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To build smarT ciTies we need smarT 
ciTizens

O KES tem como propósito antecipar 
movimentos emergentes e discutir sobre 
como essas mudanças vão impactar os 
negócios e a vida das pessoas. Agora 
chegou a vez de pensarmos sobre o 
desenvolvimento das cidades do futuro.

A busca por cidades prósperas e que acolham 
é algo que estudiosos de arquitetura, design, 
urbanismo  e membros de governos tem 
perseguido por décadas. Mesmo que o 
desenvolvimento das cidades tenha sido 
muito influenciado por forças econômicas, 
é chegado o momento de também focar 
em transforma-las em locais que estimulem 
o desenvolvimento e a melhor qualidade 
de vida dos seus habitantes.

E para que isso aconteça, não basta que 
os locais sejam mais amigáveis e inclusivos, 
é necessário que existam estímulos e 
oportunidades para esse desenvolvimento 
inteligente.

Com o acesso às novas tecnologias, 
a participação de pessoas e empresas 
na construção ativa das cidades aumenta, 
tornando os grandes centros mais lúdicos, 
inteligentes e conectados. Considerando 
esse novo cenário ao nosso redor, fica 
a pergunta: Qual será nosso papel nesse 
desenvolvimento? Como podemos agir 
nesses cenários de mudanças urbanas?

CidadES
do

futuro



Para debater essas questões convidamos 
Eduardo Peixoto, Executivo Chefe de 
Negócios do CESAR, e um dos coordenadores 
responsáveis pelo movimento POETAS.IT, 
que tem como objetivo a construção 
de políticas públicas que permitam o 
florescimento da IoT como vetor de 
desenvolvimento econômico sustentável.

Uma iniciativa muito interessante é a 
plataforma Connected Citizens, do Waze, 
onde dados fornecidos por usuários são 
disponibilizados para prefeituras interessadas 
utiliza-los para: desde planejar melhor as rotas 
e horários de coleta de lixo até descobrir ruas 
que necessitam de reparos.

O que já está acontecendo com o setor de 
transportes através do Uber, com o setor de 
hospedagem com o Airbnb, com a telefonia 
através do Whatsapp e similares, a economia 
disruptiva também está afetando as cidades. 
É preciso começar a entender o potencial que, 
o desenvolvimento das cidades através do uso 
de dados, investimento em infraestrura para IT 
e tecnologias já começa a ser uma realidade. 
Não é surpresa que a Alphabet, holding de 
empresas pertencentes a Google, tenha 
investido na Sidewalk Labs, uma startup que 
busca planejar o desenvolvimento de Smart 
Cities, onde a tecnologia será utilizada para 
melhorar aspectos básicos como transporte 
e comunicação.
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http://www.cesar.org.br/
https://drive.google.com/file/d/0BzSPEkYKBRm9MEJZQ0F4dThaeDQ/view
https://www.waze.com/pt-BR/ccp
https://www.fastcompany.com/3045080/waze-is-driving-into-city-hall
https://www.fastcodesign.com/3060432/alphabets-plan-to-help-70-cities-get-smart-for-less


Marcas como Zappos e TripAdvisor, 
que mudaram totalmente suas relações 
com as cidades onde estabeleceram 
suas sedes: http://groundswell.org/5-
big-brands-changing-americas-cities/

O livro Music/City explora as relações entre a 
economia e o desenvolvimento de cidades que 
servem como palco para grandes festivais de 
música, como SXSW, Coachella e Glastonbury.

http://www.citylab.com/design/2016/02/music-festivals-cities-
sxsw/459654/

A importância da disponibilização de espaços 
criativos em cidades para o desenvolvimento 
de impacto positivo na sociedade.

http://www.gensleron.com/cities/2016/6/2/the-positive-impact-
of-creative-playable-spaces.html

A rede Ace Hotels, que era considerada um “hostel” 
chique, está redefinindo os locais onde abre novas 
unidades: “In the near future, if you visit a major 
American city— or just live in one—you might not 
stay in an Ace Hotel, but you may wind up in a 
neighborhood that Ace put on the map”.

http://www.cntraveler.com/stories/2016-05-24/how-ace-hotel-is-
redefining-cities-across-the-us

Um grupo de designers coreanos 
desenvolveu uma espécie de 
parque móvel, onde é possível 
praticar esportes como tênis, 
basquetebol e futebol.

https://www.fastcoexist.com/3060657/this-
transformable-playground-invents-new-games-
for-tiny-spaces-in-crowded-cities

ConsIderando todas essas Informações, 
seleCIonamos uma sérIe de lInks para 
que voCê se aprofunde no tema CIdades 
do futuro: CIdades ConeCtadas, CIdades 
IntelIgentes, CIdades lúdICas.

http://groundswell.org/5-big-brands-changing-americas-cities/
www.cntraveler.com/stories/2016-05-24/how-ace-hotel-is-redefining-cities-across-the-us
http://www.citylab.com/design/2016/02/music-festivals-cities-sxsw/459654/
https://www.fastcoexist.com/3060657/this-transformable-playground-invents-new-games-for-tiny-spaces-in-crowded-cities
http://www.gensleron.com/cities/2016/6/2/the-positive-impact-of-creative-playable-spaces.html


quer saber maIs?

Criando Cidades através 
de Big Data

Já imaginou projetar cidades por meio 
do uso de Big Data? É exatamente 
isso que o Royal Institute of British 
Architects e a Arup estão tentando 
fazer. Ao coletar e analisar dados 
disponibilizados publicamente, eles 
vêm criando conceitos e projetos que 
contemplam os hábitos da comunidade.

http://www.designboom.com/architecture/riba-the-
future-city-exhibition-2-15-2015/

PLaYaBLE CitiES

O desenvolvimento de cidades que 
possuam propostas mais lúdicas é um 
posicionamento defendido pela arquiteta 
e urbanista Carolyn Sponza 
que defende que “playable cities” 
promovem a socialização e aceleram 
nossa compreensão de dinâmicas e 
motivações sociais, interações mais 
positivas entre a comunidade, habitantes 
e visitantes. 

https://www.linkedin.com/pulse/why-creating-
playable-places-next-frontier-city-design-carolyn-
sponza?trk=pulse-det-nav_art

Como a Cidade pode virar 
uma marCa para um filme

Um programa interessante, 
que aponta como cidades como 
Belgrado, Istambul e Nova Iorque 
transformaram suas paisagens 
em marcas registradas de 
produções cinematográficas.

https://monocle.com/radio/shows/the-
urbanist/225/

https://www.linkedin.com/pulse/why-creating-playable-places-next-frontier-city-design-carolyn-sponza?trk=pulse-det-nav_art
http://www.designboom.com/architecture/riba-the-future-city-exhibition-2-15-2015/
https://monocle.com/radio/shows/the-urbanist/225/

