estava sendo impulsionado pelos esforços de preparo da cidade, em 

virtude do recebimento de um megaevento de importância mundial, no caso os Jogos 

Olímpicos de Verão de 1992. O Projeto Barcelona 2000, elaborado ainda em 1987, se 
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tornou um exitoso modelo de aplicação dos preceitos do Planejamento Estratégico na 

concretização de um “legado” dos megaeventos para a cidade sede (OLIVEIRA, 2013).  

Em paralelo, no caso brasileiro, desde os primeiros sinais de esvaziamento 

produtivo do 4º Distrito, tornaram-se recorrentes as questões envolvendo habitação e 

os consequentes processos de gentrificação, muitos deles buscando mesmo esse 

resultado. A partir da década de 1940, áreas ao norte do distrito, como “Dona Teodora” 

sofreram um intenso processo de densificação, resultante do aumento dos preços do 

solo no centro da cidade de Porto Alegre. A explosão populacional foi acompanhada 

do surgimento de uma tipologia de baixo padrão, em terrenos alagadiços, invadidos nas 

partes de cotas mais baixas, nas redondezas. A construção do dique, em 1969, contudo, 

trazia a proteção contra enchentes, tornando essas áreas propícias para investimentos 

relacionados a usos comerciais e atrativas a novas indústrias. Ao longo das décadas 

seguintes, o processo gentrificador foi lento, contínuo e sem uma divisão clara do 

período de utilização de um ou outro método de remoção (FURTADO, 2014)75.  

A partir da metade dos anos 1960, no entanto, o Regime Militar acentuou a 

repressão através do uso da força, despejos e até a queima das habitações, 

complementando as ações de erradicação via força de mercado que já vinham 

ocorrendo (FURTADO, 2014). Paralelamente, o Projeto Parque Humaitá surge após a 

atuação do Gabinete de Planejamento Urbano e Regional da UFRGS, que conclui, em 

sintonia com os diagnósticos do primeiro Plano Diretor, de 1959, que a industrialização 

deveria ser mais estimulada na região. Logo, entre 1969 a 1972, deu-se início ao 

processo de remoção de muitas vilas irregulares, a fim de liberar terras para a expansão 

da indústria existente ou a chegada de novas instalações. O efeito, como já relatado, foi 

o aprofundamento do esvaziamento da região com a diminuição do contingente 

populacional (CONTASSOT, 2014).  

                                                        
75 FURTADO, C. R. Intervenção do Estado e (re) estruturação urbana. Um estudo sobre gentrificação. 
Cadernos Metrópole, v. 16, n. 32, p. 341–364, 2014.  
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Tabela 3 - Dinâmica populacional em bairros da região do 4º Distrito. 

 
Fonte: Adaptado de Titton (2012). 

É possível observar, na Tabela 3 e no Gráfico 2, que os bairros onde o processo 

industrial esteve concentrado desde seu início, como Floresta e Navegantes, apresentam 

um grande decréscimo populacional entre os anos 1980 e 2000, vindo a se estabilizar 

na década seguinte. No caminho contrário, em bairros como Farrapos e Humaitá, 

situados no eixo de expansão a norte, observa-se um constante aumento populacional 

que, segundo Titton (2012), pode ser correlacionado com a proliferação de sub-

habitações nesses territórios do 4º Distrito.  

Gráfico 2 - Dinâmica populacional comparada em bairros da região do 4º Distrito. 

 
Fonte: Titton (2012). 

No período final do Regime Militar e primórdios da Redemocratização, já no 

início da década de 1990, viu-se a continuidade das remoções. Nesse momento, porém, 

já se abandonava consideravelmente o uso da força bruta e buscavam-se intervenções 

pela via judicial ou através de negociações. Os canais de diálogo abertos entre poder 

público, população residente, empresários e agentes imobiliários, principalmente após 
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a implementação do Orçamento Participativo, trouxeram a perspectiva de novos 

investimentos e a valorização da região. A valorização, porém, não deu conta de 

solucionar os problemas de segurança e muito menos eliminar o evidente descompasso 

entre renda e habitação de qualidade (CONTASSOT, 2014; FURTADO, 2014).  

Na verdade, o território passou a ser palco de disputas envolvendo distintos 

interesses econômicos e organizações. O pós-ditadura foi marcado pelas reivindicações 

de associações de moradores e empreendedores para que o poder público atuasse, além 

de garantir infraestruturas básicas, na remoção de tipologias de baixo padrão e das vilas 

resultantes de ocupações não regulamentadas (FURTADO, 2014). Para a Associação 

de Moradores do Parque Humaitá, o Projeto Humaitá – Navegantes, em 1990, traria 

melhorias de infraestruturas, serviços e conservação dos espaços, aumentando a 

atratividade para classes sociais mais altas e expulsando as famílias em situação 

informal (CONTASSOT, 2014).  

Fica clara a tentativa consciente e orquestrada entre coletivos de moradores, 

incorporadoras e poder público de se promover uma renovação da região do 4º Distrito 

às custas de expulsão e opressão de camadas sociais menos abastadas, a fim de se 

promover uma substituição do perfil de habitantes da região. Essa relação é bem 

evidenciada quando se trata do processo de retomada dos edifícios da década de 1980, 

construídos pelas construtoras Guerino e Scorza e que haviam sido ocupados sem 

regulamentação (CONTASSOT, 2014). Após judicialização do caso, que resultou na 

remoção das famílias ocupantes, ficou estabelecido que para aquisição dos imóveis 

nesses edifícios, era necessária a comprovação de renda mínima de dez salários 

mínimos.   

Apesar dos êxitos iniciais, as articulações envolvendo habitação na região não 

conseguiram emplacar uma solução que fosse capaz de homogeneizar o território. Os 

conflitos envolvendo agrupamentos de moradias de baixa qualidade habitacional, 

ocupações não respaldadas pelo poder público e consequentes despejos ainda são 

presentes e a luta por moradia continua sendo uma constante nas redondezas do 4º 

Distrito, como é o caso do Assentamento 20 de Novembro no bairro Floresta 

organizado pelo Movimento Nacional de Luta por Moradia (Figura 24).  
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Figura 24 - Edificação ocupada pelo Assentamento 20 de Novembro na Rua Dr. Barros Cassal, bairro 
Floresta, em Porto Alegre. Abril de 2019. 

 
Fonte: Google Street View, 2021. 

Porém, ao longo do tempo, as evidências apontam que a aplicação de 

instrumentos legislativos – geradores de vantagens construtivas e consequente 

valorização da terra – não foram suficientes para que houvesse a almejada revitalização 

do 4º Distrito. Mesmo com todas as articulações e o já relatado aumento das alturas 

máximas construtivas na região, foram poucos os novos empreendimentos imobiliários 

entre os anos de 2007-2016, nos bairros abrangidos. Essa incoerência entre o resultado 

almejado pelos instrumentos e o real impacto no território demonstra que, para haver 

uma valorização substancial dos terrenos e o mercado imobiliário seja atraído, é 

necessário investimento em infraestruturas, adequação do espaço adjacente e 

negociações de contrapartidas a partir da concretização da OUC (MARX; ARAÚJO; 

SOUZA, 2019).  

Assim, uma relação paradoxal está posta: ao adotar medidas que incentivem o 

mercado imobiliário, ceder terrenos, aplicar exceções nas legislações de planejamento 

e lançar mão de renúncias fiscais em favor de empresas que se instalarão ou realizarão 

incorporação, os governos locais esperam a concretização de contrapartidas valiosas 

por parte do setor privado. O investimento privado proporcionaria a almejada 

recuperação do território, o aumento da arrecadação tributária e, consequentemente, os 

recursos para investir em infraestruturas urbanas. Já o setor privado espera que os 

investimentos em infraestruturas e melhorias urbanas, realizados pelo poder público, 

tornem o local mais atrativo e economicamente rentável para aplicação de 

investimentos em moradias de alto padrão, escritórios e comércios altamente 

especializados. Porém, a realidade, na maioria das vezes, é que as promessas 

envolvendo a ajuda e o investimento necessário para melhorias em outras partes da 
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cidade não são integralmente cumpridas ou até mesmo nem sequer são efetivadas. É o 

que Harvey (2004)76 chama de “utopia dos incorporadores” quando analisa o caso de 

Inner Harbor, em Baltimore, EUA: 
Tem havido uma espécie de esforço de reversão de tendências na cidade. 
Iniciado no começo da década de 1970 sob a égide de um prefeito dedicado 
e autoritário (William Donald Schaeffer), esse esforço envolveu a formação 
de uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada para investir na 
revitalização do centro da cidade e da região de Inner Harbor a fim de atrair 
serviços financeiros, o turismo e as chamadas funções de hospitalidade para 
o centro. Foram necessários muitos gastos públicos para manter o projeto 
em andamento (HARVEY, 2004, p. 187).  

Ainda no caso de Baltimore: 

Para tornar compensadora cada leva de investimentos públicos, faz-se 
necessária mais uma leva. A parceria entre o poder público e a iniciativa 
privada significa que o poder público entra com os riscos e a iniciativa 
privada fica com os lucros. Os cidadãos ficam à espera de benefícios que 
nunca chegam. Vários dos projetos públicos malogram, e um complexo de 
prédios para pessoas de alta renda, que fica de frente para o rio, tem um 
desempenho tão ruim que recebe 2 milhões em incentivos fiscais para evitar 
a falência, enquanto a classe trabalhadora empobrecida – perto da falência, 
se não tecnicamente nela – nada obtém (HARVEY, 2004, p. 190). 

É razoável estabelecer a repetição desse padrão no caso de Porto Alegre, 

envolvendo a valoração de terrenos dos dois maiores clubes de futebol da cidade: Sport 

Club Internacional e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Com alterações de índices 

construtivos na revisão das macrozonas no PDDUA, em 2008, o setor público 

possibilitou, entre outras coisas, que os antigos terrenos dos clubes aumentassem seu 

preço de venda e, consequentemente, permitissem um investimento na compra de novas 

terras para mudança de suas instalações (OLIVEIRA, 2013).  

Dentro da área de abrangência do 4º Distrito, o caso particular das instalações 

do clube Grêmio merece uma especial atenção. O clube adquiriu terras ao norte do 

bairro de Humaitá para construção de sua Arena e do Centro de Treinamento Presidente 

Luiz Carvalho (Figura 25). Tomando o caso do estádio para análise mais profunda, 

observa-se que o processo de consolidação do empreendimento, desde o começo, 

contou com uma série de benefícios públicos.  

 

 

 

                                                        
76 HARVEY, D. Espaços de esperança. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 
São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
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Figura 25 – Vista da região do bairro Humaitá com destaque para as vilas e ocupações de baixa 
densidade, em primeiro plano. Em segundo plano, destacam-se o complexo da Arena do Grêmio (à 

direita) e o CT Presidente Luiz Carvalho juntamente com as grandes infraestruturas viárias do entorno 
(à esquerda). 

 
Fonte: Joel Vargas/Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

A construção da Arena ficou a cargo da empreiteira OAS e o terreno, 

originalmente cedido pelo poder público a uma federação operária, foi vendido à 

construtora.  Além disso, a OAS recebeu terrenos que foram doados pela prefeitura de 

Porto Alegre em 2010 e garantiu a posse do antigo estádio do clube, o Olímpico 

Monumental, localizado em uma região central e valorizada da cidade. A construtora 

também levantou torres residenciais e comerciais no restante do terreno da Arena, 

obteve isenção fiscal e benefícios com leis de zoneamento, além de não precisar 

empreender ação de mitigação do impacto de vizinhança. Apesar de não ser sede de 

nenhuma partida oficial da Copa do Mundo FIFA 2014, a construção da Arena obteve 

aproximadamente R$ 30 milhões em isenção fiscal, o mesmo valor dado ao Estádio 

Beira-Rio, sede dos jogos em Porto Alegre (BÄCHTOLD, 2012)77.  

Ainda em 2009, a OAS responsabilizou-se pela maior parte das obras do entorno 

do estádio em acordo com a Prefeitura de Porto Alegre. O conjunto de obras 

compreendia, por exemplo, uma nova sede para a 2ª Companhia do 11º Batalhão da 

Brigada Militar, a duplicação das avenidas A.J. Renner e Padre Leopoldo Brentano, a 

reformulação de trecho da avenida Pedro Boessio além da execução de melhorias nas 

redes de água e esgoto da região do bairro Humaitá (HEROK, 2019)78. Entretanto, uma 

                                                        
77 BÄCHTOLD, F. Grêmio usa benefícios fiscais em sua arena. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2012/11/1191709-gremio-usa-beneficios-fiscais-em-sua-
arena.shtml>. Acesso em: 14 jan. 2021.  
78 HEROK, O. FAQs: perguntas e respostas sobre a compra da Arena do Grêmio, que completa 
sete anos. GE. Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/rs/futebol/times/gremio/noticia/faqs-
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boa parte das obras foi ignorada e outra parte foi delegada indevidamente à prefeitura. 

Em resposta, o Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão de repasses de 

verbas públicas para obras no entorno da Arena (COMUNELLO, 2019, 2020)79 80.  

Sem garantias da execução e com a construtora entrando em recuperação 

judicial por problemas financeiros, a lista de compensações passou por revisão. O valor 

original das compensações, superior a R$ 100 milhões, foi reduzido para R$ 41 

milhões, já prevendo a não execução integral do projeto do complexo que contaria 

também com centro de eventos e hotéis (Figura 26) (COMUNELLO, 2019).  

Figura 26 – Estudo preliminar do empreendimento da Nova Arena do Grêmio conforme apresentação 
do clube para investidores no ano de 2009. 

 
Fonte: https://pensedesign.com.br/onpresentation/portfolio/2009-arena-do-gremio/. 

O impasse se prolongou até 2019, com a Caixa Econômica Federal não 

aceitando a proposta de se colocar as sete torres residenciais erguidas ao lado do estádio 

como garantia das obras (COMUNELLO, 2020). Atualmente, é intenção do Grêmio 

adquirir todo o controle administrativo da Arena e seus lucros81, sendo previsto um 

                                                        
perguntas-e-respostas-sobre-a-compra-da-arena-do-gremio-que-completa-sete-anos.ghtml>. Acesso 
em: 14 jan. 2021.  
79 COMUNELLO, P. Grêmio pretende comprar gestora da Arena e viabilizar obras do entorno. 
Jornal do Comércio. Disponível em: 
<https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2019/12/715406-gremio-pretende-comprar-
gestora-da-arena-e-viabilizar-obras-do-entorno.html>. Acesso em: 14 jan. 2021. 
80 COMUNELLO, P. Acordo garante obras no entorno da Arena e prepara antecipação da gestão 
do Grêmio. Jornal do Comércio. Disponível em: 
<https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/esportes/2020/12/770825-acordo-garante-obras-no-
entorno-da-arena-e-prepara-antecipacao-da-gestao-para-o-gremio.html>. Acesso em: 14 jan. 2021.  
81 O complexo é administrado pela empresa Arena Porto-Alegrense, uma Sociedade entre o clube e a 
empreiteira OAS. O atual contrato entre essas partes prevê 20 anos de exploração comercial pela 
construtora, até 2033. A administradora do estádio é responsável pela operação em dias de jogos, shows 
e outros eventos, arrecadando as receitas geradas na realização deles.  (HEROK, 2019). 
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acordo firmado entre as diversas partes onde a OAS Investimentos assumirá a execução 

das obras que eram da OAS S.A e da construtora OAS, ambas em recuperação judicial 

(COMUNELLO, 2020; GE, 2020)82. 

Por sua vez, já se tratando das primeiras décadas do século XXI, vê-se o 

surgimento do Plano de Revitalização para o 4º Distrito, associado às discussões do 

Programa Porto Alegre Resiliente. O Plano tem suas origens diretamente ligadas às 

propostas apresentadas pelo GT Diversificação da Economia para um 4º Distrito 

Resiliente. O termo Resiliência Urbana vem sendo incorporado nas proposições e 

projetos de cooperação de diversas agências de desenvolvimento internacional. Nesse 

caso, a abordagem, de origem norte-americana, é focada na redução de risco de 

desastres, contendo, porém, aspectos típicos do discurso neoliberal. São comuns 

argumentos que fomentam a diluição do papel do Estado no planejamento, através de 

cada vez mais parcerias público-privadas e contratos com um grupo seleto de empresas 

globais (MARX; ARAÚJO; SOUZA, 2019).  

5.3 Porto Alegre, a Barcelona brasileira?  

A comparação analítica entre os processos de implementação, guardadas as 

particularidades de cada um, permite perceber quais possibilidades foram exploradas, 

quais conflitos e incongruências surgiram diante dos planos e como pequenas variações 

no discurso, ao longo do tempo, foram usadas para se contornar tais situações. 

O caso de Barcelona demonstra como o desenvolvimento do Distrito 22@ 

esteve imerso em um contexto de ressignificação do espaço urbano a partir de uma 

estratégia de planejamento, por vezes, gentrificadora, segregacionista e financeirizada. 

Mesmo que todo o processo tenha sido muito bem articulado, com propostas 

envolvendo a seguridade social, política habitacional e a garantia de bem-estar social – 

graças às orientações democráticas da década de 1980 e às resistências em relação à 

implantação dos projetos nas décadas anteriores – é inconsistente pensar que o 

encarecimento do solo urbano e o intenso cenário de especulação fundiária e imobiliária 

na RMB não seja um resultado malsucedido desses movimentos planejadores.   

                                                        
82 GE. OAS e Ministério Público firmam acordo preliminar para obras no entorno da Arena do 
Grêmio. Blog esportivo. Disponível em: 
<https://globoesporte.globo.com/rs/futebol/times/gremio/noticia/oas-e-ministerio-publico-firmam-
acordo-preliminar-para-obras-no-entorno-da-arena-do-gremio.ghtml>. Acesso em: 14 jan. 2021.  
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Tais movimentos, na verdade, são parte de um processo que se desenrola em 

uma escala para além do distrito de inovação. Porém, em ambas as situações, as 

proposições e planos estratégicos são quase que inviáveis se não estiverem apoiados 

nos preceitos de favorecimento da especulação imobiliária, do investimento massivo de 

capitais e da supervalorização de terras urbanas.  

A falta de subsídios e o elevado índice de desinvestimento por parte dos 

governos centrais cria um horizonte de instabilidade para governos locais que, sem 

garantias de recursos para lidar com as obras de infraestrutura, gerenciamento de 

pessoal e manutenção de políticas públicas, recorrem cada vez mais aos investimentos 

privados e à venda de ativos urbanos para cobrir as despesas. As cidades se veem 

obrigadas a se enquadrar no modelo urbano altamente financeirizado e competitivo, 

além de, possivelmente, muitas estarem assumindo compromissos com as agendas 

inteligentes e inovadoras por pressões decorrentes dos processos legislativos e 

mercadológicos tipicamente neoliberais.  

A estratégia escolhida por Porto Alegre, a partir do fim da década de 1990, vem 

demonstrar como o modelo urbano catalão foi um dos escolhidos para ser o 

representante máximo da nova maneira de se administrar a cidade-empresa 

financeirizada. Barcelona se torna um belo e altamente vendável testemunho da 

primazia do planejamento estratégico enquanto ferramenta para a construção (da 

imagem) de uma cidade sustentável, economicamente ativa e rentável aos investidores. 

Soma-se o fato da recente posição conquistada pela capital catalã como sendo a 

“paladina” do desenvolvimento pautado em um modelo de cidade inteligente altamente 

funcional. 

Na vitrine da geografia urbana global, os modelos de cidades localizadas em 

países centrais do capitalismo são anunciados como os produtos mais recomendáveis 

para aquelas de importância periférica, mas que querem disputar recursos e status no 

âmbito mundial. Parte-se do princípio de que a reprodução dos modelos deva ser 

incondicional e incentivada sem qualquer tentativa de assimilação das particularidades 

do território alvo, sem semelhança de escala com a origem e, muito menos, passando 

por uma discussão crítica que seja capaz de apontar todo o contexto preexistente que 

possibilitou a execução dos planos por parte da representante global.  

Tomando como ponto de partida o programa Porto Alegre Tecnópole, 

desenvolvido ainda na década de 1990, observam-se diversas semelhanças como o 

modelo 22@ de Barcelona, além do que, tanto a região de Poblenou quanto a região do 
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4º Distrito podem ser consideradas zona de potencial tecnológico. O objetivo relatado 

de ambos os casos era o de renovar as antigas zonas industriais a partir do fomento de 

novos usos dos espaços relacionadas à economia do conhecimento e à economia 

criativa.  

Entretanto, a principal diferença demonstrada pelo conjunto de evidências 

analisados aponta para a incapacidade de Porto Alegre de sustentar um projeto contínuo 

e em larga escala de um distrito de inovação e de recuperação urbana, mesmo após 

tantos anos de diagnósticos e proposições para a região do 4º Distrito (Figura 27). A 

constante ruptura em relação aos planos desenvolvidos, muitos deles sem ser 

completamente executados, demonstram, segundo Marx; Araújo; Souza (2019), a falta 

de uma estratégia clara e constante do que se pretendia para a área em questão.  

Nesse ponto, é razoável questionar se toda a sequência de propostas para a 

revitalização do 4º Distrito foi simplesmente um amontoado de tentativas e erros de 

execução sem efeito transformador no meio urbano. Há que se levantar a hipótese de 

que, na verdade, toda a cronologia dos acontecimentos é constituída de bem-sucedidos 

circuitos de valorização da terra, fomento de capitais e fundos de investimento 

imobiliários, que estariam comprometidos apenas com a venda de “promessas” de 

grandes empreendimentos urbanos. 

Figura 27 – Região do 4ª Distrito, em 2017, ainda sem contar com as renovações previstas. 

 
Fonte: https://especiais.sul21.com.br/gentrificacao/no-antigo-centro-industrial-de-porto-alegre-

abandono-e-promessas-se-misturam-a-quem-serve-a-revitalizacao/ 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até aqui, as evidências apresentadas puderam demonstrar os diferentes níveis 

de intensidade que constituem a relação entre o planejamento urbano, as cidades 

inteligentes e os Ecossistemas de Inovação.  É comum o entendimento de que cidades 

inteligentes precisam se equipar com uma infraestrutura digital eficiente e complexa 

que garanta a coleta de dados, o gerenciamento das informações e auxilie diretamente 

no processo de governança. Mas, além disso, para um uso pleno e consciente por parte 

dos gestores, dos agentes públicos ou dos cidadãos, é preciso um domínio da técnica e 

uma difusão muito bem articulada dos produtos administrativos que são derivados de 

ferramentas digitais.  

Paralelamente, alimenta-se a expectativa de uma boa governança, balizada por 

padrões internacionalmente reconhecidos de boas práticas de gestão e eficiência no 

manejo dos recursos. Eficiência, na verdade, é a palavra-chave que rege todos os 

processos relacionados às escolhas de governo e aos atos de planejamento que ocorrem 

sob a égide do modelo inteligente. Diante dessa lógica, o governo inteligente seria 

aquele que sabe manejar recursos humanos, financeiros e tecnológicos com 

racionalidade e capacidade de diluir as perdas e aumentar os ganhos, mesmo estando 

exposto a constantes e cada vez mais frequentes cenários de crise e escassez. 

Há, também, grande esperança de que o processo de discussão democrática da 

cidade será um dos mais beneficiados quando se trata da implementação de TICs na 

gestão pública. O cidadão, munido de aparelhagens portáteis e interconectadas, 

desfrutaria do protagonismo para realizar escolhas, através de uma participação cada 

vez mais direta e com serviços mais eficientes, práticos, acessíveis e oferecidos em 

qualquer parte do território.  

Porém, aí se encontra uma das principais controvérsias dessa conformação 

supostamente inteligente das cidades: o atendimento ou área de abrangência das TICs 

nem sempre é suficiente para inserir uma grande maioria de indivíduos nos processos 

de gestão interconectada. Tal incongruência se dá, muitas vezes, pelo fato de grande 

parte dos centros urbanos e seus governos locais ou nacionais não contarem com ações 

efetivas de planejamento ou recursos suficientes para uma ampla instalação e difusão 

das tecnologias no território urbano e adjacente.  

A falta de conectividade pode estar diretamente ligada a questões logísticas, 

capacidade de infraestrutura prévia, ou nível de conhecimento para sua implantação. 
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Em um país como o Brasil, onde boa parte da população não tem acesso à internet de 

qualidade ou pacote de dados suficientes, é impossível pensar nos instrumentos de 

governança digital como solução absoluta para a implementação do controle social e 

da administração pública eficiente.  

Não menos importante, a capacidade de lidar com instrumentos digitais, com 

tecnologias e iniciativas inovadoras não pode ser exclusiva de apenas um seleto grupo 

denominado classe criativa. A atratividade dos espaços de inovação pode estar ligada a 

um ambiente altamente plural, multidisciplinar e tolerante, porém, é importante 

salientar que esse modelo também exige a presença de cidadãos altamente capacitados 

(ou “inteligentes”) para lidar com as tecnologias e que tenham as habilidades sociais 

necessárias para conviverem nesse meio.  

Invariavelmente se desenha um cenário de exclusividade com grande 

probabilidade de ocorrerem casos de segregação entre os diferentes grupos sociais e 

classes socioeconômicas. O motivo seria a tendência dos meios inovadores em 

direcionar seus esforços para atrair usuários a ambientes focados em aumento de 

produtividade e espaços unicamente destinados à realização de atividades altamente 

lucrativas.  

Enquanto a classe de trabalhadores especialistas, com certo grau de erudição, 

poderá usufruir dos ambientes inovadores em seu máximo, extraindo todos os 

benefícios da convivência em rede e das infraestruturas garantidoras de conforto, a 

massa de trabalhadores, que não apresenta as condições técnicas para ocupar o topo da 

estrutura de produção, terá acesso limitado aos espaços e aos serviços tecnológicos.  

Os poucos trabalhadores sem capacitações complexas que ainda conseguem se 

conectar e participar desse limitado universo terão de se contentar apenas com as 

funções mais básicas disponíveis. Funções essas que garantem a troca de sua mais valia 

por remunerações baixas e inversamente proporcionais aos lucros das instituições que 

os contratam, tendo que lidar, simultaneamente, com vínculos empregatícios cada vez 

mais instáveis e com a constante ameaça da automação dessas atividades. 

A falta de especialização em uma sociedade que valoriza cada vez mais o 

conhecimento formará, no futuro, uma grande massa de cidadãos excluídos dos 

processos de capacitação devido ao acesso insuficiente à informação e à 

impossibilidade de se conectar em redes de comunicação. Porventura esse atraso 

técnico e tecnológico ampliará os abismos sociais já presentes nas sociedades desiguais 

e solidificará ainda mais as injustiças e as opressões estruturais. 
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Por si só, um Ecossistema de Inovação ativo não garante qualidade de vida dos 

cidadãos e um desenvolvimento urbano igualitário, assim como grandes aparatos 

tecnológicos e um potente desenvolvimento econômico não garantem a primazia de 

uma cidade dentro do mundo das smart cities. As abordagens inteligentes associadas à 

inovação em sua maior parte são limitadas, midiáticas, desiguais e inacessíveis. As 

narrativas em torno desse universo são construídas a partir de rótulos e classificações 

baseadas em critérios de desempenho no gerenciamento dos recursos financeiros.  

Com isso, observa-se a potencial captura dos instrumentos de planejamento 

urbano a fim de servirem aos interesses mercantis da cidade. Um dos sintomas clássicos 

são as manobras de planejamento urbano estratégico associadas à construção de uma 

imagem de cidade inovadora. Em primeira análise, o exemplo do Rio de Janeiro mostra 

que as relações entre os rótulos de cidade inteligente e EI estão imediatamente 

interligadas à construção de um produto comercial, no caso, a própria cidade.  

Em síntese, as evidências apontam, ainda, para uma estreita relação entre a 

implementação de EI e os processos de financeirização e políticas de enfraquecimento 

das estruturas administrativas estatais. Graças à difusão da ideia de que conhecimento 

é recurso econômico – portanto, mercadoria a ser trocada em um mercado internacional 

extremamente competitivo – as cidades, por meio dos seus agentes detentores do poder, 

buscam a todo custo reunir esse ativo em quantidades máximas, tornando-se, muitas 

das vezes, não apenas autossuficientes, mas também monopolizadoras da inovação. 

A narrativa de consequências positivas é mantida (e às vezes até reforçada) 

mesmo que as iniciativas ainda apresentem resultados insuficientes, no que se refere a 

melhorias tangíveis. Existe um vasto espectro de questões discutíveis – e que vêm sendo 

discutidas – envolvendo a replicação de desigualdades territoriais, formas de 

concentração de poder e especulação fundiária em torno de áreas passíveis de serem 

ocupadas por indústrias e serviços inovadores. Paralelamente, discussões superficiais e 

ambíguas em torno do universo dos EI não deixam claro se eles são realmente 

essenciais para se classificar uma cidade como inteligente ou se são apenas resultantes 

desse processo. 

Este trabalho, no entanto, não tem a intenção de abordar, de uma única vez, todo 

o universo de questionamentos em torno do assunto, haja vista o potencial contido de 

se gerarem novas hipóteses de investigação científica. Para próximas pesquisas, é 

importante que haja a ampliação dos cenários abordados em estudos de caso, trazendo 
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novas realidades e aplicações dos modelos mencionados para desenvolver a verificação 

dos apontamentos aqui delineados. 

Não menos importante é a necessidade de um aprofundamento das questões 

contemporâneas envolvendo a relação entre o modelo de planejamento estratégico 

catalão e a financeirização urbana, com especial atenção para as políticas e os impactos 

pós crise financeira de 2008.  

Há espaço, também, para uma sistematização, mais refinada e atualizada, das 

contínuas tentativas de se desenvolver o território porto-alegrense sob a ótica de 

modelos inovadores importados. Para mais além, é extremamente válido que outros 

cenários sejam explorados no que refere aos diferentes tipos e estágios de 

desenvolvimento de suas propostas de cidade inteligente, distritos de inovação e seus 

respectivos ecossistemas.  

A partir daí, é viável pensar se há outras maneiras de garantir a inserção das 

tecnologias e seus usos no meio urbano, superando o reducionismo derivado de sua 

rotulação como produto comercializável. Consequentemente, há que se questionar as 

possibilidades de espaço para políticas de inovação em realidades socioeconômicas 

extremamente desiguais.  

Afinal, seria reproduzível um modelo de Ecossistemas de Inovação pautado por 

uma lógica cooperativa e comunitária? Tais modelos poderiam ser um mecanismo de 

empoderamento e de difusão de amplas melhorias na qualidade de vida da população? 

Quais seriam as alternativas possíveis para que governo e planejadores garantam o 

mínimo de justiça socioeconômica diante de grandes projetos urbanos relacionados à 

implementação de iniciativas inovadoras e inteligentes? 

Logo, se faz necessário pensar novas estratégias que garantam o amplo acesso 

a TICs e aos serviços inteligentes por parte dos cidadãos. É essencial não somente a 

difusão do conhecimento técnico de como funcionam as principais ferramentas digitais 

inteligentes como também é vital que o usuário saiba operar os aparatos de maneira 

qualificada e com grande autonomia, possibilitando-o explorar todo potencial trazido 

por essas ferramentas.  

Por sua vez, as áreas de inovação não podem ser sinônimo de concentração de 

riquezas em pequenas porções da cidade, mesmo que haja uma demanda constante de 

investimentos. É importante que exista a distribuição de recursos e investimentos por 

todo o território e que as ações sejam pautadas por um planejamento de longo prazo, 

possibilitando um amplo usufruto dos benefícios proporcionados pelas inovações.  
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Uma cidade inteligente capacita seus cidadãos para que suas escolhas sejam 

conscientes e para que as habilidades de inovação estejam ao alcance do máximo de 

pessoas. Isso é garantido quando há um compromisso por parte das gestões públicas em 

encorajar a participação ampla dos usuários nas decisões comuns da cidade. O fomento 

e aplicação de políticas públicas que proporcionam acessibilidade a recursos, 

tecnologias e informações de qualidade é o mais adequado para que um projeto de 

cidadania inteligente consiga ser efetivo e duradouro. 

Os governos que avançam nesses aspectos podem priorizar, por exemplo, a 

adoção de ferramentas digitais acessíveis e softwares abertos e gratuitos que, inclusive, 

geram economia aos cofres públicos e incentivam o fortalecimento das comunidades 

de usuários e desenvolvedores voluntários. Isso aumenta mais ainda a necessidade de 

se formar equipes capacitadas, dentro dos setores da administração pública, para lidar 

com esse novo modelo de gestão, principalmente porque o compartilhamento de 

informações deve ser transparente, organizado e com interfaces amigáveis aos usuários 

leigos. 

É de grande importância a associação do conhecimento técnico aprofundado das 

TICs a uma perspectiva crítica ancorada tanto nas características e contradições globais 

dos modelos quanto nos aspectos locais específicos dos territórios em que são 

implementados. Ou, mais que isso, reconhecer como inteligentes práticas não 

relacionadas somente a aparelhagens complexas, que dependem muitas vezes do 

suporte de grandes corporações tecnológicas, mas também aquelas que conseguem se 

adaptar perfeitamente às particularidades do território, fornecendo resultados de 

qualidade a partir de construções coletivas, populares e, não menos importante, 

inovadoras por excelência. 

Essas cidades têm a possibilidade de efetivamente serem guiadas pelos 

interesses da comunidade, sendo a tecnologia uma grande aliada para atuar em conjunto 

com ferramentas já consolidadas como o orçamento participativo, os conselhos 

comunitários e os planos diretores ou setoriais.  

Sempre é prudente lembrar, porém, que como são ferramentas, seu 

funcionamento nunca é neutro e nem dissociável das condições concretas nas quais são 

utilizadas. A mesma cautela deve ser adotada quando o assunto são os EI. É importante 

o reconhecimento dos desafios e das contradições decorrentes da implementação deles 

no contexto das cidades inteligentes, entendendo que tais questões se expressam de 

formas distintas entre si e em diferentes dinâmicas de (re)produção do espaço. 
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Tratando-se da realidade brasileira atual, talvez a principal questão a ser 

enfrentada seja o entendimento de quais as contribuições efetivas possíveis os modelos 

urbanos inovadores poderiam trazer para as cidades e suas demandas mais urgentes. 

Ainda que tudo o que foi exposto seja visto como sinônimo de desenvolvimento, a pauta 

não pode se limitar à mera disputa por investimentos, status e à perspectiva do lucro 

com único fim aceitável. Esse caminho, se adotado sem questionamentos, acabaria por 

condenar as nossas cidades à repetição de uma estratégia geral de planejamento urbano 

falida e que proporcionaria mais um ciclo histórico de aprofundamento das 

desigualdades socioeconômicas. 
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ANEXO A – Publicações de referência para o Ranking CSC 
2020 

• “Cidades Sustentáveis, Programa Cidades Sustentáveis” 

• “Escala Brasil Transparente, Controladoria Geral da União” 

• “Brazil Competitiveness Profile, Fundação Getúlio Vargas” 

• “IESE Cities in Motion, IESE Business School” 

• “Innovation Cities, Innovation Cities Program”  

• “Maiores e Melhores Cidades do Brasil, América Economia” 

• “Mapping Smart Cities in the European Union, Smart Cities” 

• “ARCADIS Sustainable Cities Index, Yale Center for Environmental Law & Policy” 

• “World Council on City Data” 

• “ISO 37.120 - Sustainable development of communities -- Indicators for city services and 

quality of life”  

• “ISO 37.122 - Sustainable cities and communities - Indicators for smart cities” 

A ISO 37.122 é composta por 80 indicadores, enquanto que a ISO 37120 é composta de 100 

indicadores. Os eixos que compõem a ISO 37122: Sustainable cities and communities -  

Indicators for smart cities são:  

• Economia: 4 indicadores.  

• Educação: 3 indicadores.  

• Energia: 10 indicadores.  

• Meio ambiente e mudança climática: 3 indicadores.  

• Finanças: 2 indicadores.  

• Governança: 4 indicadores.  

• Saúde: 3 indicadores.  

• Habitação: 2 indicadores.  

• População e condições sociais: 4 indicadores.  

• Recreação: 1 indicador.  

• Segurança: 1 indicador.  

• Resíduos sólidos: 6 indicadores.  

• Esporte e Cultura: 4 indicadores.  

• Telecomunicação: 3 indicadores.  

• Transportes: 14 indicadores. 

• Agricultura urbana / local e segurança alimentar: 3 indicadores.  

• Planejamento urbano: 4 indicadores.  

• Águas residuais: 5 indicadores.  

• Água: 4 indicadores. 
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ANEXO B – Eixos Temáticos e Indicadores do Ranking CSC 
2020 

Eixos 

 
Indicadores por Eixo 
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ANEXO C – Classificação geral e distribuição espacial dos 
20 primeiros colocados no Ranking CSC 2020 
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