
 MÓDULOS DE CAPACITAÇÃO

Inovação, Governos digitais e 
cidades inteligentes

14 de julho de 2022



Que bom você aqui!

Oi!



Jessika Moreira, cofundadora e coordenadora-geral ÍRIS
Especialista em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes USP
Líder na Rede de Líderes da Fundação Lemann
Integrante do Movimento Pessoas à Frente

Certificada em:
● Inovação no Setor Público pelo Insper; 
● Liderança Estratégica e Inovadora na Era Digital pela Cornell University; 
● Liderança de Dados para Negócios pela Tera; 
● RH Estratégico no Setor Público pela Fundação Dom Cabral;  
● Liderança Criativa no Setor Público e na Sociedade Civil pela THNK 

School of Creative Leadership.

jessikamoreirajk@gmail.com





Boas práticas

Colabore, 
proponha! 

Este espaço é para isso!
Conecte-se 
verdadeiramente 

aqui! Sempre conte 
com a ajuda dos 

facilitadores! 
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CIDADES 
INTELIGENTES

DIA 04 - 14 DE JULHO - CIDADES INTELIGENTES E HUMANAS

EXPOSIÇÃO DE 
CONTEÚDO

DESAFIO DE 
INOVAÇÃO

Pausa :)
● Dimensões do conceito

● Tipos de inteligência

● Smart Cities dos dados à 

inteligência

● Gestão do conhecimento

● Passos para construir uma 

cidade inteligente centrada nas 

pessoas

O que faremos hoje de manhã? 09h00 — 13h00

LGPD PARA 
GESTORES 
PÚBLICOS

OFICINA 

CONVIDADAS
ESPECIALISTAS



Dúvidas? 
Pergunte.

Fique à vontade para usar 
o chat.

Seguimos?



Como funciona a Avaliação?

participação nas 
atividades práticas 
QUIZ e feedback da disciplina 
no fim de cada sessão.

Importante! coloque seu nome e 
sobrenome em todos os materiais 
para contar como avaliação.



Quais as principais características 
de uma cidade inteligente?







cidades 
inteligentes





cidades 
inteligentes

Cidades Humanas

Cidades Sustentáveis Cidades Digitais

Cidades Criativas



Quais as motivações e problemas 
que levam um gestor ou uma 
sociedade implantar uma cidade 
inteligente?
 
- economia
- energia
- estilo de vida
- tecnologia
- ambiente
- pessoas
- mobilidade
- governança



Cidades Inteligentes 

Dimensões do Conceito

Recursos naturais e energia; água, sustentabilidade, 
urbanismo, meio ambiente e meio ambiente natural.

Transportes; mobilidade, transporte e integração de 
modais e transportes ecológicos.

Infraestrutura urbana; construções, planejamento 
urbano, arquitetura e preservação cultural, construções 
verdes
 



Cidades Inteligentes 

Dimensões do Conceito

Qualidade de vida; saúde, segurança e educação, 
diversidade e direitos

Governo; gestão, processos, governança de gestão, 
governança política, participação social

Participação cidadã; sociedade, conectividade, 
integração social, protagonismo da comunidade
 



Cidades Inteligentes 

A transformação de uma cidade em uma cidade 
inteligente é a soma principalmente de aspectos: 
tecnológicos + gestão + humano.

"Uma cidade que não é feita pensando no 
cidadão não é cidade, pode ter a tecnologia 
que for. A cidade é para o cidadão."
Prof Ana Carla Bliacheriene - USP



ENGAJAMENTO
INCLUSÃO
INTEGRAÇÃO 

DO CIDADÃO!

cidade inteligente



é sobre:
 
Produção de inteligência a partir 
do uso de dados;

Ampliação de participação social;

para melhoria na qualidade dos 
serviços.



Do ponto de vista tecnológico, uma cidade 
inteligente é aquela que unifica dados de várias 
fontes - sensores, serviços públicos, relatórios de  
cidadãos, empresas de  telecomunicações etc -
para gerar informações para a tomada de
melhores decisões por  formuladores de 
políticas, empresas e cidadãos.

DADOS



As cidades precisam se preocupar 
com o fenômeno da exclusão 
digital. Falta de acesso equitativo 
às tecnologias.

É um problema complexo!

27%, ou seja 60 milhões de 
pessoas não possuem acesso 

EXCLUSÃO 
DIGITAL



● Um conceito para cidades 
inteligentes no contexto 
brasileiro; 

● 5 princípios balizadores e 6 
diretrizes norteadoras;

● 8 objetivos estratégicos e 
163 recomendações de 
ações.

















Cidades Inteligentes 

A sociedade transformada 
pela INOVAÇÃO!

utilizando dados e a participação cidadã!



Fortaleza

6   cidade com melhor 
mobilidade urbana do 
Brasil

a

Segundo o prefeito responsável pelo 
programa, “[...] o PAITT envolve o uso do 
conhecimento, tecnologia e fiscalização para 
resolver  problemas de trânsito”



Quais as principais características 
de uma cidade inteligente?



Projeto ABDI

http://www.youtube.com/watch?v=ItGhkBZk4Yg


MARIANA 
ZONARI

Gestora de Inovação Jurídica do Íris (Laboratório de 
Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará). 
CIPM e CDPO/BR pela IAPP. Certificado Exin em Privacy e 
Data Protection Essentials.  Advogada Sênior no Opice Blum 
Advogados (SP). Co-Founder da MUVON - Escola de Direito e 
Inovação. Mestre em Direito. Especialista em Direito 
Empresarial. Professora de Graduação e Pós-Graduação, com 
disciplinas e módulos de Direito, Inovação e Startups. 
Formação executiva no INSPER em Direito para Startups, 
Contratos de Tecnologia e Privacidade e Proteção de dados.



Prof Rossana
Andrade

Professora da UFC desde 1994 e Ph.D. em Ciência da Computação pela 
University of Ottawa, tem atuado em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas 
áreas de engenharia de software e redes de computadores. Como integrante da 
Rede Nacional de Pesquisa, foi uma das responsáveis pela implantação da 
Internet no Estado do Ceará e por sua expansão pelo Nordeste. É fundadora do 
Grupo de Redes de Computadores, Engenharia de Software e Sistemas (Great) e 
do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Design e Computação Móvel. 
Coordena vários projetos em colaboração com empresas e, em 2017, seu grupo 
de pesquisa recebeu reconhecimento internacional da presidência da LG 
Electronics pelo trabalho desenvolvido sob sua coordenação em colaboração 
com a empresa.



BIOPAUSA

Pega uma água, 
café.. levanta!



DESAFIO DE INOVAÇÃO!



OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO/SERVIÇO
(descrever com o máximo de 
características)

RISCOS
(o que pode impactar?)

ESCOPO
(o que será feito?)

PROBLEMA:

BENEFÍCIOS
(quais os ganhos?)

ATORES ENVOLVIDOS

(patrocinador, cliente, equipe e 

resistentes)

PREMISSAS e RESTRIÇÕES
(o que tem que ser considerado?)

NÃO ESCOPO
(o que não será feito?)

ENTREGAS (COM PRAZOS)

INVESTIMENTO

NOME EQUIPE:

COMO IREI MEDIR?



obrigada por chegar até aqui. nos 
vemos amanhã, no mesmo horário 😉

jessikamoreirajk@gmail.com


