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O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.



 

PLANEJAMENTO 

a partir das

CADERNO 2
ESTRATÉGICO
POTENCIALIDADES

O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.
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IO O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.
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Quando criou sua Tecnologia Social (TS), a 

equipe do Instituto Paulista de Cidades Criativas e 
Identidades Culturais (IPCCIC) soube que o primei-
ro passo seria estudar as referências culturais e 
identitárias da localidade. Tudo o mais, seria, a 
qualquer momento, derivação do conjunto de 
informações então organizado.  

A fase dois da Tecnologia oscilou, tendo sido 
alterada após algumas iniciativas. A primeira 
experiência do grupo, no distrito de Bonfim Paulis-
ta, recomendou, pelas características do lugar, um 
caderno focado nas diretrizes urbanas. Entretanto, 
já distante desta prática (2011/2012), empodera-
dos de outros conhecimentos, atores em novas 
vivências, os pesquisadores validaram a TS fechan-
do questão de que, o segundo passo, é o momento 
de se fazer o Planejamento Estratégico a partir do 
diagnóstico das potencialidades.

Ainda no processo reflexivo em busca de 
conclusão, pensou-se em um caderno ora com 
apresentação de diretrizes, ora com planejamento 
estratégico, ora ainda com propostas de gerencia-
mento integrado. Ao final, a equipe certificou que o 
diagnóstico de potencialidades deveria dialogar 
com o referencial indentitário e se apresentar ante-
rior aos tópicos mencionados. Contudo, para colab-
orar na elaboração de projetos de gestão, certos de 
que as informações contidas nos instrumentos 
acima são basais para o sucesso de cada uma das 
ideias a serem apresentadas no Caderno 3, os 
pesquisadores concluíram que, do diagnóstico de 
potencialidades deveria fazer parte, questões 
estruturantes relacionadas ao planejamento, às 

diretrizes e ao gerenciamento integrado.
Desta forma, definiu-se o conteúdo do Cad-

erno 2. Retomando o que já foi enunciado na apre-
sentação da Tecnologia, em campo, fazer o diag-
nóstico de potencialidades de uma cidade, signifi-
ca: (1) a partir do reconhecimento das referências 
identitárias do local (Caderno 1),  estudar o conteú-
do utilizando as ferramentas disponibilizadas pela 
Teoria U; (2) aplicar a Matriz SWOT (conforme será 
apresentado neste caderno);  (3) validar os resulta-
dos apontados, retomando a leitura do Caderno 1; 
e, (4) organizar as informações de maneira que as 
mesmas balizem a sequência da TS no Caderno 3.

O diagnóstico de potencialidades é uma 
ferramenta necessária, anterior a qualquer formal-
ização de ideias em projetos. Na área privada esta 
atividade se assemelha à pesquisa de mercado, 
quando empresas vão às ruas observar os hábitos 
dos consumidores, os costumes da comunidade, a 
aceitação de ideias e conceitos. No caso do setor 
público significa o entendimento da localidade, 
sendo esta, compreendida pelo lugar, seus mora-
dores, as histórias que os interligam, as memórias e 
as referências identitárias. Em muitos casos, aquilo 
que é visto como um problema, ou uma crise, se 
diagnosticada adequadamente pode, também,  ser 
convertida em potencialidade.

Feito o diagnóstico, que pode ser usado para 
muitos fins, no caso deste projeto, a intenção moti-
vadora do trabalho de campo foi balizar uma 
proposta de Cidade Criativa que avançou para o 
conceito de Cidade Humana. Desta forma, é opor-
tuno contextualizar o trajeto do IPCCIC.

O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.



Quando criou sua Tecnologia Social (TS), a 
equipe do Instituto Paulista de Cidades Criativas e 
Identidades Culturais (IPCCIC) soube que o primei-
ro passo seria estudar as referências culturais e 
identitárias da localidade. Tudo o mais, seria, a 
qualquer momento, derivação do conjunto de 
informações então organizado.  

A fase dois da Tecnologia oscilou, tendo sido 
alterada após algumas iniciativas. A primeira 
experiência do grupo, no distrito de Bonfim Paulis-
ta, recomendou, pelas características do lugar, um 
caderno focado nas diretrizes urbanas. Entretanto, 
já distante desta prática (2011/2012), empodera-
dos de outros conhecimentos, atores em novas 
vivências, os pesquisadores validaram a TS fechan-
do questão de que, o segundo passo, é o momento 
de se fazer o Planejamento Estratégico a partir do 
diagnóstico das potencialidades.

Ainda no processo reflexivo em busca de 
conclusão, pensou-se em um caderno ora com 
apresentação de diretrizes, ora com planejamento 
estratégico, ora ainda com propostas de gerencia-
mento integrado. Ao final, a equipe certificou que o 
diagnóstico de potencialidades deveria dialogar 
com o referencial indentitário e se apresentar ante-
rior aos tópicos mencionados. Contudo, para colab-
orar na elaboração de projetos de gestão, certos de 
que as informações contidas nos instrumentos 
acima são basais para o sucesso de cada uma das 
ideias a serem apresentadas no Caderno 3, os 
pesquisadores concluíram que, do diagnóstico de 
potencialidades deveria fazer parte, questões 
estruturantes relacionadas ao planejamento, às 

diretrizes e ao gerenciamento integrado.
Desta forma, definiu-se o conteúdo do Cad-

erno 2. Retomando o que já foi enunciado na apre-
sentação da Tecnologia, em campo, fazer o diag-
nóstico de potencialidades de uma cidade, signifi-
ca: (1) a partir do reconhecimento das referências 
identitárias do local (Caderno 1),  estudar o conteú-
do utilizando as ferramentas disponibilizadas pela 
Teoria U; (2) aplicar a Matriz SWOT (conforme será 
apresentado neste caderno);  (3) validar os resulta-
dos apontados, retomando a leitura do Caderno 1; 
e, (4) organizar as informações de maneira que as 
mesmas balizem a sequência da TS no Caderno 3.

O diagnóstico de potencialidades é uma 
ferramenta necessária, anterior a qualquer formal-
ização de ideias em projetos. Na área privada esta 
atividade se assemelha à pesquisa de mercado, 
quando empresas vão às ruas observar os hábitos 
dos consumidores, os costumes da comunidade, a 
aceitação de ideias e conceitos. No caso do setor 
público significa o entendimento da localidade, 
sendo esta, compreendida pelo lugar, seus mora-
dores, as histórias que os interligam, as memórias e 
as referências identitárias. Em muitos casos, aquilo 
que é visto como um problema, ou uma crise, se 
diagnosticada adequadamente pode, também,  ser 
convertida em potencialidade.

Feito o diagnóstico, que pode ser usado para 
muitos fins, no caso deste projeto, a intenção moti-
vadora do trabalho de campo foi balizar uma 
proposta de Cidade Criativa que avançou para o 
conceito de Cidade Humana. Desta forma, é opor-
tuno contextualizar o trajeto do IPCCIC.

O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.
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Dentre os potenciais de construção de uma 
cidade desejada, há um blend que integra alguns 
conceitos que vieram sendo refletidos e expandi-
dos, conforme o olhar do estudioso que o interpre-
ta. Para entender o modelo de cidade referenciada 
para Ribeirão Preto, a partir de suas identidades e 
em consonância com suas potencialidades, vale 
discorrer sobre alguns deles interligando-os  à área 
da gestão pública e mostrar como os pesquisa-
dores chegam ao conceito de Cidade Humana.

O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.



   CIDADE2.1 CRIATIVA

O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.

Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.

Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.

Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.

Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.

   CIDADE2.2 CULTURAL
a DIVERSIDADE como

PATRIMÔNIO
A cidade é o local onde os cidadãos e suas histórias formam a economia e criam o simbóli-

co da expressão dessa fusão e, nesta transição, a busca pela qualidade de vida é primordial.
Especificamente no caso de Ribeirão Preto que em vários aspectos econômicos encon-

tra-se acima da média nacional é primordial a compreensão de como esses valores simbólicos se 
consolidam, com destaque para o fato de que as diferenças sociais estão postas e presentes. Um 
demonstrativo de como essa conjuntura se estabelece pode ser notado em relatório divulgado 
em maio de 2016 sobre o posicionamento social de vários países . O Brasil ficou em 46° lugar 
entre 132 países num ranking que mediu o Índice de Progresso Social (IPS) – indicador global 
que avalia mais de 50 parâmetros que compõem a qualidade de vida dos cidadãos, como saúde, 
moradia, segurança pessoal, acesso à informação e à educação, saneamento básico, sustentabili-
dade e tolerância às  diferenças. O Brasil somou 69,97 pontos na média geral, em uma escala de 
0 a 100 pontos.” 

Figura1: Dados gerais do Brasil

BRASIL  

PIB 
per capita

57º
índice de

PROGRESSO

SOCIAL 46º

Necessidades básicas    74º lugar
Nutrição e atendimento à saúde  63º lugar
Abastecimento e saneamento  67º lugar
Moradia      53º lugar
Segurança              122º lugar

Bem-estar     38º lugar
Acesso à educação    49º lugar
Saúde      47º lugar
Sustentabilidade    35ª lugar

Oportunidades    36º lugar
Direitos pessoais    32º lugar
Liberdade pessoal    27º lugar
Tolerância e inclusão    33º lugar
Acesso à educação superior   76º lugar

Fonte: Social Progress Imperative, 2014.

Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.

O cidadão não é apenas a pessoa com seus direitos e deveres, mas, acima de tudo, é aquele 
indivíduo que se transforma e promove a transformação ao seu derredor, gerando renda e expres-
sando valor ao Trabalho que realiza.

Na cidade, a riqueza está no patrimônio cultural gerada pela  diversidade étnica, de gênero, 
da religião e das tradições das pessoas, que aglutina a cultura local e a transporta através das 
pessoas para o global.

Como já mencionado em outro momento deste trabalho, através dessa riqueza, inúmeros 
outros vetores acontecem na geração de Renda e no mundo do Trabalho, como a abertura de 
pequenos novos negócios, o estímulo aos investimentos diversos. A valorização da propriedade, 
a diminuição da informalidade no mercado de trabalho, o aumento na arrecadação de impostos, 
a redução da pauperização com a utilização da mão de obra local e de materiais, criando um círcu-
lo virtuoso de consumo, investimento, renda e riqueza, com postos formais de trabalho.

Exemplo que serve de ilustração ao texto anterior é o rebatimento da riqueza representada 
pelo patrimônio cultural arquitetônico e seus impactos na criação de novos empregos. Tal asserti-
va deriva de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em mais de 1600 comunidades, espalha-
das em todo o território dos 50 estados daquele país, pelo programa Main Street, do  National 
Trust for Historic Preservation: para cada dólar investido pelo programa foram gerados outros 40 
dólares em diferentes investimentos ( RYPKEMA,  2008).

Figura   2: Geração de empregos para cada $1 milhão de dólares
De acordo com pesquisa realizada nos Estados Unidos
Geração de emprego para cada $ 1 milhão de dólares

Reabilitar prédios históricos gera

Palacete Jorge Lobato - em processo de restauração para 
dar lugar a um projeto criativo. Foto, 2016. IPCCIC.

12 vagas a mais que
semicondutores e carros

29 vagas a mais que 
indústria Petrolífera

12 vagas a mais que
a indústria de aço e 
8 a mais na têxtil

2 a mais que novas construções

Fonte: Disponível em: <https://prezi.com/wcfoydyzhbh7/gestao-do-patrimonio-cultural/>. Acesso em: 08 ago. 2016.

Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.

Figura   2: Geração de empregos para cada $1 milhão de dólares

Em Ribeirão Preto, como ficou evidente no Diagnóstico realizado no Caderno 1, o potencial 
nesse campo é enorme, tendo em vista que o município possuí um grande número de prédios 
históricos.  Ao se levar em conta os demais municípios da região metropolitana, que são consider-
ados de pequeno porte, o patrimônio cultural torna-se uma efetiva estratégia para o desenvolvi-
mento.

   CIDADE2.3 GLOCAL
Em 2016 foi criada a região metropolitana de Ribeirão Preto. A análise SWOT realizada pelo 

IPCCIC indica que esta pode ser ao mesmo tempo, uma ameaça e uma oportunidade. Ameaça se 
levar em conta a falta de preparo dos gestores públicos em administração integrada. Contudo, 
se esse problema for sanado, a região metropolitana torna-se um campo fértil para várias iniciati-
vas que podem não só melhorar o desempenho dos municípios e, consequentemente a sua 
qualidade de vida. Um potencial significativo é o desenvolvimento de estratégias para projetar 
internacionalmente os municípios da região metropolitana.

Diminuir o isolamento dos municípios por meio da internacionalização é o que aborda a 
cartilha elaborada, em 2006, pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), cujo objetivo é 
apresentar instrumentos para a “inserção internacional dos municípios brasileiros” (CNM, 2008, 
p.8). Para o órgão, as Relações Internacionais seriam a atividade meio para se promover o desen-
volvimento sustentável das localidades. Destacando especialmente a possibilidade internacional 
de financiamento e a troca de experiências, busca-se mostrar a projeção internacional dos 
municípios como uma importante ferramenta para a realização de políticas públicas eficientes.

No entanto, faz-se necessário o entendimento do papel do município no cenário inter-
nacional. De acordo com Santos (2010), para que a localidade seja dotada de capacidade jurídica 
internacional, por exemplo, esta deve ter competência para atuar no campo internacional, ou seja, 
deve ter o aval do Estado, e deve efetuar relações de fato com outros membros da comunidade 
mundial, sejam eles outras localidades, organizações internacionais ou instituições privadas.

Os municípios brasileiros possuem competência para fazer acordos internacionais de 
natureza financeira, conferida pelo art.82, inc V, da Constituição. As atividades inter-
nacionais dos municípios não entram em choque com os artigos 21 e 84 da Constitu-
ição, o qual preveem que apenas o Estado brasileiro é responsável pela política exter-
na. Isto porque as atividades subnacionais não interferem na diplomacia e nos as- 
suntos de high politics, como guerra e paz, mas tratam apenas de assuntos de low poli-
tics, dentro do quadro de suas competências internas (SANTOS, 2010, p. 128).

Associado a essa estrutura interna,  há a presença de um contexto internacional no qual as 
localidades têm consolidado meios de representação política e de convergência de ideias para 
assuntos relacionados ao empoderamento local e ao desenvolvimento. Dessa forma, é de suma 
importância a participação dos municípios em organizações internacionais como a CGLU 
(Cidades e Governos Locais Unidos) e em Fóruns Regionais, como o Fórum Consultivo do Merco-
sul (FCCR), elaborado no âmbito das Mercocidades.

Segundo a Cartilha da Confederação Nacional de Municípios, há três principais formas de 
se promover a internacionalização de uma localidade: o marketing urbano, a promoção 
econômica e a cooperação descentralizada.

O marketing urbano se dá pela promoção da marca da cidade, pela ampliação de sua visibi-
lidade com a recepção e ida a eventos internacionais e pelo recebimento de prêmios internacio-
nais. Já a promoção econômica envolve a atração de investimentos econômicos externos diretos 
(IED), a promoção turística e o desenvolvimento do comércio exterior. Ademais, a cooperação 
descentralizada preza pela mobilização de recursos, sejam eles financeiros ou técnicos, para que 
os municípios possam efetuar políticas públicas de qualidade em seu país. 

Há casos na cooperação técnica, que envolve a troca de experiências entre técnicos locais, 
que os recursos financeiros são oriundos de governos estrangeiros, e dessa forma necessita de 
autorização prévia da Agência Brasileira de Cooperação no Ministério das Relações Exteriores, 
mas também há casos em que as negociações acontecem de forma direta com os municípios. De 
qualquer forma, há a presença de uma contrapartida por parte do beneficiado, que deve ofere-
cer por volta de 50% de retorno em dinheiro ou em mão de obra (horas trabalhadas, recursos 
físicos).

De acordo com a Cartilha três fases são necessárias à internacionalização de um município, 
que estão divididos em:

1. “Formular a estratégia internacional”: desenvolver um plano estratégico de Relações 
Internacionais e um planejamento orçamentário que esteja de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (gestão de orçamento). 
2. “Instrumentalizar a estratégia internacional”: com a elaboração de um Projeto de Lei 
que dê legitimidade a uma secretária de Relações Internacionais no município e o 
desenvolvimento de uma estrutura física de qualidade, com capacitação técnica, e 
sensibilização e comunicação dos envolvidos.
3. “Implementar a estratégia internacional”: elaborar os projetos, mobilizar recursos, 
monitorar e avaliar e ao final fazer um relatório de gestão para compartilhar as 
experiências. 

 Mas, cabe destacar que estas três etapas serão mais exitosas se a base do projeto de inter-
nacionalização respeitar as identidades da localidade. Um exemplo apresentado por Duarte 
(2012) é o caso do museu de Mertóla, em Portugal e, aqui se dá um encontro entre as Cidade 
Cultural e Cidade Criativa com a Cidade Internacional. Como o autor descreve, o município 
português promoveu a sua integração nos circuitos culturais nacionais e internacionais por meio 
de cooperações e eventos promovidos dentro do museu. Valorizando a forte presença da cultura 
islâmica na região de Mertóla, foi criado o Festival Islâmico, que ressalta a identidade local com 
uma semana marcada por concertos, teatros, danças, mostras de gastronomia e conferências. 
Além disso, há a associação entre produtores locais, nacionais e internacionais, para a comercial-
ização de produtos com uma pegada ecológica, baseada na economia e agricultura familiar. 

Além disso, o museu formou juntamente com outros 13 países do Mediterrâneo, uma rede 
de cooperação com o intuito de facilitar o acesso online a exposições e marcos da cultura islâmi-
ca, acreditando que a divulgação e a promoção desta realidade cultural podem aproximar reali-

dades culturais e artísticas, gerando trabalho, renda e qualidade de vida.
 Ribeirão Preto possuí potencial para isto. A história do “café” nos municípios da região 

metropolitana é marcada, englobando diversos aspectos históricos, sociais, religiosos e culturais 
da cidade. Um Festival do Café poderia ser um poderoso elemento de integração, não somente 
como evento cultural, mas também como aglutinador das características regionais. Essa cooper-
ação, inicialmente regional, poderia ser expandida para o estado de São Paulo, com o Museu do 
Café de Santos, depois para a região sudeste, com produtores do Espírito Santo e Minas Gerais. 

 Consolidada no Brasil essa linha de pensamento, o próximo passo seria uma rede de 
cooperação entre países. Por exemplo, com a Colômbia, Equador e diversos países africanos, 
onde a cultura do café é forte, formando uma associação de cidades do hemisfério Sul, com suas 
histórias ligadas ao café, por exemplo.

Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.

Em 2016 foi criada a região metropolitana de Ribeirão Preto. A análise SWOT realizada pelo 
IPCCIC indica que esta pode ser ao mesmo tempo, uma ameaça e uma oportunidade. Ameaça se 
levar em conta a falta de preparo dos gestores públicos em administração integrada. Contudo, 
se esse problema for sanado, a região metropolitana torna-se um campo fértil para várias iniciati-
vas que podem não só melhorar o desempenho dos municípios e, consequentemente a sua 
qualidade de vida. Um potencial significativo é o desenvolvimento de estratégias para projetar 
internacionalmente os municípios da região metropolitana.

Diminuir o isolamento dos municípios por meio da internacionalização é o que aborda a 
cartilha elaborada, em 2006, pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), cujo objetivo é 
apresentar instrumentos para a “inserção internacional dos municípios brasileiros” (CNM, 2008, 
p.8). Para o órgão, as Relações Internacionais seriam a atividade meio para se promover o desen-
volvimento sustentável das localidades. Destacando especialmente a possibilidade internacional 
de financiamento e a troca de experiências, busca-se mostrar a projeção internacional dos 
municípios como uma importante ferramenta para a realização de políticas públicas eficientes.

No entanto, faz-se necessário o entendimento do papel do município no cenário inter-
nacional. De acordo com Santos (2010), para que a localidade seja dotada de capacidade jurídica 
internacional, por exemplo, esta deve ter competência para atuar no campo internacional, ou seja, 
deve ter o aval do Estado, e deve efetuar relações de fato com outros membros da comunidade 
mundial, sejam eles outras localidades, organizações internacionais ou instituições privadas.

Os municípios brasileiros possuem competência para fazer acordos internacionais de 
natureza financeira, conferida pelo art.82, inc V, da Constituição. As atividades inter-
nacionais dos municípios não entram em choque com os artigos 21 e 84 da Constitu-
ição, o qual preveem que apenas o Estado brasileiro é responsável pela política exter-
na. Isto porque as atividades subnacionais não interferem na diplomacia e nos as- 
suntos de high politics, como guerra e paz, mas tratam apenas de assuntos de low poli-
tics, dentro do quadro de suas competências internas (SANTOS, 2010, p. 128).

Associado a essa estrutura interna,  há a presença de um contexto internacional no qual as 
localidades têm consolidado meios de representação política e de convergência de ideias para 
assuntos relacionados ao empoderamento local e ao desenvolvimento. Dessa forma, é de suma 
importância a participação dos municípios em organizações internacionais como a CGLU 
(Cidades e Governos Locais Unidos) e em Fóruns Regionais, como o Fórum Consultivo do Merco-
sul (FCCR), elaborado no âmbito das Mercocidades.

Segundo a Cartilha da Confederação Nacional de Municípios, há três principais formas de 
se promover a internacionalização de uma localidade: o marketing urbano, a promoção 
econômica e a cooperação descentralizada.

O marketing urbano se dá pela promoção da marca da cidade, pela ampliação de sua visibi-
lidade com a recepção e ida a eventos internacionais e pelo recebimento de prêmios internacio-
nais. Já a promoção econômica envolve a atração de investimentos econômicos externos diretos 
(IED), a promoção turística e o desenvolvimento do comércio exterior. Ademais, a cooperação 
descentralizada preza pela mobilização de recursos, sejam eles financeiros ou técnicos, para que 
os municípios possam efetuar políticas públicas de qualidade em seu país. 

Há casos na cooperação técnica, que envolve a troca de experiências entre técnicos locais, 
que os recursos financeiros são oriundos de governos estrangeiros, e dessa forma necessita de 
autorização prévia da Agência Brasileira de Cooperação no Ministério das Relações Exteriores, 
mas também há casos em que as negociações acontecem de forma direta com os municípios. De 
qualquer forma, há a presença de uma contrapartida por parte do beneficiado, que deve ofere-
cer por volta de 50% de retorno em dinheiro ou em mão de obra (horas trabalhadas, recursos 
físicos).

De acordo com a Cartilha três fases são necessárias à internacionalização de um município, 
que estão divididos em:

1. “Formular a estratégia internacional”: desenvolver um plano estratégico de Relações 
Internacionais e um planejamento orçamentário que esteja de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (gestão de orçamento). 
2. “Instrumentalizar a estratégia internacional”: com a elaboração de um Projeto de Lei 
que dê legitimidade a uma secretária de Relações Internacionais no município e o 
desenvolvimento de uma estrutura física de qualidade, com capacitação técnica, e 
sensibilização e comunicação dos envolvidos.
3. “Implementar a estratégia internacional”: elaborar os projetos, mobilizar recursos, 
monitorar e avaliar e ao final fazer um relatório de gestão para compartilhar as 
experiências. 

 Mas, cabe destacar que estas três etapas serão mais exitosas se a base do projeto de inter-
nacionalização respeitar as identidades da localidade. Um exemplo apresentado por Duarte 
(2012) é o caso do museu de Mertóla, em Portugal e, aqui se dá um encontro entre as Cidade 
Cultural e Cidade Criativa com a Cidade Internacional. Como o autor descreve, o município 
português promoveu a sua integração nos circuitos culturais nacionais e internacionais por meio 
de cooperações e eventos promovidos dentro do museu. Valorizando a forte presença da cultura 
islâmica na região de Mertóla, foi criado o Festival Islâmico, que ressalta a identidade local com 
uma semana marcada por concertos, teatros, danças, mostras de gastronomia e conferências. 
Além disso, há a associação entre produtores locais, nacionais e internacionais, para a comercial-
ização de produtos com uma pegada ecológica, baseada na economia e agricultura familiar. 

Além disso, o museu formou juntamente com outros 13 países do Mediterrâneo, uma rede 
de cooperação com o intuito de facilitar o acesso online a exposições e marcos da cultura islâmi-
ca, acreditando que a divulgação e a promoção desta realidade cultural podem aproximar reali-

dades culturais e artísticas, gerando trabalho, renda e qualidade de vida.
 Ribeirão Preto possuí potencial para isto. A história do “café” nos municípios da região 

metropolitana é marcada, englobando diversos aspectos históricos, sociais, religiosos e culturais 
da cidade. Um Festival do Café poderia ser um poderoso elemento de integração, não somente 
como evento cultural, mas também como aglutinador das características regionais. Essa cooper-
ação, inicialmente regional, poderia ser expandida para o estado de São Paulo, com o Museu do 
Café de Santos, depois para a região sudeste, com produtores do Espírito Santo e Minas Gerais. 

 Consolidada no Brasil essa linha de pensamento, o próximo passo seria uma rede de 
cooperação entre países. Por exemplo, com a Colômbia, Equador e diversos países africanos, 
onde a cultura do café é forte, formando uma associação de cidades do hemisfério Sul, com suas 
histórias ligadas ao café, por exemplo.

Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.



O arquiteto e urbanista Carlos Leite (2012), em seu livro Desenvolvimento sustentável num 
planeta urbano: cidades sustentáveis, cidades inteligentes, afirma que o desenvolvimento 
sustentável no século XXI precisa incorporar uma agenda estratégica que contemple, pelo 
menos, (1) uma nova economia, com mercado socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável; (2) uma visão ampla que proporcione a superação do modelo individualista e imedi-
atista; (3) um novo padrão de relação social corporativo, com destaque para o relacionamento 
horizontal eco operativo, e (4) projete novos indicadores do progresso humano, mais amplos, 
menos economicistas. Ele se refere, por exemplo, ao IDH e às metas do milênio. Para o arquiteto, 
estas projeções precisam apresentar  assertiva ecológica e índices de sustentabilidade. 

Em relação ao conceito de conectividade, é importante manter a visão amplificada. 
Trata-se de definição abrangente. Conectividade entre sociedade e gestão pública; conectivi-
dade entre a sociedade em si e a gestão pública em si. Conectividade entre as partes da cidade, 
entre tudo que pode parecer perto, com as coisas que estão longe. Entre o que a comunidade 
deseja e manifesta ao participar do processo democrático de se planejar uma cidade e o que os 
gestores públicos estão organizando como oferta. 

Retomando a Teoria U, o termo conectividade está presente nas práticas sugeridas por 
Otto Scharmer (2010, 2014). Quando trabalha a formação do líder que se conecta com o futuro 
emergente, não é restrito em relação ao que esta conectividade pode proporcionar aos envolvi-
dos. A escuta elevada ao nível quatro, por exemplo, é uma habilidade que somente pessoas 
conectadas são capazes de alcançar.

O conceito de “integrada”, por sua vez, que se soma ao de conectividade, transita com mais 
frequência na área da Administração Pública. Sua fragilidade enquanto proposta é evidente. 
Nem mesmo setores afins, como Turismo e Cultura, por exemplo, Cultura e Educação; Social, 
Esportes e Cultura se inter-relacionam, enquanto condutores de iniciativas com objetivos 
comuns. Outro desnivelamento, que dificulta qualquer integração, é a falta de sintonia entre 
município, estado e União. Luiz Roberto Alves e José de Sá (2011) organizaram o livro Políticas 
integradas de governança: participação, transparência e inclusão social e, reuniram vários 
artigos que debatem o tema em sua mais ampla abrangência. Ao apontar a integração das políti-
cas públicas, como condição para o desenvolvimento, Rosseto, Johnson e Rosseto (2001, p 19.), 
no livro acima citado, observam que, se

 uma cadeia produtiva, ao contar com políticas setoriais federais e estaduais, não obti-
ver respaldo nas legislações e incentivo municipais, se os órgãos de financiamento, 
fiscalização, regulação não entenderem os pressupostos da política, não preservarem 
os interesses individuais e coletivos e se o setor privado não visualizar consciência e 
segurança nesta política, dificilmente ela se consolidará.

Mas, a necessidade de ações integradas, no bojo da Cidade Criativa, se dá ainda enquanto 

localidade. A conectividade, em sua essência, sugere comunicação e interligação entre todas as 
partes que formam a cidade; a proposta de gestão integrada, por sua vez, consegue ser mais 
abrangente ao criar condições de fortalecimento de uma área a partir da outra. Neste caso, 
trata-se de soma de esforços, de recursos, de construção de estratégias que intensifiquem ações 
diversas, mas, integradas.

O conceito de Cidade Criativa entrou para a pauta social nas últimas três décadas.  Alguns 
pesquisadores produziram derivações, outros desejaram criar conceitos novos e, por isso, há a 
disposição, várias terminologias que dialogam com a palavra-chave cidade: Integrada, 
Sustentável, Verde, Inteligente, Viva, Ecológica, Herdada, a Humana, adotada pelo IPCCIC, entre 
outras. Todas as definições acima estão inseridas no conceito de Cidade Criativa. 

Como para Bauman (2004) o impulso criativo é o que define o amor, para Jacques Le Goff 
(2012), o que define a cidade são suas funções essenciais: a troca, a informação, a vida cultural e 
o poder. Para o autor de Por amor às cidades, essa essência dos núcleos urbanos estão presentes 
na longa duração, desde a Idade Média, talvez, até mesmo, desde os tempos da Antiguidade 
Clássica. Contudo, na contemporaneidade um desses elementos torna-se, pela primeira vez na 
história, cada vez mais ausente nas cidades: as trocas. Enclausurados em casas , prédios e 
condomínios murados, aqueles que deveriam ser cidadãos, saem de seus redutos apenas para 
usufruir na cidade, para passar por ela, sem estabelecer relações de troca.

A partir do projeto realizado em 2015, A Equação de Tudo, no exercício da escuta, pratican-
do a Teoria U, prototipando respostas, os pesquisadores do IPCCIC concluíram que nenhuma 
cidade agregará, qualquer dos adjetivos mencionados anteriormente, se não promover a ação 
em comunidade. Por sua vez, nenhuma cidade será fruto das ações das comunidades, se estas 
não forem formadas por cidadãos cocriadores. 

É nesta linha de raciocínio que o grupo apresenta sua própria ideia de cidade, organizada 
em comunidades e às comunidades se reporta, promovendo e incentivando a formação de 
cidadãos ativos. 

Para o IPCCIC, o grande desafio é o processo. Nenhuma ideia é brilhante o suficiente para 
ser exitosa sem a aceitação da comunidade. Nenhuma comunidade é preparada o bastante para 
aceitar ou rejeitar uma ideia se não a refletir, enquanto comunidade, e isso só se dá quando a 
mesma se faz cocriadora. 

Por sua vez, nenhum grupo gestor é qualificado em demasia para dispensar a validação da 
comunidade quanto às ideias que para ela deseja promover. O que significa afirmar que o suces-
so de uma proposta de Cidade Criativa está pautado na ação cooperada entre poder público e 
comunidade. É este conceito de cocriação  que valora a Tecnologia Social criada pelo Instituto. 

A  criatividade enquanto elemento de gestão incentiva práticas compreendidas pela 
Economia Criativa que pode ser definida como a Economia que gere o que a criatividade agrega 
valor, por isso tudo, o que é cultural, mas não só. Para tornar-se Criativa, ela deve valorizar a prox-
imidade, as relações de troca e o pertencimento ao lugar, como forma de restabelecimento de 
laços perdidos.

O britânico John Howkins (2012) é  considerado o grande referencial economia criativa. A 
Inglaterra se fez berço desta modalidade, em especial, a partir da atuação de Chris Smith, 
Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte, com status de ministro, entre 1997 e 2001, ao 
longo do primeiro mandato de Tony Blair, que implementou a política do New Labour.  Smith 

elevou ao conceito de indústria o trabalho realizado pelos criadores do Reino Unido. Em entre-
vista ao Jornal Folha de S. Paulo, em 2010, o britânico declarou que a Economia Criativa gera 
riqueza da Educação à Indústria e, que são necessários gerentes profissionais, crédito descompli-
cado e aluguéis baratos para os jovens criadores. 

Ao apresentar características complementares ao conceito de Cidade Criativa, o IPCCIC faz 
o mesmo ao de Economia. Os pesquisadores trabalham com o empreendedorismo social, assim 
como na Sociedade 4.0, definição associada ao grupo de pesquisadores do MIT – Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, do qual o Instituto é filiado. O grupo usa o termo Criativa, também 
para qualificar a Economia, podendo ser esta solidária, colaborativa, fruto das muitas possibili-
dades das ações de cooperação.

O arquiteto, também britânico, Charles Landry (2013), é apontado como o primeiro a 
formular o conceito de “Cidade Criativa”, título de sua obra escrita em parceria com Franco Bian-
chini. Os autores evidenciam que os recursos culturais são a matéria prima da cidade e sua base 
de valor.

Entre os americanos a difundir o tema, está o economista Richard Florida, autor do livro A 
ascensão da classe criativa, lançado em 2002., onde descreve as funções da cultura e da tecnolo-
gia como instrumentais e, ao elencar índices e subíndices de criatividade, aponta o talento, a 
tecnologia e a tolerância. 

A economista brasileira Ana Carla Fonseca dos Reis (2010, 2012) se destaca, estudando e 
propagando os dois conceitos: Economia e Cidade Criativa. 

A novidade dos conceitos provoca incertezas e muitas dúvidas, em especial quanto à sua 
abrangência. Tendo o elemento “desenvolvimento regional” como um pilar da proposta da 
Economia Criativa, Arjo Klamer (1996), professor da Erasmus University Rotterdam, explicita a 
permissão de variação conceitual a partir das especificidades do local. 

E, é nisso que o IPCCIC acredita! Um projeto de Cidade Criativa só se valida se concebido 
em consonância com os referenciais culturais e indentitário da comunidade para o qual está 
sendo criado.

 Robert M. Solow, prêmio Nobel da Economia, em 1987, já tratava da influência positiva do 
referencial cultural na qualidade de vida de uma cidade, em seus trabalhos. Ele declarou em 
várias entrevistas que: “a longo prazo, lugares com forte e distinta identidade têm chance de 
prosperar mais do que aqueles que não a possuem. Todas as cidades devem conhecer seus atrib-
utos de identidade mais fortes e desenvolvê-los”. Ou, diz ele, “correrão o risco de serem tudo para 
todos e nada de especial para ninguém”. 

A Cidade Criativa, que exige um homem morador cocriador, está apoiada no tripé da (1) 
sustentabilidade, da (2) conectividade/integrada e da (3) cultura. Em relação ao item 1, o arquite-
to e urbanista Jan Gehl (2014), autor de vários livros, entre eles Cidades para pessoas, responsáv-
el por promover mudanças significativas em Copenhague, Dinamarca, na década de 1960, a 
favor da sustentabilidade, que inspiraram o mundo todo, defende que boa parte dos profission-
ais que definem o futuro de uma cidade, entre eles arquitetos, urbanistas e políticos, sempre está 
focada em melhorar o trânsito, construir monumentos, pontes, mas nenhum desses profissionais 
tem a proposta de criar uma cidade melhor para as pessoas viverem.

O conceito de sustentabilidade está relacionado a esta qualidade de vida. São cidades que 
adotam uma série de práticas, que promovem o desenvolvimento econômico combinado com a 

preservação do meio ambiente e que fazem isso 
buscando oferecer, ao morador da localidade, a 
melhor qualidade de vida possível.

Qualquer cidade que desejar, pode ser uma 
Cidade Criativa? A resposta é sim. Então, a criativi-
dade é uma potencialidade seja enquanto adjeti-
vo de um indivíduo, de uma comunidade, de uma 
cidade ou mesmo de um país. Mas o que faz de 
uma localidade uma Cidade Criativa? 

 O município de Ribeirão Preto oferece 
elementos significativos que lhe conferem o perfil 
necessário para essa adjetivação. É tido como 
destino para o Turismo de Negócio e de Evento; é 
Polo Educacional, com destaque para as institu-
ições de ensino superior; oferece inúmeros equi-
pamentos para a Cultura com teatros públicos e 
privados, sendo palco de grandes espetáculos e 
shows; tem uma rede de cinema com 36 salas, 
localizadas em quatro shopping que promovem 
eventos culturais; é sede de uma APL na área de 
Tecnologia de software, com destaque para a 
criação de games, entre outros referenciais já 
enunciadas no Caderno 1, neste momento trata-
das como potencialidades,.  

  Mas, apresentar elementos criativos não 
confere a uma localidade um título. Trata-se de 
um modo de vida alicerçado em um modelo de 
gestão pública e privada. Mesmo a comunidade, 
podendo decidir-se criativa, partícipe, dificil-
mente promoveria um lugar a criativo sem uma 
ação cooperada com o poder público. Locali-
dades organizadas poderiam, por iniciativa isola-

da, agirem e se tornarem criativas, mas, uma 
cidade requer um plano abrangente que envolva 
e, somente se envolver, poder público e comuni-
dade, será criativa.

 Observa-se que o conceito de comuni-
dade do IPCCIC é amplo o bastante para com-
preender toda a sociedade, e não somente aquela 
vinculada ao setor político. Isso significa entender 
como comunidade, os que promovem o emprego 
e os que trabalham; os que ensinam e os que 
aprendem; os que estão organizados em enti-
dades e os que ainda não participam.

  Em Ribeirão Preto oferecendo tal poten-
cialidade para se fazer uma Cidade Criativa, 
considerando o referenciado no Caderno 1, qual a 
base deste projeto?

 Para responder efetivamente como a tran-
sição de Ribeirão Preto se daria de seu estágio 
atual ao conceito de Criativa, é necessária a apre-
sentação de alguns indicadores da cidade a fim 
de estabelecer relações entre o que está posto e o 
que se deseja transformar. O diagnóstico de 
potencialidade é um instrumento que se comuni-
ca com os problemas e com as oportunidades e é 
mais eficiente quanto mais consegue eliminar o 
primeiro e expandir o segundo.

Em 2016 foi criada a região metropolitana de Ribeirão Preto. A análise SWOT realizada pelo 
IPCCIC indica que esta pode ser ao mesmo tempo, uma ameaça e uma oportunidade. Ameaça se 
levar em conta a falta de preparo dos gestores públicos em administração integrada. Contudo, 
se esse problema for sanado, a região metropolitana torna-se um campo fértil para várias iniciati-
vas que podem não só melhorar o desempenho dos municípios e, consequentemente a sua 
qualidade de vida. Um potencial significativo é o desenvolvimento de estratégias para projetar 
internacionalmente os municípios da região metropolitana.

Diminuir o isolamento dos municípios por meio da internacionalização é o que aborda a 
cartilha elaborada, em 2006, pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), cujo objetivo é 
apresentar instrumentos para a “inserção internacional dos municípios brasileiros” (CNM, 2008, 
p.8). Para o órgão, as Relações Internacionais seriam a atividade meio para se promover o desen-
volvimento sustentável das localidades. Destacando especialmente a possibilidade internacional 
de financiamento e a troca de experiências, busca-se mostrar a projeção internacional dos 
municípios como uma importante ferramenta para a realização de políticas públicas eficientes.

No entanto, faz-se necessário o entendimento do papel do município no cenário inter-
nacional. De acordo com Santos (2010), para que a localidade seja dotada de capacidade jurídica 
internacional, por exemplo, esta deve ter competência para atuar no campo internacional, ou seja, 
deve ter o aval do Estado, e deve efetuar relações de fato com outros membros da comunidade 
mundial, sejam eles outras localidades, organizações internacionais ou instituições privadas.

Os municípios brasileiros possuem competência para fazer acordos internacionais de 
natureza financeira, conferida pelo art.82, inc V, da Constituição. As atividades inter-
nacionais dos municípios não entram em choque com os artigos 21 e 84 da Constitu-
ição, o qual preveem que apenas o Estado brasileiro é responsável pela política exter-
na. Isto porque as atividades subnacionais não interferem na diplomacia e nos as- 
suntos de high politics, como guerra e paz, mas tratam apenas de assuntos de low poli-
tics, dentro do quadro de suas competências internas (SANTOS, 2010, p. 128).

Associado a essa estrutura interna,  há a presença de um contexto internacional no qual as 
localidades têm consolidado meios de representação política e de convergência de ideias para 
assuntos relacionados ao empoderamento local e ao desenvolvimento. Dessa forma, é de suma 
importância a participação dos municípios em organizações internacionais como a CGLU 
(Cidades e Governos Locais Unidos) e em Fóruns Regionais, como o Fórum Consultivo do Merco-
sul (FCCR), elaborado no âmbito das Mercocidades.

Segundo a Cartilha da Confederação Nacional de Municípios, há três principais formas de 
se promover a internacionalização de uma localidade: o marketing urbano, a promoção 
econômica e a cooperação descentralizada.

O marketing urbano se dá pela promoção da marca da cidade, pela ampliação de sua visibi-
lidade com a recepção e ida a eventos internacionais e pelo recebimento de prêmios internacio-
nais. Já a promoção econômica envolve a atração de investimentos econômicos externos diretos 
(IED), a promoção turística e o desenvolvimento do comércio exterior. Ademais, a cooperação 
descentralizada preza pela mobilização de recursos, sejam eles financeiros ou técnicos, para que 
os municípios possam efetuar políticas públicas de qualidade em seu país. 

Há casos na cooperação técnica, que envolve a troca de experiências entre técnicos locais, 
que os recursos financeiros são oriundos de governos estrangeiros, e dessa forma necessita de 
autorização prévia da Agência Brasileira de Cooperação no Ministério das Relações Exteriores, 
mas também há casos em que as negociações acontecem de forma direta com os municípios. De 
qualquer forma, há a presença de uma contrapartida por parte do beneficiado, que deve ofere-
cer por volta de 50% de retorno em dinheiro ou em mão de obra (horas trabalhadas, recursos 
físicos).

De acordo com a Cartilha três fases são necessárias à internacionalização de um município, 
que estão divididos em:

1. “Formular a estratégia internacional”: desenvolver um plano estratégico de Relações 
Internacionais e um planejamento orçamentário que esteja de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (gestão de orçamento). 
2. “Instrumentalizar a estratégia internacional”: com a elaboração de um Projeto de Lei 
que dê legitimidade a uma secretária de Relações Internacionais no município e o 
desenvolvimento de uma estrutura física de qualidade, com capacitação técnica, e 
sensibilização e comunicação dos envolvidos.
3. “Implementar a estratégia internacional”: elaborar os projetos, mobilizar recursos, 
monitorar e avaliar e ao final fazer um relatório de gestão para compartilhar as 
experiências. 

 Mas, cabe destacar que estas três etapas serão mais exitosas se a base do projeto de inter-
nacionalização respeitar as identidades da localidade. Um exemplo apresentado por Duarte 
(2012) é o caso do museu de Mertóla, em Portugal e, aqui se dá um encontro entre as Cidade 
Cultural e Cidade Criativa com a Cidade Internacional. Como o autor descreve, o município 
português promoveu a sua integração nos circuitos culturais nacionais e internacionais por meio 
de cooperações e eventos promovidos dentro do museu. Valorizando a forte presença da cultura 
islâmica na região de Mertóla, foi criado o Festival Islâmico, que ressalta a identidade local com 
uma semana marcada por concertos, teatros, danças, mostras de gastronomia e conferências. 
Além disso, há a associação entre produtores locais, nacionais e internacionais, para a comercial-
ização de produtos com uma pegada ecológica, baseada na economia e agricultura familiar. 

Além disso, o museu formou juntamente com outros 13 países do Mediterrâneo, uma rede 
de cooperação com o intuito de facilitar o acesso online a exposições e marcos da cultura islâmi-
ca, acreditando que a divulgação e a promoção desta realidade cultural podem aproximar reali-

dades culturais e artísticas, gerando trabalho, renda e qualidade de vida.
 Ribeirão Preto possuí potencial para isto. A história do “café” nos municípios da região 

metropolitana é marcada, englobando diversos aspectos históricos, sociais, religiosos e culturais 
da cidade. Um Festival do Café poderia ser um poderoso elemento de integração, não somente 
como evento cultural, mas também como aglutinador das características regionais. Essa cooper-
ação, inicialmente regional, poderia ser expandida para o estado de São Paulo, com o Museu do 
Café de Santos, depois para a região sudeste, com produtores do Espírito Santo e Minas Gerais. 

 Consolidada no Brasil essa linha de pensamento, o próximo passo seria uma rede de 
cooperação entre países. Por exemplo, com a Colômbia, Equador e diversos países africanos, 
onde a cultura do café é forte, formando uma associação de cidades do hemisfério Sul, com suas 
histórias ligadas ao café, por exemplo.

   CIDADE2.4 SUSTENTÁVEL
Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 

Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.



Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
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lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
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exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
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orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
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das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
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e saúde e protetora da vida atual e futura.
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sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
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Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
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A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
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Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
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dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.

   CIDADE2.4 HUMANA
Quando foi criado, em outubro de 2012, o IPCCIC se pautou no conceito de Cidade Criativa 

que compõe, inclusive, sua razão social. Naquele momento a proposta era inovadora para os 
integrantes do Instituto e dava conta de uma grande demanda, visto que as cidades pouco se 
preocupavam em ser criativas. O grupo vinha de experiência significativa do universo da cultura, 
por isso, o termo era absolutamente adequado para aqueles que queriam se vincular a uma 
causa que faria das cidades paulistas, lugares melhores.

 Entretanto, ao final de dois anos, o conceito de Cidade Criativa não dava mais conta para 
encaminhar à Política, as propostas dos pesquisadores, advindas do trabalho de campo e dos 
referenciais teóricos. Foi quando, já neste relatório, o IPCCIC se apoderou do conceito de Cidade 
Humana. 

 Em busca de reconhecimento do termo, observou-se que em especial ele se associa à 
noção de “mais”. Nos materiais acessados, com destaque para aqueles difundidos pela internet, a 
derivação “humana” complementa a palavra cidade intermediada pelo mais. O que se deseja é 
uma cidade mais humana. Este é o sentido com frequência apresentado.

 Para os pesquisadores uma Cidade Humana é muito mais do que uma Cidade mais 
Humana. A segunda permite que em alguns momentos, em algumas áreas, em alguns sentidos,  
a cidade seja menos humana. Mais humana é o intermediário entre uma Cidade não Humana e 
uma Cidade Humana. Para os pesquisadores não se pode mais aceitar esta alternativa, em alguns 
casos, apresentada como contrapartida social. 

 Uma Cidade Humana é aquela que coloca o ser 
humano em primeiro lugar exatamente como apregoa 
uma das seis dimensões da Tecnologia Social do IPCCIC: (1) 
O Ser humano em primeiro lugar; (2) A transformação do 
cidadão-usuário em cidadão-cocriador; (3) Religar o ser 
humano ao meio ambiente; (4) Educar em suas múltiplas 
formas; (5) Ser Comunidade; (6) Estabelecer relações de 
pertencimento com o lugar a partir da Cultura.  

 O termo é abrangente o suficiente para incorporar 
as ações previstas na Cidade Criativa, na Cidade Cultural, na 
Cidade Sustentável e na Cidade Integrada. Em relação à 
Cidade Inteligente que enfatiza com destaque as questões 
tecnológicas, é preciso fazer alertas. Que ao ser Inteligente 
como todas as cidades precisam ser, elas mantenham o ser 
humano em primeiro lugar.

 Desta forma, a Cidade Humana para o IPCCIC é 
aquela que está aportada nas seis dimensões apresentadas 
no Caderno 1, que busca ser criativa, muitas vezes como 
itinerário até à sua condição de humana e que, uma vez 
consolidada como Humana, continua criativa.  É aquela que 
condiciona a sustentabilidade como único modelo de 
gestão, porque  cidade alguma nunca será Humana sem ser 
sustentável. É a cidade que só concebe uma gestão integra-
da porque está validado que este modelo, que trabalha 
com o dado e com a informação, viabiliza a presença da 
criatividade e da sustentabilidade.
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formas; (5) Ser Comunidade; (6) Estabelecer relações de 
pertencimento com o lugar a partir da Cultura.  

 O termo é abrangente o suficiente para incorporar 
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dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.

 A BASE
GESTÃO

 INTEGRADA

3. da 

O conceito de gestão integrada é abrangente porque pode ser avaliado a partir de vários 
radicais possíveis permitido pela própria semântica. Pode-se iniciar pelas informações orientadas 
como base principal a partir das variáveis que tornam uma cidade integrada. São elas:

• Dimensão social: necessidades básicas satisfeitas; serviços de saúde e educação 
acessíveis a todos e com alto nível de qualidade.
• Dimensão econômica: acesso às experiências, recursos, contatos, interações e 
comunicações e a economia local diversificada e inovativa.
• Dimensão política: alto suporte social sem exploração e alto grau de participação 
social.
•Dimensão ambiental: ambiente físico limpo e seguro e ecossistema estável e 
sustentável.
• Dimensão cultural: orgulho e respeito pela herança biológica e cultural.

O instrumental orientador para a estruturação dos dados e informações da leitura territorial 
estratégica é a ferramenta de avaliação e resposta de equidade da qualidade de vida sempre em 
consonância com as dimensões descritas acima. A aplicação deste instrumental pauta-se em dois 
aspectos basilares: a ausência de um planejamento com e para seus cidadãos e, o respectivo 
gerenciamento.

A existência do Estatuto da Cidade, publicado em Brasília, no ano de 2004 e demais Disposi-
tivos Constitucionais (Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001;  Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 
1979) estabelece as regras do bem conviver entre os cidadãos e garante a liberdade de desenhar 
e preparar a cidade para seus cocriadores. 

Ribeirão Preto também dispõe de seu aparato legal, através do Plano Diretor, concertando 
a respeito do uso do solo, gabaritos e zoneamentos da área municipal, bem como o mobiliário 
urbano e acessibilidade. Foi elaborado em 1995 e revisado em 2001, mas ainda distante de sua 
efetividade de práticas e de observância. Este fato, por si só, pode ser reconhecimento como 
absoluta falta de gestão integrada que deixa aparente rupturas imensas entre proposta e materi-
alidade, entre ser uma Cidade Humana e ser uma Cidade mais Humana. 

Em busca de reconhecer o que vem sendo praticado, encontra-se na proposta de Dahlgren 
e Whitehead (1991), que descreve as relações entre os fatores sociais e a saúde individual e coleti-
va  a partir dos Determinantes Sociais – DS, um caminho. Embora direcionado à área da saúde, o 
referencial apresentado, pode ser avaliado enquanto instrução, em especial, o posicionamento 

das camadas.  Na base do modelo estão os indivíduos com suas características (idade, sexo e 
fatores genéticos) as quais exercem influência sobre o seu potencial e suas condições de saúde. 
Na sequência se coloca a primeira camada onde surgem o comportamento e o estilo de vida indi-
vidual, zona onde fatores individuais e os determinantes se encontram numa forma relacional. A 
segunda camada definida como das redes sociais e comunitárias (inclui evidências sobre a 
organização comunitária e redes de solidariedade e apoio), demonstra o nível da coesão social, 
que é essencial para a saúde, mas também para a educação, para o atendimento social, para a 
vida em comunidade, para uma sociedade como um todo. 

Os fatores ligados às condições de vida e de trabalho são a terceira camada (destacando-se 
o saneamento, alimentação, habitação, ambiente de trabalho, poluição, acesso à informação e 
serviços de saúde). A quarta e última camada posicionada num ponto mais distal, em relação ao 
indivíduo, diz respeito aos macros determinantes vinculados às condições econômicas, culturais 
e ambientais da sociedade que exercem grande influência sobre as demais camadas.

 Em relação à posição, as camadas se comportam como:

• Camada proximal: estilo de vida dos indivíduos, ou seja, são os determinantes sociais 
em si, constituídos pelo próprio indivíduo baseado em suas atividades, escolhas e história 
(biografia). Considerando o seu patrimônio material e espiritual, suas condições reais de 
vida, as suas escolhas e atos manifestos são alternativas vinculadas fortemente ao seu 
comportamento. Tais escolhas e atos se constituem em um processo, com níveis variados 
de consciência, que interferem e transformam as relações sociais nas quais estão inseri-
dos.
• Camada intermediária: ligadas às condições cotidianas de vida e trabalho, tais como 
habitação, saneamento, acesso a serviços básicos – educação, saúde e alimentação.
• Camada distal: nível mais amplo em que se encontram as relações econômicas e macro 
sociais, que atualmente têm suas definições e orientações ligadas ao plano mundial, e 
que se farão presentes na vida individual por meio de uma ampla forma de mediação, 
caracterizando condições comuns de existência próprias dos diversos grupos sociais.



Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
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o saneamento, alimentação, habitação, ambiente de trabalho, poluição, acesso à informação e 
serviços de saúde). A quarta e última camada posicionada num ponto mais distal, em relação ao 
indivíduo, diz respeito aos macros determinantes vinculados às condições econômicas, culturais 
e ambientais da sociedade que exercem grande influência sobre as demais camadas.

 Em relação à posição, as camadas se comportam como:

• Camada proximal: estilo de vida dos indivíduos, ou seja, são os determinantes sociais 
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Fonte: BUSS & PELLEGRINI FILHO, 2007 p.84.

Figura 3: Determinantes Sociais– Modelo de Dahlgren e Whitehead
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A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
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Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.

A intersecção do trabalho do IPCCIC com as contribuições de Dahlgren e Whitehead (2007) 
não se dá de maneira aleatória. Em um determinado momento da trajetória dos pesquisadores, 
observou-se que os programas e os projetos que comporiam o Caderno 3 não cabiam abaixo de 
uma localidade. Ou seja, uma ação da área da saúde, era também uma iniciativa vinculada ao meio 
ambiente que, por sua vez, beneficiava a vida em comunidade por fortalecer as relações de 
pertencimento promovidas pela Cultura e que expandia a visão de mundo dos jovens em idade 
escolar. Conceber propostas transdisciplinares exigiu do grupo conhecimento de gestão integra-
da para propor (1) meios de interlocução; (2) transição de recursos; (3) defesas de autonomias em 
relações coletivas; (4) legalidade de processos; (5) articulação discursiva para defender ações 
parceiras entre outros desafios.

Ainda nesta busca,  por caminhos que levassem à gestão integrada, os pesquisadores aces-
saram o estudo elaborado por Vera Osório (2013), quando da conclusão de seu MBA em estratégia, 
sobre Cidades Saudáveis. O trabalho indicou o projeto europeu onde foram utilizados os pré-req-
uisitos descritos na Carta de Ottawa, considerados como sendo os parâmetros de qualidade de 
vida. Tais quesitos que devem ser garantidos pelas políticas educacionais, agrícolas, ambientais, 
de transporte urbano, dentre outras, na perspectiva de um objetivo amplo de saúde, educação, 
qualidade de vida e desenvolvimento humano, são os seguintes:

• Paz.
• Posse de uma habitação que atenda à necessidade básica de abrigo, adequada em 
termos de dimensões por habitante, condições de conforto térmico e outras.
• Acesso a um sistema educacional eficiente, em condições que favoreçam a democra-
tização da informação e formação dos cidadãos.
• Disponibilidade de alimentos em quantidade suficiente para o atendimento das necessi-
dades biológicas.
• Promoção do crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes e reposição da 
força de trabalho.
• Renda suficiente para o atendimento às necessidades básicas e pré-requisitos anteriores. 
• Recursos renováveis garantidos por uma política agrária e industrial voltada para as 
necessidades da população e o mercado interno - não somente para exportação e impor-
tação.
• Ecossistema preservado e manejado de forma sustentável. (WESTPHAL,1997).

 Afinados de que estes quesitos devem estar presentes no projeto de Cidade Humana, 
somados às seis dimensões da TS do IPCCIC, sempre com base no Amor como atitude pedagógica,  
a etapa seguinte foi se perguntar como. A experiência de administração pública de vários compo-
nentes do grupo aferiu que a gestão integrada tende a ser uma retórica. Assim como a transdisci-
plinaridade se o coletivo que a adota não se mantiver atento aos valores que a definem. 

Os pesquisadores se debruçaram então, em busca de formular técnicas acessíveis para a 
gestão pública que pleiteie a prática da política integrada e da ação multidisciplinar. O primeiro 
desenho do grupo descreve uma reunião de trabalho em que entre cinco pessoas, dois tem ideias 
diferentes. O primeiro equívoco é promover a disputa entre as duas forçando a vitória de uma em 
detrimento da derrota da outra. Não adianta se vangloriar ao anunciar que a ideia ganhadora será 

aceita pelo grupo perdedor se isso se der de cima para baixo. A aceitação do coletivo não pode ser 
identificada como integrada e muito menos transdisciplinar. 

 Em outra reunião, o grupo tenta avançar e resolve acolher as duas ideias diferentes, queren-
do mostrar-se transdisciplinar. Mas ao longo do processo de execução um aglomerado defende 
uma, torcendo para o insucesso da outra e vice-versa.

 Integrar, conectar, religar, cocriar significa absorver as duas ideias, avaliar os pontos fortes 
e fracos de cada uma, ouvir atentamente e se mover rumo a criar uma terceira ideia que traga em 
si características das duas ideias originárias. É este movimento que valida a ação transdisciplinar. 
Não basta olhares diferentes sobre a mesma coisa se ao final a coisa continuar a mesma. A transdi-
ciplinaridade que se deseja é aquela que permite a criação do novo, representativo dos mais difer-
entes pontos de vista.

 São estes conceitos, e todos juntos, que balizam a definição de cocriação da Tecnologia 
Social do IPCCIC. Experiências com modelos democráticos de participação social na política tem 
sido avaliadas no mundo todo. Otto Scharmer (2014) cita em seu livro o Orçamento Participativo 
adotado em Porto Alegre, pelo governo do Partido dos Trabalhadores como uma iniciativa exitosa. 
Sim, o foi. Mas ao longo do tempo as propostas se corromperam. A trajetória da participação social 
em Ribeirão Preto revela a elevação do movimento da sociedade em espaços para o embate políti-
co. O governo levou seus cabos eleitorais para as votações. Assim se deu na eleição de conselhos, 
nas audiências públicas, na elaboração de planos municipais, nas discussões orçamentárias. 

 Somente a partir da formação de cidadãos cocriadores estas manipulações não se consoli-
darão. Uma administração que verdadeiramente se deseja transdisciplinar, integrada, precisará 
dialogar com o munícipe e se este diálogo não se der no nível da cocriação, então, sim, tudo será 
somente retórica.       
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cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.

A intersecção do trabalho do IPCCIC com as contribuições de Dahlgren e Whitehead (2007) 
não se dá de maneira aleatória. Em um determinado momento da trajetória dos pesquisadores, 
observou-se que os programas e os projetos que comporiam o Caderno 3 não cabiam abaixo de 
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aceita pelo grupo perdedor se isso se der de cima para baixo. A aceitação do coletivo não pode ser 
identificada como integrada e muito menos transdisciplinar. 

 Em outra reunião, o grupo tenta avançar e resolve acolher as duas ideias diferentes, queren-
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uma, torcendo para o insucesso da outra e vice-versa.
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   PLANEJAMENTO3.1
ESTRATÉGICO para o 

RIBEIRÃO PRETO
Município de 

O desenvolvimento local, é sabido, provoca impacto na região, em especial,  nos trinta e 
três municípios que a partir de 2016 compuseram a Região Metropolitana de Ribeirão Preto.  No 
entanto, o efeito do desenvolvimento se dá como ondulações e atende a várias outras cidades de 
estados vizinhos, seja pela proximidade, como o caso de Minas Gerais, ou pelas afinidades de 
negócios.

Com isso, a região, historicamente caracterizada pela economia vinculada à atividade da 
agroindústria e marcada também por intensa pobreza e desigualdades sociais, passa a conviver 
com dois mundos diferentes e distantes, quando considerados os processos produtivos: usos da 
tecnologia e do capital humano. 

Assim, acontece uma ruptura na tendência histórica do crescimento da cidade de Ribeirão 
Preto, seja pelo volume de população que se instala ou se desloca diariamente para o trabalho e 
outras atividades, seja pelas intervenções que a cidade sofre na sua infraestrutura e serviços 
(públicos e privados), visando atender a nova realidade, suas demandas e necessidades. 

O processo é caótico e se dá principalmente pelos diversos interesses econômicos de 
diferentes atores e pela baixa capacidade de gestão governamental, principalmente os da esfera 
municipal, em atuar utilizando/dispondo dos seus instrumentos e mecanismos legais de con-
trole e regulação. 

Desta forma, o contexto do município estudado apresenta peculiaridades que podem ser 
utilizadas para locais onde ações mais integradas e sistêmicas, no sentido de se construir cidades 
sustentáveis e humanas, auxiliem na diminuição ou no agravamento que esses impactos geram 
na população local, com desigualdades sociais e em situação de vulnerabilidade e risco à vida.

 Ribeirão Preto já é a cidade polo da região! E isso se apresenta como uma de suas poten-
cialidades. Foi em seu passado histórico e se mantem na atualidade devidamente reconhecida 
em atitude do governo estadual, com a criação da Rede Metropolitana. Carece, no entanto, de 
gestão pela aceitação de seu papel estruturante e pouco estruturado para desempenhar com 
competência e generosidade sua função missionária, haja vista que, em 2015 enquanto no país 
eram fechados 1,7 milhão de postos de trabalho, no estado de São Paulo cerca de 505 mil, em 
Ribeirão Preto reduziu-se 10 mil novos postos, segundo dados do CAGED. Outras cidades da 
região, como Cravinhos, Sertãozinho e adjacências, praticamente entraram em estágio falimen-
tar, não fossem as oportunidades de colocação oferecidas por Ribeirão Preto. A cidade tem 12% 
da área da região com 36% do total populacional e responde com 43% do Produto Interno Bruto 
gerado!

Como já mencionado, as iniquidades sociais são originadas por condições sociais adversas 
ou de políticas públicas frágeis ou ineficientes e causam sofrimentos desnecessários. Relacion-
am-se com os mesmos fatores que prejudicam o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental, 
o bem-estar das sociedades e a capacidade dessas sociedades em oferecer condições mais igual-
itárias para o conjunto de sua população. 

Essas condições desfavoráveis estão presentes em todos os países e não se restringem às 
disparidades de renda e riquezas, mas também em diferenças nas oportunidades dadas aos 
indivíduos, tendo como base etnia, raça, classe, gênero, nível educacional, deficiências, orien-
tação sexual e localização geográfica. Essas diferenças geram graves consequências e repre-
sentam uma forma de impacto negativo (OMS, 2011, p. 8).

Sabe-se que sociedades bem-sucedidas não são somente aquelas que crescem economi-
camente, mas, também, as que são sustentáveis e proporcionam um alto grau de bem-estar e 
uma boa qualidade de vida para seus cidadãos. É imperioso que todos os setores da sociedade 
(público e privado) programem políticas coerentes entre si a fim de aumentar as oportunidades 
e promover o desenvolvimento sustentável.

Os maiores desafios, no entanto, são políticos: o contexto das abordagens técnicas quanto 
à implementação de ações sobre os determinantes sociais. O setor privado é crucial na maioria 
dos determinantes, mas muitas atividades desse setor geram problemas para a educação, saúde 
e para o meio ambiente. Para conseguir e tratar essas questões, precisa-se ir além do paradigma 
empresarial da responsabilidade social que, até o momento, não surtiu os efeitos desejados. 

Os governos têm o importante papel de regular as atividades do setor privado, relaciona-
dos às questões do desenvolvimento, construindo a chamada matriz de diagnóstico, onde os 
pontos fortes e fracos marcam as peculiaridades internas da cidade e as ameaças e oportuni-
dades decorrem de externalidades. Para o reconhecimento das potencialidades de Ribeirão Preto 
o grupo aplicou a Matriz SWOT interessado em entender como pontos fracos e ameaças podem 
ser transmutados em oportunidades e como pontos fortes e oportunidades podem ser poten-
cializados dentro de uma lógica que promova a Cidade Humana. Os resultados deste trabalho 
seguem apresentados nas próximas páginas



Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
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ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.

O desenvolvimento local, é sabido, provoca impacto na região, em especial,  nos trinta e 
três municípios que a partir de 2016 compuseram a Região Metropolitana de Ribeirão Preto.  No 
entanto, o efeito do desenvolvimento se dá como ondulações e atende a várias outras cidades de 
estados vizinhos, seja pela proximidade, como o caso de Minas Gerais, ou pelas afinidades de 
negócios.

Com isso, a região, historicamente caracterizada pela economia vinculada à atividade da 
agroindústria e marcada também por intensa pobreza e desigualdades sociais, passa a conviver 
com dois mundos diferentes e distantes, quando considerados os processos produtivos: usos da 
tecnologia e do capital humano. 

Assim, acontece uma ruptura na tendência histórica do crescimento da cidade de Ribeirão 
Preto, seja pelo volume de população que se instala ou se desloca diariamente para o trabalho e 
outras atividades, seja pelas intervenções que a cidade sofre na sua infraestrutura e serviços 
(públicos e privados), visando atender a nova realidade, suas demandas e necessidades. 

O processo é caótico e se dá principalmente pelos diversos interesses econômicos de 
diferentes atores e pela baixa capacidade de gestão governamental, principalmente os da esfera 
municipal, em atuar utilizando/dispondo dos seus instrumentos e mecanismos legais de con-
trole e regulação. 

Desta forma, o contexto do município estudado apresenta peculiaridades que podem ser 
utilizadas para locais onde ações mais integradas e sistêmicas, no sentido de se construir cidades 
sustentáveis e humanas, auxiliem na diminuição ou no agravamento que esses impactos geram 
na população local, com desigualdades sociais e em situação de vulnerabilidade e risco à vida.

 Ribeirão Preto já é a cidade polo da região! E isso se apresenta como uma de suas poten-
cialidades. Foi em seu passado histórico e se mantem na atualidade devidamente reconhecida 
em atitude do governo estadual, com a criação da Rede Metropolitana. Carece, no entanto, de 
gestão pela aceitação de seu papel estruturante e pouco estruturado para desempenhar com 
competência e generosidade sua função missionária, haja vista que, em 2015 enquanto no país 
eram fechados 1,7 milhão de postos de trabalho, no estado de São Paulo cerca de 505 mil, em 
Ribeirão Preto reduziu-se 10 mil novos postos, segundo dados do CAGED. Outras cidades da 
região, como Cravinhos, Sertãozinho e adjacências, praticamente entraram em estágio falimen-
tar, não fossem as oportunidades de colocação oferecidas por Ribeirão Preto. A cidade tem 12% 
da área da região com 36% do total populacional e responde com 43% do Produto Interno Bruto 
gerado!

Como já mencionado, as iniquidades sociais são originadas por condições sociais adversas 
ou de políticas públicas frágeis ou ineficientes e causam sofrimentos desnecessários. Relacion-
am-se com os mesmos fatores que prejudicam o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental, 
o bem-estar das sociedades e a capacidade dessas sociedades em oferecer condições mais igual-
itárias para o conjunto de sua população. 

Essas condições desfavoráveis estão presentes em todos os países e não se restringem às 
disparidades de renda e riquezas, mas também em diferenças nas oportunidades dadas aos 
indivíduos, tendo como base etnia, raça, classe, gênero, nível educacional, deficiências, orien-
tação sexual e localização geográfica. Essas diferenças geram graves consequências e repre-
sentam uma forma de impacto negativo (OMS, 2011, p. 8).

Sabe-se que sociedades bem-sucedidas não são somente aquelas que crescem economi-
camente, mas, também, as que são sustentáveis e proporcionam um alto grau de bem-estar e 
uma boa qualidade de vida para seus cidadãos. É imperioso que todos os setores da sociedade 
(público e privado) programem políticas coerentes entre si a fim de aumentar as oportunidades 
e promover o desenvolvimento sustentável.

Os maiores desafios, no entanto, são políticos: o contexto das abordagens técnicas quanto 
à implementação de ações sobre os determinantes sociais. O setor privado é crucial na maioria 
dos determinantes, mas muitas atividades desse setor geram problemas para a educação, saúde 
e para o meio ambiente. Para conseguir e tratar essas questões, precisa-se ir além do paradigma 
empresarial da responsabilidade social que, até o momento, não surtiu os efeitos desejados. 

Os governos têm o importante papel de regular as atividades do setor privado, relaciona-
dos às questões do desenvolvimento, construindo a chamada matriz de diagnóstico, onde os 
pontos fortes e fracos marcam as peculiaridades internas da cidade e as ameaças e oportuni-
dades decorrem de externalidades. Para o reconhecimento das potencialidades de Ribeirão Preto 
o grupo aplicou a Matriz SWOT interessado em entender como pontos fracos e ameaças podem 
ser transmutados em oportunidades e como pontos fortes e oportunidades podem ser poten-
cializados dentro de uma lógica que promova a Cidade Humana. Os resultados deste trabalho 
seguem apresentados nas próximas páginas



Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.

O desenvolvimento local, é sabido, provoca impacto na região, em especial,  nos trinta e 
três municípios que a partir de 2016 compuseram a Região Metropolitana de Ribeirão Preto.  No 
entanto, o efeito do desenvolvimento se dá como ondulações e atende a várias outras cidades de 
estados vizinhos, seja pela proximidade, como o caso de Minas Gerais, ou pelas afinidades de 
negócios.

Com isso, a região, historicamente caracterizada pela economia vinculada à atividade da 
agroindústria e marcada também por intensa pobreza e desigualdades sociais, passa a conviver 
com dois mundos diferentes e distantes, quando considerados os processos produtivos: usos da 
tecnologia e do capital humano. 

Assim, acontece uma ruptura na tendência histórica do crescimento da cidade de Ribeirão 
Preto, seja pelo volume de população que se instala ou se desloca diariamente para o trabalho e 
outras atividades, seja pelas intervenções que a cidade sofre na sua infraestrutura e serviços 
(públicos e privados), visando atender a nova realidade, suas demandas e necessidades. 

O processo é caótico e se dá principalmente pelos diversos interesses econômicos de 
diferentes atores e pela baixa capacidade de gestão governamental, principalmente os da esfera 
municipal, em atuar utilizando/dispondo dos seus instrumentos e mecanismos legais de con-
trole e regulação. 

Desta forma, o contexto do município estudado apresenta peculiaridades que podem ser 
utilizadas para locais onde ações mais integradas e sistêmicas, no sentido de se construir cidades 
sustentáveis e humanas, auxiliem na diminuição ou no agravamento que esses impactos geram 
na população local, com desigualdades sociais e em situação de vulnerabilidade e risco à vida.

 Ribeirão Preto já é a cidade polo da região! E isso se apresenta como uma de suas poten-
cialidades. Foi em seu passado histórico e se mantem na atualidade devidamente reconhecida 
em atitude do governo estadual, com a criação da Rede Metropolitana. Carece, no entanto, de 
gestão pela aceitação de seu papel estruturante e pouco estruturado para desempenhar com 
competência e generosidade sua função missionária, haja vista que, em 2015 enquanto no país 
eram fechados 1,7 milhão de postos de trabalho, no estado de São Paulo cerca de 505 mil, em 
Ribeirão Preto reduziu-se 10 mil novos postos, segundo dados do CAGED. Outras cidades da 
região, como Cravinhos, Sertãozinho e adjacências, praticamente entraram em estágio falimen-
tar, não fossem as oportunidades de colocação oferecidas por Ribeirão Preto. A cidade tem 12% 
da área da região com 36% do total populacional e responde com 43% do Produto Interno Bruto 
gerado!

Como já mencionado, as iniquidades sociais são originadas por condições sociais adversas 
ou de políticas públicas frágeis ou ineficientes e causam sofrimentos desnecessários. Relacion-
am-se com os mesmos fatores que prejudicam o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental, 
o bem-estar das sociedades e a capacidade dessas sociedades em oferecer condições mais igual-
itárias para o conjunto de sua população. 

Essas condições desfavoráveis estão presentes em todos os países e não se restringem às 
disparidades de renda e riquezas, mas também em diferenças nas oportunidades dadas aos 
indivíduos, tendo como base etnia, raça, classe, gênero, nível educacional, deficiências, orien-
tação sexual e localização geográfica. Essas diferenças geram graves consequências e repre-
sentam uma forma de impacto negativo (OMS, 2011, p. 8).

Sabe-se que sociedades bem-sucedidas não são somente aquelas que crescem economi-
camente, mas, também, as que são sustentáveis e proporcionam um alto grau de bem-estar e 
uma boa qualidade de vida para seus cidadãos. É imperioso que todos os setores da sociedade 
(público e privado) programem políticas coerentes entre si a fim de aumentar as oportunidades 
e promover o desenvolvimento sustentável.

Os maiores desafios, no entanto, são políticos: o contexto das abordagens técnicas quanto 
à implementação de ações sobre os determinantes sociais. O setor privado é crucial na maioria 
dos determinantes, mas muitas atividades desse setor geram problemas para a educação, saúde 
e para o meio ambiente. Para conseguir e tratar essas questões, precisa-se ir além do paradigma 
empresarial da responsabilidade social que, até o momento, não surtiu os efeitos desejados. 

Os governos têm o importante papel de regular as atividades do setor privado, relaciona-
dos às questões do desenvolvimento, construindo a chamada matriz de diagnóstico, onde os 
pontos fortes e fracos marcam as peculiaridades internas da cidade e as ameaças e oportuni-
dades decorrem de externalidades. Para o reconhecimento das potencialidades de Ribeirão Preto 
o grupo aplicou a Matriz SWOT interessado em entender como pontos fracos e ameaças podem 
ser transmutados em oportunidades e como pontos fortes e oportunidades podem ser poten-
cializados dentro de uma lógica que promova a Cidade Humana. Os resultados deste trabalho 
seguem apresentados nas próximas páginas

   ANÁLISE 3.2 SWOT
RIBEIRÃO PRETO

Técnica desenvolvida a partir da década de 1960, SWOT significa: Forças (Strengths), 
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). A aplicação pelo 
grupo, com foco na cidade de Ribeirão Preto ganhou abrangência exatamente pela formação 
transdiciplinar do colegiado e pela abrangência do conhecimento adquirido posterior ao Diag-
nóstico de Referências Identitárias. Esta metodologia apresenta resultados mais fidedignos 
quanto mais relacionados os aplicadores estiverem ao objeto, à instituição ou à localidade para o 
qual a análise se dá.

 Após alguns dias de trabalho levantando questões em diálogo com a vida política, social 
e cultural de Ribeirão Preto, chegou-se aos seguintes pontos:



Sob a ótica da sustentabilidade, a Cidade Sustentável é uma estratégia de promoção da 
Saúde, da Educação e de outros setores que compõem o cotidiano do cidadão, e têm como obje-
tivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Cidade Sustentável é aquela em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organ-
izações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, em geral, 
dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da popu-
lação; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem 
os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e 
a Democracia. 

Para que uma cidade se torne Sustentável, deve esforçar-se para proporcionar: um ambi-
ente físico limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social sem 
exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; acesso às experiên-
cias, recursos, contatos, interações e comunicações; economia local diversificada e inovativa; 
orgulho e respeito pela herança biológica e cultural dos nativos e imigrantes que são sua gente; 
serviços de saúde acessíveis a todos e alto nível.

Nesta perspectiva, o conceito de Cidade Sustentável está orientado para os Determinantes 
das ações intersetoriais , da interação do governo e da sociedade civil organizada, além de convo-
car a comunidade para participar, efetivamente, das decisões que corroborem para o futuro de 
sua cidade, seja habitando a área urbana ou rural. É uma cidade promotora da qualidade de vida 
e saúde e protetora da vida atual e futura.

A importância em se aperfeiçoar a leitura territorial estratégica se dá pela crescente neces-
sidade por informações que possam subsidiar e apoiar as melhores decisões nas esferas de gover-
nos e até mesmo na área privada, principalmente para os investimentos sociais e gestão dos 
impactos das empresas privadas. 

Tais estudos territoriais são entendidos como importante estratégia de análise, indicação e 
proposição de questões que sejam efetivamente estruturantes para promover e apoiar o desen-
volvimento sustentável de determinado território - município, estado ou região. 

Especificamente, o movimento da Cidade Sustentável colocará governo, sociedade civil e 
comunidades como partes integrantes e essenciais das estratégias voltadas para a promoção da 
qualidade de vida com ênfase no contexto local. A sinergia e convergência do movimento devem 
ter como ponto comum para a elaboração de plano de ações locais, no qual se pactuam resulta-
dos e metas.

A identificação de uma oportunidade se coloca na possibilidade em se desenvolver uma 
metodologia capaz de incorporar um conjunto de métodos e instrumentos e sua aplicação práti-
ca, em município impactado diretamente, com a implantação de um grande complexo industrial 
logístico. 

A escolha por um município que recebe altos investimentos para a instalação de grandes 
empreendimentos se deve na identificação de que esse desenvolvimento econômico e o conse-
quente aumento na arrecadação municipal, muitas vezes, não têm correspondência na melho-
ria das condições de vida de seus habitantes, tampouco na recuperação/preservação do meio 
ambiente. 

Neste contexto, o ponto de partida se dá em como estruturar a leitura territorial estratégica 
na temática da Saúde, Educação e setores básicos do cotidiano, criando instrumentos que viabi-
lizem a identificação e a análise da capacidade/potencialidade que uma cidade tem em promov-
er a qualidade de vida e saúde, bem como de proteger a vida de sua população e indicar possibili-
dades para instalar um processo continuum de se transformar, cada vez mais, em uma Cidade 
Sustentável.

 PONTOS FRACOS OBSERVAÇÕES 

1 Existência de pobreza  
multidimensional (intelectual, 
material, econômica, cultural);  

A existência de 50 núcleos de 
favelas, por exemplo, e a não 
distribuição de renda, mantendo 
concentração para alguns grupos 
sociais, evidenciar este ponto 
fraco. 

2 Sociedade conservadora como 
dispositivo de discriminação étnica, 
social, etária e de gênero e 
permanência de postura arraigada 
ao processo de colonização; 

Este ponto ficou bastante 
aparente, em especial, na 
narrativa sobre os bairros Centro e 
Campos Elíseos. 

3 Construção de representações 
sociais superestimadas, valorizando 
a aparência e não a essência e 
adotando modismos ao invés das 
suas referências culturais; 

A análise a produção discursiva dos 
jornais e revista sobre a Califórnia 
Brasileira, não deixa qualquer 
dúvida quanto a este ponto.  

4 Sociedade fragmentada em seu 
interior, sem lideranças políticas e 
organização da sociedade civil; 

A desestruturação dos Conselhos 
municipais, o resultado da pesquisa 
“Equação de tudo” etapa 3 
caracterisa este ponto. 

5 Defasagem dos dados 
socioeconômicos e ambientais, 
dificultando a análise, 
acompanhamento e avaliação do  
desempenho; 

A dificuldade do grupo em acessar 
as informações e posteriormente 
de validá-las foi gritante e 
evidenciam este ponto.  

Ausência de efetividade na 
transparência na gestão pública; 

Idem ponto 5 

Descompasso entre a qualificação 
técnica e a gestão pública; 

Algumas ocorrências poderiam 
ser citadas em decorrência dos 
registros do caderno 1, mas o fato 
de a administração não oferecer, 
com facilidade os dados da 
gestão, conforme pontos 5 e 6 por 
si só refletem o referido 
descompasso. 

Ausência de planejamento 
estratégico a longo prazo; 

Falta de visão integrada. O discritivo dos projetos e 

Gestão minimamente pautada no Plano 
de Governo.

Desconhecimento do próprio poten-
cial econômico criativo e valorização 
nas atividades tradicionais;

6

7

8

9

10



 PONTOS FORTES OBSERVAÇÕES 
1 Qualidade de vida da população 

no que se refere às necessidades 
básicas: moradia, saneamento 
básico, água potável, boas 
condições nutricionais e existência 
de instituições assistenciais, nível 
de escolaridade e de saúde. 

Apesar da existência de 50 núcleos de favela, 
da diminuição anual de leitos hospitalares, por 
exemplo, a cidade apresenta altos índices de 
saneamento e uma rede de assistência 
abrangente.  

2 Disponibilidade e reconhecimento 
regional e nacional, como núcleo 
cultural: feira do livro, escritores, 
teatros, museus, orquestra 
sinfônica, eventos de agronegócio, 
científicos e culturais, gastronomia, 
serviços educacionais, intelectuais 
reconhecidos por seu pensar 
crítico e construtivo/inovador; 

O calendário cultural da cidade público e 
privado e o conjunto de equipamentos levam a 
este ponto forte. 

3 Oferta de postos de trabalho na 
área de prestação de serviços em 
geral; 

Trata-se de área forte de empregabilidade do 
município, conforme gráficos apresentados no 
caderno 01.  

4 Localização  privilegiada; Geograficamente Ribeirão Preto está no 
centro de um expressivo conglomerado de 
municípios, há poucos quilômetros da capital, 
conforme mapa exposto no caderno 1.  

5 Existência de interligações com 
todo o país por meio de excelente 
malha rodoviária, de dutos e 
ferroviária; 

A malha viária, em especial servida pela 
Anhanguera facilita o translado de pessoas e 
produtos. 

6 Potencialidade de uso de fontes 
alternativas de energia renováveis, 
evitando a emissão de poluentes 
ambientais; 

A produção de etanol foi mais destaque do que 
é na atualidade, mas ainda é um referencial. 

Além disso, a biomassa é uma das fontes 
para produção de energia com maior potencial 
de uso, obtida a partir dos subprodutos 

da  cana-de-açúcar, tais como o bagaço, a 
palha e o vinhoto. 

7 Existência de incubadoras de 
tecnologia de ponta e tradicionais; 

A presença da Supera Parque, da Fipase e do 
Piso (APL de software), são bons exemplos 
deste ponto forte. 

8 Disponibilidade de shoppings, 
sede de grandes empresas, 
estabelecimentos de diversificado 
porte e setor bancário pujante; 

A cidade concentra quatro shoppings: Ribeirão 
Shopping, Santa Úrsula, Novo Shopping e 
Iguatemi.  



 PONTOS FRACOS OBSERVAÇÕES 

9 Existência de organizações não 
governamentais; 

O cadastro da Receita Federal de CNPJ 
demostrar este  ponto forte. 

10 Bairros antigos que ainda mantém 
um modo de viver caracterizado 
pelas relações de proximidade e 
manifestações tradicionais. 

A pesquisa da Rede de Cooperação 
Identidades Culturais, 2009-2012, 
referenciou esta potencialidade e está 
transcrita no caderno 01. 

 AMEAÇAS OBSERVAÇÕES 

1 Despreparo político para se 
trabalhar regionalmente, 
perdendo-se as oportunidades 
de crescimento econômico e 
de desenvolvimento 
sustentável; 

A falta de continuidade e a gestão 
politiqueira dos comitês e 
consórcios já existentes, fomente a 
dispusta entre os municípios 
membros, mais do que a 
cooperação evidenciam esta 
ameaça.  

2 Premência de obras de 
infraestrutura para gerar 
equilíbrio e racionalidade entre 
o que se preconiza e o que se 
efetiva (aeroporto 
internacional, por exemplo); 

A longa e indefinida história da 
ampliação do aeroporto Leite Lopes 
é o melhor exemplo desta ameaça.  

3 Visão restrita a curto prazo em 
seus serviços, não preparando 
a cidade para atendimento da 
demanda de longo prazo; 
 

Esta constatação dialoga com o 
ponto fraco “Falta de Planejamento”. 

4 Surgimento de múltiplas novas 
áreas de atuação no campo 
profissional, com baixa 
valorização local; 

Enquanto o surgimento de múltiplas 
novas áreas de atuação possa ser 
avaliado como oportunidade, a 
baixa valorização local o transforma 
em ameaça. 



5 Agravamento das questões 
ambientais pela ausência de 
planejamento ambiental 
urbano; 

Esta constatação dialoga com a 
falta de planejamento e, neste caso, 
com a falta de atenção ao tema 
Meio Ambiente, apesar de os 
números contrariarem esta 
assertiva, dada a avaliação 
institucional do município. 

6 Excesso de cobrança de 
tributos e tarifas de 
concessões para o setor 
privado; 

Esta realidade posta reflete a 
política empenhada pelo ente 
federal. 

7 A construção civil como vetor 
de indução do agravamento da 
infraestrutura urbana e da 
expansão territorial não 
planejada; 

A construção civil entre 
oportunidade e ameaça e 
exatamente por essa transição, 
deve ser apontada como ameaça 
até que se consolide unicamente 
como oportunidade. O que, para 
isso, teria que oferecer um plano de 

 AMEAÇAS OBSERVAÇÕES 

8 Migração pendular e sazonal 

que geram problemas 

socioeconômicos e falta de 

relações de pertencimento 

com as cidades da região 

metropolitana; 

Este tema dialoga intrinsicamente 

com a vida econômica dos 

municípios da região, em 

especial eles vivem a 

sazonalidade da produção rural. 

Ribeirão Preto tem este tema 

concentrado na construção civil 

que também promove a migração 

de mão de obra. 

10 A falta de segurança e a 
sensação de insegurança, 
agravadas pela localização 
estratégica de Ribeirão Preto e 
região, impactam fortemente 
na qualidade de vida e na 
gentrificação; 

Novamente aqui, um ponto forte 
que impulsiona, senão bem 
trabalhado, uma ameça. A boa 
localização da cidade, como jea 
evidenciado, serve também para 
criação de rotas do crime. 

Constituição da região Metropolitana 
sem ampla discussão com a sociedade 
civil dos municípios que a integram

9

10



 OPORTUNIDADES OBSERVAÇÕES 

1 Núcleo de excepcional 
qualidade na área da Saúde, 
com destaque para o 
segmento de pesquisa; 

A USP em especial, promove esta 
oportunidade. 

2 Imagem externa favorável e 
atrativa; 

Material publicitário promovido pelo 
governo e por instituições que 
precisam desta relação favorável 
estabelecida com o município 
ampliam esta imagem externa. 

3 Região metropolitana como 
oportunidade de integração, 
aproximação e redução de 
custos; 

Neste caso, ainda que uma ameaça, a 
criação da Região Metropolitana, 
pode sim, dependendo de um bom 
plano de ação, ser uma oportunidade. 

4 Potencialidade de ensino de 
alto nível desde o ensino 
fundamental até o 
universitário; 

Os gráficos apresentados no caderno 
1 dão conta de ilustrar esta 
oportunidade.  

5 Turismo em todas as suas 
dimensões (cultural, 
gastronômico, saúde); 
 

Neste caso, trata-se de potenciaidade 
a ser ainda potencializada, por isso 
figura como oportunidade.  

6 Oferta de serviços para a 
cidadania, inclusive com a 
presença de consulados, 
Poupatempo, passaporte etc.; 

A concentração de serviços desta 
natureza no município o coloca entre 
os que agilizam a formalização cidadã 
para a cidade e para a região. 



7 A construção civil como vetor 
de indução da infraestrutura 
urbana e da expansão 
territorial não planejada; 

Nesta posição, a partir do 
planejamento necessário e adequado, 
a construção civil se faz oportunidade. 

8 Existência do Aquífero 
Guarani em todo o território da 
região metropolitana; 

A boa gestão do Aquífero Guarani 
pode colocar Ribeirão Preto em 
estado de vantagem, diante da crise 
do consumo de água. Mas somente a 
boa gestão. 

9 Migrações como possibilidade 
de oxigenação social, pautada 
na convivência com a 
diversidade; 

O universo acadêmico é uma das 
áreas que promovem as migrações 
descritas. Esta ocorrência pode ser 
gerida como oportunidade, em 
especial, pela possibilidade de 
oxigeção intelectual. 

10 Infraestrutura para o esporte e Neste caso, trata-se de potencialidade 

 OPORTUNIDADES OBSERVAÇÕES 

e para cultura não potencializados.  a ser ainda mais potencializada 
dependendo de um plano de ação.

Pontos Fracos

Pontos Fortes

Ameaças

Oportunidades

CIDADE
HUMANA

Fonte: IPCCIC, 2016.



Figura 4: Cruzamentos Matriz SWOT para o município de Ribeirão Preto, SP

Fonte: IPCCIC, 2016.

Interpretando o cruzamento entre as linhas e colunas pode-se afirmar que Ribeirão Preto e 
seus municípios próximos encontram-se no quadrante de Manutenção, tendo potencial para 
tramitar diretamente para o quadrante do Desenvolvimento, desde que as ações públicas e a 
sociedade civil organizada sejam assertivas. Caso contrário, pode se retroceder para o quadrante 
da Sobrevivência, o que significa um lapso de tempo expressivo para a retomada do desenvolvi-
mento urbano e regional.

Os cruzamentos que apresentaram as maiores pontuações sinalizam para quais programas 
e projetos devem ser prioritários para Ribeirão Preto e seu entorno.



Figura 6: Matriz SWOT para o município de Ribeirão Preto, SP

Fonte: IPCCIC, 2016.



POTENCIALIDADES
DIRETRIZES
 ESTRATÉGICAS

4.

A urbanização provocada pela industrialização coloca a cidade como espaço da ação cole-
tiva, caracterizada pelas múltiplas relações, pautadas por interesses diversos (do público e do 
privado), consequentemente um espaço em constante tensão, para além do tão somente espaço 
territorial definido. Segundo Morin (2009, p 68), a cidade é antes de tudo uma experiência física, 
a marcha do corpo dentro de um espaço onde prevalece a relação circular entre um centro e uma 
periferia. 

A cidade, como analisa Borja (2003, p. 86), é um espaço político, onde é possível a expressão 
de vontades coletivas, é espaço para a solidariedade, mas também para o conflito.

Retomando como ponto de partida o processo de industrialização (característica essencial 
da sociedade moderna), que dá contorno a reflexão sobre a cidade, mais especificamente sobre 
a cidade capitalista, reconhecendo que a cidade, no seu sentido mais amplo, está para além desse 
processo.

É a partir de meados do século XIX que o processo de industrialização e o surgimento do 
capitalismo retomaram o desenvolvimento das cidades, num contexto marcado pela hegemonia 
da iniciativa privada e pela retração do Estado, que passa a assumir uma posição de regulamenta-
ção da produção do espaço urbano de forma frágil e incipiente, muitas vezes alinhados aos inter-
esses da iniciativa privada. 

O intenso movimento de urbanização atrai o homem do campo para a cidade e dissolve a 
estrutura rural, outras vezes provoca a penetração da vida urbana na vida do campo interferindo 
e substituindo elementos tradicionais estabelecendo um contínuo entre o campo e a cidade. 

A condição urbana do homem moderno está na origem de um sistema de urbanização que 
privilegia as redes e os fluxos, de tal forma que passa a distinguir os lugares entre si, com vistas a 
hierarquizá-los, e mais do que isso fragmentá-los. Instala-se a privatização em detrimento da vida 
pública, reforça-se a separação e o desmembramento (MORIN, 2009, p. 139). 

Para que uma abordagem ligada aos determinantes sociais possa ser adotada, os governos 
precisam ser capazes de coordenar e alinhar setores e tipos de organização diferentes com foco 
no ser humano e no desenvolvimento (países ricos ou pobres) elegendo esta questão como meta 
coletiva. A construção da governança através da qual todos os setores se responsabilizem pela 
redução das iniquidades é essencial. A ação intersetorial diz respeito à realização de um trabalho 
de fato integrado  é um componente-chave para o processo.

Considerando os requisitos já elencados acima, paz, habitação, educação, alimentação, 
renda, ecossistema saudável,  recursos sustentáveis, justiça social e equidade, como condições 
fundamentais para a vida, é preciso encaminhamentos que os materializem enquanto práticas 
sociais.  

Desta forma, seis estratégias são indicadas usando a metodologia da Matriz SWOT Urbana, 
a partir das avaliações elaboradas:



ESTRATÉGIAS 

• Ampliar os 
serviços de saúde, 
escolas e cultura na 
melhoria de 
assentamentos 
informais/favelas 
bairros antigos; 

 

• Alcançar as 
populações mais 
pobres por meio da 
assistência básica e 
ações de 
preservação 
ambiental; 

• Fortalecer a 
conscientização 
sobre as ações de  
ambientes 
saudáveis; 

 

• Inserir maior 
equidade na 
agenda dos 
governos locais 
e das 
autoridades 
urbanas/ 
metropolitanas;  

• Instigar a 
formação de 
uma agenda 
nacional para 
cidades 
criativas,  
sustentáveis, 
culturais e 
integradas, 
resultando em 
cidades 
humanas;  

• Potencializar a 
diversificação de 
negócios por meio 
de investimentos 
na região, gerando 
riqueza, renda e 
trabalho.  

DIMENSÕES 

1. Decisões devem ser tomadas a partir do ser humano, não das instituições; 

2. Relações de pertencimento entre o cidadão e a cidade precisam ser construídas; 

3. Promoção da vida em comunidade; 

4. Transformação do morador-usuário em cidadão-cocriador; 

5. Relações entre o Ser humano e o Ambiente devem ser religadas como caminho para a sustentabilidade; 

6. Conscientização pela educação em suas múltiplas formas. 

DIRETRIZES 

1. Instituir um grupo gestor 
público/privado para 
condução dos programas e 
projetos apresentados no 
Caderno 3, elaborado a a a 
partir da Matriz Swot de 
Ribeirão Preto. 

2. Agregar as cidades da 
Região Metropolitana e 
garantir às mesmas 
representatividade neste 
grupo gestor.  

3. Empoderar este grupo a 
conduzir os programas e 
projetos de forma 
institucional e legal. 

4. Formar Redes de Cooperação, 
conforme orientação a ser 
organizada no Caderno 4, para 
realização dos programas e 
projetos apresentados no 
Caderno 3. 

Plano, método, estratagemas  para alcançar um objetivo ou resultado específico

Neste caso, áreas de abrangência apresentadas como alicerce, recomendações basais. 
As seis dimensões dialogam com cada uma das estratégias.

Conjunto de instruções ou indicações para se levar a termo um planejamento estratégico.

As recomendações analisadas correspondem ao ambiente físico e de  infraestrutura, ao 
desenvolvimento social e humano, à economia e à governança. 

Fonte: IPCCIC, 2016.

Figura 7: Estratégias, dimensões e diretrizes



   INDICADORES 4.1
DETERMINANTES SOCIAIS

DOMÍNIO PÚBLICO

de

por
Retomando ao trabalho de Vera Ozório, sobre a Cidade Saudável, que promoveu avaliação 

a partir da Heart Urbana, outra metodologia vinculada à área da saúde como foco, mas com 
abrangência para colaborar com outras realidades, neste caso com a proposta de concepção de 
uma Ribeirão Preto Humana, é possível evidenciar quatro domínios políticos.

• Domínio Político 1 - Ambiente físico e infraestrutura.
• Domínio Político 2 – Desenvolvimento social e humano.
• Domínio Político 3 – Economia.
• Domínio Político 4 - Governança.

Domínio Político 1 - Ambiente físico e infraestrutura 

Consiste de indicadores relacionados às determinantes e interações que causam danos 
ambientais e físicos, assim como às ameaças associadas às condições de vida em nível de dom-
icílio, tais como acesso à água segura e serviços de saneamento, exposição à poluição interna do 
ar, bem como às condições ambientais na vizinhança, na comunidade e no local de trabalho, tal 
como exposição a trânsito na estrada e perigos relacionados ao trabalho.

Domínio Político 2 - Desenvolvimento social e humano 

Inclui indicadores relativos aos Determinantes Sociais e interações que influenciam a 
exclusão/inclusão social e outros empecilhos ao desenvolvimento humano, tais como barreiras 
de acesso à educação, aos serviços de saúde, à nutrição e segurança alimentar, e a outros serviços 
sociais. Somam-se ainda os obstáculos para melhorar e aprimorar o estilo de vida pessoal e as 
práticas de saúde associadas ao baixo alfabetismo.

Domínio Político 3 - Economia 

Contém indicadores relacionados às determinantes e interações associadas às barreiras 
econômicas, inclusive a falta de acesso a crédito e capital, poucas oportunidades de trabalho, 
baixo potencial de geração de renda e outros graves impedimentos/dificuldades para que saiam 
da pobreza. 

 Domínio Político 4  - Governança

Inclui indicadores relativos às determinantes e interações envolvidas com governança, dire-
itos e exclusão política, como aqueles associados à situação legal das populações urbanas pobres, 

direitos de posse e propriedade, participação em processos de tomada de decisão e prioridades 
na alocação de recursos para melhorar a qualidade de vida de seus DS. A boa governança é deter-
minante para que a gestão pública possa viabilizar a cidade em todas as suas dimensões e 
realmente melhorar a qualidade de vida de seus moradores. Sem uma gestão democrática, partic-
ipativa e descentralizada os serviços públicos não estarão a serviço do cidadão.

Por outro lado, esse contexto de rápido crescimento econômico, conduzido por novos 
atores e portadores de novas demandas se dá num território marcado pela pré-existência de um 
processo de crise da antiga base econômica local, das carências históricas que resultaram em 
importante degradação ambiental e acentuada desigualdade social, ao mesmo tempo que, um 
novo e promissor potencial turístico local se desenvolvia sustentado pelos recursos naturais da 
região. 

É nítido o hiato que se coloca entre sociedade local e a gestão pública, frente às exigências 
e demandas do novo ciclo de desenvolvimento instalado. O cenário pode ser descrito como sendo 
de dois mundos convivendo em sobreposição, portadores de padrões distintos e operando em 
velocidades diferentes, com baixos níveis de conexão e muitas vezes concorrentes pelos mesmos 
espaços e recursos existentes no território.

O modelo de Gestão integrada, voltando ao tema,  se orienta pelo Plano Territorial Estratégi-
co, cuja diretriz é a ocupação sustentável com a convivência equilibrada dos diversos interesses 
que envolvem diferentes atores (público e privado) no uso e ocupação deste espaço, com vistas a 
alcançar o desenvolvimento sustentável da região para todos. .

O conjunto de informações sobre a qualidade de vida e seus determinantes analisados na 
Leitura Territorial Estratégica, evidenciou as desigualdades sociais vinculadas ao ciclo de vida dos 
indivíduos e à questão de gênero, característica marcante. Isto possibilitou o uso desta lógica 
como chave de análise para evidenciar as desigualdades existentes no território. O olhar para a 
criança, a juventude, os adultos e os idosos é por si uma forma facilitadora para se compreender 
melhor como em uma cidade (sociedade e governantes) são dadas as condições de vida para 
todos e em que medida as ações (pública e privada) podem melhorar a qualidade de vida em 
comunidade dos seus habitantes.

Os resultados serão apresentados nas estratégias e seus respectivos programas e projetos, 
que comporão o Caderno 3 que, por sua vez,  orientarão a coleta de dados e das informações 
sobre ambiente físico e infraestrutura, desenvolvimento social e humano, economia e gover-
nança. Finalmente, um Painel Estratégico sustentado pelos dados e informações foi elaborado no 
sentido de trabalhar as principais questões críticas encontradas na Cidade.
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 PAINEL
ESTRATÉGICO

5.
O detalhamento das expressões dos ambientes interno e externo possibilitou a estru-

turação de um Painel Estratégico contendo os temas -chave investigados e analisados conforme 
sua vinculação ao Domínio Político específico. A funcionalidade do Painel Estratégico é apre-
sentar, de forma sintética, ampla gama de informações a todos os públicos, visando apoiar a 
discussão das ideias, dos problemas e das questões críticas com as quais esses atores terão que 
lidar.

 O referido Painel pode ser entendido como manifestação visual da situação atual da cidade 
e seus determinantes (base line), e também servir como monitor para a evolução dos indicadores 
no tempo.

As cores representam a leitura para o quesito analisado. Assim, o verde informa sobre uma 
situação positiva ou ao menos estável, o laranja diz respeito à situação em dificuldade e o rosa é o 
alerta para uma situação crítica instalada ou de retrocesso.

No caso especifico da Cidade é importante recuperar a imagem-objetivo na qual se deseja 
transformar o cidadão simples usuário em cocriador de seu lugar, o que levaria à transformação 
da cidade mercadoria que se tem na atualidade em uma Cidade Humana, desejada. Essa diretriz 
pondera as reflexões que devem ser instigadas para que a mudança se concretize.

O Painel Estratégico da Cidade retrata as condições de desigualdades da vida urbana, fruto, 
em grande parte, de caótico e acelerado processo de urbanização e de avalanche de investimen-
tos, oportunidades e de interesses (muitas vezes conflitantes). O desenvolvimento econômico 
ainda não está internalizado para a sociedade local, que tem em seu poder condições de induzir 
e de  apoiar substancialmente as mudanças desejadas.

É nítido como as iniquidades sociais estão diretamente relacionadas com as  condições 
adversas à qual a população está afeta. Os determinantes estruturais das iniquidades (gover-
nança, macroeconomia, políticas públicas e cultura e valores sociais) e os determinantes inter-
mediários (moradia, trabalho, fatores comportamentais, sistema de atenção à saúde) refletem o 
quão imbricada e complexa é a rede de fatores determinantes que estão presentes e que 
impactam diretamente nas  possibilidades das pessoas ficarem ou permanecerem envolvidas e 
cocriadoras. 



Figura 7: Painel Estratégico -  Cidade

Fonte: Vera Ozório, MBA Estratégia4 da USP, em 2015. Cidades Saudáveis.
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O paralelo entre os resultados encontrados para a Cidade e a situação dos municípios, no 
que tange a precariedade do saneamento, moradia, educação, saúde, segurança e a persistência 
da pobreza e a fragilidade da gestão pública, em certa medida, pode servir como parâmetro para 
estruturar uma eficiente gestão de riscos, que evitem a Cidade vivenciar o paradoxo da abundân-
cia: aumento dos recursos com a permanência de baixos índices de qualidade de vida (MAC-
ROPLAN, 2012).

 A ideia é trabalhar com um Painel Estratégico esboçando a avaliação que possa focar as 
principais questões que impactam no desempenho local, ligadas ao desejo de transformar o 
território e desencadear um processo de formulação de perguntas indutoras nas quais gestores 
públicos,  comunidade  e demais atores (público e privado)  envolvidos  com  a  cidade  e  seus 
habitantes participem. 

 Os questionamentos podem cumprir a função de identificar caminhos, escolhas e 
direções, tendo como cenário o desafio (imagem objetivo de futuro desejado) e a realidade. Em 
rota um processo contínuo de se construir uma Cidade Humana junto aos vários atores, estaria 
inicialmente instituído, entendendo que esse movimento é uma estratégia contínua para a 
melhoria dos padrões de vida da população urbana interferindo em seus principais DS. 

Tais indagações podem ser a força motriz que orienta e dá direcionalidade na busca por 
intervenções capazes de mudar a realidade da Cidade e de seus habitantes – aumentando a equi-
dade e diminuindo as defasagens e as privações sociais de seus habitantes.

Alguns exemplos de questionamentos sobre a realidade e o futuro desejado:

• Como assegurar um padrão de ocupação sustentável – harmônica e equilibrada do 
território? 
• Como potencializar as oportunidades de negócios e empregos para a população local 
e reduzir as barreiras para as mulheres? 
• Como garantir condições de nascimentos seguro e proteger nossas crianças e adoles-
centes? 
• Como elevar a gestão pública para um padrão de excelência?
• Como instituir novos pactos de relacionamento entre os diversos atores (públicos – 
privados), comunidade, gestores em prol da Cidade Humana?

A identificação dos indicadores integrantes dos compromissos internacionais, do qual o 
Brasil é signatário (por exemplos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio), e outros específicos 
da realidade nacional, local ou regional podem ser  tomados como marcas inaceitáveis (por exem-
plo, índice de vulnerabilidade juvenil, taxa de informalidade) e sofrerem intervenções emergenci-
ais e terem seus acompanhamentos mais intensificados.

Deve-se acrescentar a coleta de dados primários e cartografias que aprimorem a espa-
cialização e localização dos grupos, áreas de maior vulnerabilidade no território. Um processo 
organizado de apresentação aos diversos públicos é essencial para o fortalecimento do proces-
so da Cidade Sustentável, visando à convergência de esforços para o acompanhamento e 
correções necessárias e ao alcance de melhores condições de qualidade de vida e na redução 
das iniquidades, tornando a cidade de Ribeirão Preto uma cidade do cidadão e para o cidadão, 
mas reconstruída pelo cidadão cocriador.



 Sobre o 
CADERNO 3

6.
 Uma vez elaborado os cruzamentos entre 

pontos fortes e fracos, bem como ameaças e opor-
tunidades, o painel estratégico está definido e no 
próximo caderno serão apresentados múltiplos 
programas e projetos decorrentes do esforço de 
colaborar para uma Ribeirão Preto mais humana e 
menos mercadológica.
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