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Introdução
Se você se interessou por este material,
provavelmente acredita, como nós, que
a inovação é fundamental para a solução
de problemas urbanos. Todos os dias, a
maior parte da população brasileira circula
pelas cidades e se relaciona com espaços e
serviços públicos. Cada município possui suas
especificidades, mas partilha com os outros a
necessidade de melhorar constantemente o
atendimento aos cidadãos e às organizações
locais. Inovar, então, é aprimorar processos,
facilitar acessos, fortalecer relações. É fazer
diferente, mais rápido, de forma mais eficiente
e a um custo menor. O caminho para isso, no
entanto, é repleto de desafios, que variam
de fatores comportamentais até entraves da
legislação. Para compreender um cenário tão
complexo quanto esse e traçar estratégias de
ação, portanto, nada melhor do que debater
obstáculos e soluções coletivamente.
Essa é a proposta do Fórum Inova Cidades,
rede que você conhecerá melhor nas próximas
páginas. Nesta publicação, resumimos
nossa atuação, nossos princípios, principais
iniciativas e os atores e os atores que fazem
parte desse espaço de troca. No final, você
encontra informações sobre como o Fórum
pode potencializar suas ações de inovação
como gestor, e como fazer parte da rede.
Boa leitura!
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O que é o Fórum
O Fórum Inova Cidades nasceu em fevereiro
de 2019 de uma aliança entre a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Instituto Arapyaú, duas instituições que surgiram a partir do propósito de fortalecer redes e formar
parcerias com atores de diversos setores e
esferas de poder. O Fórum herdou esses valores, que carrega na sua missão de construir uma agenda para promover a inovação
na gestão pública municipal, criando e consolidando espaços democráticos e de livre
expressão para debates, trocas e soluções.
Formado por uma rede de secretárias, secretários e dirigentes públicos, o Fórum
atua como interlocutor suprapartidário dos
municípios brasileiros na pauta de inovação
em cidades. O Inova Cidades é o primeiro
fórum brasileiro se dedicar exclusivamente
ao tema transversal da inovação na gestão
pública. Acreditamos na força de fóruns e
colegiados como espaços de diálogo, troca de experiências e busca coletiva de estratégias para problemas partilhados, sem
deixar de reconhecer como fundamental a
autonomia de cada município e o respeito
às particularidades locais.
Para colocar em prática essa proposta, o Fórum formou um grupo de governança rotativo com dirigentes públicos que possuem
ampla experiência com inovação munici-
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pal, e que representam a rede em suas diversas agendas.
Nos seus quase dois anos de existência, o Fórum alcançou importantes conquistas (veja
a linha do tempo da próxima página), entre
elas ser convidado pelo governo federal para
participar de espaços intersetoriais de debate e formação de parâmetros de inovação
que devem influenciar as cidades nos próximos anos. O principal deles é a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que busca
consolidar uma visão nacional sobre inovação em municípios, considerando realidades
e possibilidades locais, orientando políticas
públicas, linhas de financiamento e ações
estratégicas nas diferentes escalas de governo, além de oferecer recomendações sobre
como usar a transformação digital para promover um desenvolvimento urbano mais
sustentável. O Fórum se orgulha de ter contribuído para formatar essa visão nacional.
Diante do desafio apresentado pelos governos locais para compras públicas de soluções
inovadoras, o Fórum também desenvolveu,
em parceria com o escritório de advocacia
VMCA, a publicação Inovação em Cidades:
desafios institucionais e experiências bem-sucedidas, um guia que facilita o trabalho
dos dirigentes ao elaborar e implementar
legislações de inovação municipais no Brasil.
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parte do Fórum.
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O Ranking
Connected Smart
Cities 2020,
elaborado pela
Urban Systems
e a Necta, fez
uma análise dos
673 municípios
brasileiros com mais
de 50 mil habitantes,
de acordo com 11
eixos temáticos
e 70 indicadores.
Entre as 100 cidades
consideradas as mais
inteligentes do Brasil,
dez fazem parte do
Fórum, cinco delas
ocupando o topo
da lista: São Paulo
(1º), Florianópolis
(2º), Curitiba (3º),
Vitória (5º), São
Caetano do Sul (6º),
Recife (15º), São
José dos Campos
(20º), Maringá (24º),
Salvador (27º) e
Santa Maria (42º).

As frentes de atuação do Fórum são:

REDE
Proporcionamos
trocas de experiências
em encontros
presenciais e virtuais.
Também facilitamos
participações em
eventos e missões
técnicas da área.

ADVOCACY
Estamos articulados
com organizações
de diversos setores e
esferas de governo,
com representações
em programas,
frentes e comissões
parlamentares na
agenda de inovação.

COMUNICAÇÃO
Produzimos conteúdo
sobre inovação na
gestão pública em
diversos formatos.
A rede tem acesso
ainda a uma
newsletter mensal,
com curadoria de
eventos e conteúdos.

CONHECIMENTO
Organizamos
periodicamente
estudos, em
diversos formatos,
apresentando
ferramentas para
apoiar a inovação
nos governos.

Linha do tempo

Legenda:

2019

Desde sua fundação, o Fórum Inova Cidades vem atuando em diversas frentes
para articular municípios médios e grandes em busca de fazer avançar no Brasil o
debate sobre inovação em governos locais. Confira nestas páginas nossas principais
conquistas durante os dois primeiros anos do Fórum.

FEVEREIRO

AGOSTO

1ª reunião do Fórum,
em São Paulo
Cerca de 70 pessoas
de 40 municípios
participaram do
evento que marcou o
lançamento do Fórum

Cidades Inteligentes

∙ Criação e

2020

∙ rede
∙ advocacy

JANEIRO

MARÇO

JUNHO

articulação em Brasília

em Florianópolis

Pública com RAPS e República,
série de webinars sobre
capacidades de inovação
em governo

∙ Segunda agenda de

∙ 4º encontro do Fórum,
∙ Lançamento do guia de leis

∙ 1ª oficina da Carta Brasileira de

de inovação “Inovação em
cidades: desafios institucionais
e experiências bem-sucedidas”
Elaborada em parceria com o
escritório de advocacia VMCA,
a publicação busca apoiar as
cidades brasileiras na tarefa
de elaborar e implementar
legislações próprias para
facilitar a contratação de
soluções inovadoras, trazendo
experiências de sucesso como
exemplo. Acesse o documento:

SETEMBRO

∙ Participação no evento

Connected Smart Cities, em
São Paulo.
OUTUBRO

∙ 3º encontro do Fórum,
em Salvador

∙ Primeira agenda de articulação

MARÇO

∙ 2º encontro do Fórum, durante
o Congresso Mundial Smart City
Expo, em Curitiba
JULHO

∙ Participação no evento Smart
City Business Brazil, em São
Paulo

∙ Fórum participa do Encontro

Internacional de Inovação
em Governo, da Secretaria
Municipal de Inovação e
Tecnologia (SMIT) da Prefeitura
Municipal de São Paulo (PMSP)

∙ Cris Alessi assume a

presidência do Fórum

em Brasília
Em uma série de reuniões
com representantes do
governo federal, do Congresso
Nacional e do terceiro setor,
o Fórum aumentou sua
representatividade junto aos
principais atores nacionais
de inovação, buscando se
estabelecer como articulador
entre as esferas federal e
municipal. Na ocasião, fomos
convidados pelo MCTI (Ministério
da Ciência, Tecnologia e
Inovações) a fazer parte da
Câmara Nacional de Cidades
Inteligentes e da Carta Brasileira
de Cidades Inteligentes.

∙ comunicação
∙ conhecimento
∙ institucional

∙ Organização da Jornada

AGOSTO

∙ 3ª Oficina da Carta Brasileira
para Cidades Inteligentes

∙ 3ª Oficina Temática da

Estratégia Nacional de Inovação
Reconhecido como importante
ator no ecossistema de inovação,
o Fórum foi chamado para fazer
parte do processo em andamento
de elaboração da ENI.

NOVEMBRO

FEVEREIRO

MAIO

SETEMBRO

Expo World Congress Barcelona,
na Espanha
O Fórum se apresentou no
maior evento de smart cities do
mundo, falando dos desafios de
inovar na gestão municipal no
Brasil a líderes de todo o planeta.
Membros também puderam
integrar a missão técnica da FNP,
que visitou diversas iniciativas de
inovação urbana em Barcelona.

da Câmara de Cidades 4.0
O Fórum fez parte da Câmara
de Cidades 4.0, iniciativa
do MCTI com o objetivo de
reunir representantes do
governo, academia, indústria,
setor privado e entidades
representativas para debater
políticas públicas que estimulem
tecnologias para melhorar a
qualidade de vida da população
nas cidades

municipais contra a Covid-19”
Durante o início da pandemia
do novo coronavírus no Brasil, o
Fórum promoveu uma série de
lives com gestores municipais,
que compartilharam as
estratégias e os resultados
de iniciativas de combate
à Covid-19. O objetivo foi
abastecer os gestores públicos
com ferramentas e experiências
úteis nessa situação inédita no
século 21, e assim multiplicar
boas práticas entre as cidades.

Fórum Inova Cidades

∙ Participação na Smart City

∙ 2ª oficina da Carta Brasileira de
Cidades Inteligentes

∙ Participação na 5ª Semana de
Inovação da Enap, em Brasília

∙ Participação da primeira reunião

∙ Primeiro webinar do Fórum

sobre inovação e lei de antenas

∙ Série de lives “Experiências

∙ Lançamento do novo site do
∙

4ª Oficina Temática da
Estratégia Nacional de Inovação
OUTUBRO

∙ Participação na Remote
Conference

NOVEMBRO

∙ Participação na Semana de

Inovação Enap 2020.
Fórum Inova Cidades Debate:
efeitos dos marcos legais de
estímulo à inovação nas cidades

Sem a inovação os gestores
não vão muito longe. As contas
públicas vão a um colapso, porque
é preciso qualificar despesas,
aportar tecnologia para fazer mais
com menos, repensar o serviço
público. Por isso os prefeitos
precisam que o Fórum alimente
a agenda de inovação.”
Gilberto Perre,
secretário executivo da FNP.

Como
fazer parte
O Fórum Inova Cidades é uma organização
suprapartidária e gratuita que acredita
na diversidade e no diálogo como chaves
para soluções de inovação que possam ser
aplicadas a diferentes realidades locais. Por
isso dá boas-vindas para gestoras e gestores
sem distinção de filiação partidária, raça,
gênero, orientação sexual ou credo.

Os pré-requisitos para fazer
parte da rede são:

1
2

Representar um município associado
à Frente Nacional de Prefeitos
Exercer cargo de liderança no
município, como secretário(a),
presidente de autarquia,
superintendência ou equivalente,
sendo responsável por projetos e
políticas de inovação no município

3

Ser indicado ou autorizado pelo(a)
prefeito(a) para falar em nome da
cidade no Fórum

4

Concordar com os objetivos do Fórum
e contribuir para que eles sejam
alcançados

Saiba mais e preencha
o formulário de inscrição

Os membros do
Fórum têm direito a:

Votar e concorrer a cargos
eletivos na rede

Representar o Fórum
em diferentes espaços de
atuação do setor público e
da sociedade civil

Participar das reuniões,
eventos, oficinas e demais
iniciativas

Acessar conteúdos e
materiais exclusivos

Expediente
Secretaria-executiva e supervisão
Marcelo Cabral
Vinícius Elias
Pesquisa, redação e edição
Carmen Guerreiro
Planejamento
Carmen Guerreiro
Sabrina Fernandes
Vinícius Elias
Revisão
Carmen Guerreiro
Marcelo Cabral
Sabrina Fernandes
Vinícius Elias
Design e diagramação
Bruna Foltran

Acompanhe o Fórum online:
foruminovacidades.org
@foruminovacidades
bit.ly/linkedin_foruminovacidades
bit.ly/youtube_foruminovacidades

