2º SEMINÁRIO
CIDADES QUE SE REINVENTAM

O 2º Seminário Cidades que se Reinventam
é feito sob medida para gestores públicos –
especialmente Prefeitos e Secretários – que querem
ser protagonistas no desenvolvimento de seus
municípios. Uma oportunidade única de conhecer
inovações de gestão pública do Brasil e do mundo
e debater como aplicá-las às suas cidades.

08 de Maio de 2018 | Das 9h30 às 12h30 | Expoville • Piso Superior • Joinville/SC
Lisboa, Capital da Reinvenção
Branca Gameiro Neves
Capital Europeia do Empreendedorismo, capital europeia mais
buscada para viagens de fim de semana e também para iniciar
um negócio, Capital Europeia da Cultura. Os títulos dados a
Lisboa são incontáveis mas talvez o que mais represente a capital
portuguesa, que não para de se reinventar, seja “Nova Capital
Criativa de Europa”.
Haja criatividade. Com população próxima à de Joinville - são
cerca de 600 mil habitantes, embora 2,8 milhões na região
metropolitana -, a cidade deixou há muito de ser vista como
lanterninha da Europa. Abriga mais de 100 mil empresas,
monumentos impressionantes de diversas épocas, 17 km de
frente de rio (incluindo um porto que recebe quase 500.000
passageiros por ano) e acolhe a cada estação mais de 4 milhões
de turistas, atraídos por seus museus, suas galerias de arte,
sua gastronomia, pelo ambiente urbano variado e permeado de
intervenções bem-sucedidas, por qualidade de vida e por uma
economia fresca, renovada, que vem investindo pesadamente
em tecnologia e no universo das startups.
Veremos, dentre outros planos, programas e projetos, a
transformação da parte oriental litoral da cidade, antiga zona
industrial obsoleta e desconhecida dos lisboetas, utilizando
um grande evento – a Expo 98 - como motor de renovação
urbana; a reformulação administrativa da cidade,
com descentralização de alguns serviços; o orçamento
participativo, com enorme sucesso já há dez anos; o
projeto BIP - ZIP (Bairros de Intervenção Prioritária ou Zonas
de Intervenção Prioritária), com intervenções de âmbito
territorial e social e com a participação e o envolvimento
dos moradores; a Startup Lisboa e o seu apoio a inúmeras
empresas que ali iniciam o seu caminho; e a Made of Lisboa,
plataforma da comunidade base de inovadores que permite
dar a conhecer o ecossistema empreendedor da cidade. 
Apoio

Branca Gameiro Neves 
Arquiteta, mestre em Qualificação da Cidade
e Diretora de Projeto na Direção Municipal de
Economia e Inovação, tendo exercido funções
de chefia e assessoria do Presidente da Câmara e de vários
vereadores, em diversos mandatos. Lisboeta apaixonada pela
cidade e profunda conhecedora de suas histórias e de seus
desafios, ajudou a vencer muitos deles, liderando projetos de
intervenção urbana, em diferentes áreas da cidade.

Um programa inédito e arrojado, para quem quer
impulsionar o desenvolvimento de sua cidade.
• Conheça os programas que fizeram Lisboa
ser reconhecida como Capital Europeia do
Empreendedorismo - e continuar se superando a
cada dia.
• Descubra como as startups estão ajudando
gestores públicos de todo o mundo a vencer os
desafios de suas políticas públicas.
• Aprenda como driblar as dificuldades de acesso a
crédito, por meio das Finanças da Proximidade.

Agenda
9h30

Abertura

9h45

Lisboa, Capital da Reinvenção
Branca Gameiro Neves

10h45

Como Atrair Investimento para os Municípios Finanças de Proximidade
Carlos Alberto dos Santos

11h15

Empreendedorismo & Gestão Pública Transformando Cidades
Ana Carla Fonseca

11h40

Debate

CIDADES QUE SE
REINVENTAM

2º SEMINÁRIO

Como Atrair Investimento para os
Municípios - Finanças de Proximidade

Empreendedorismo & Gestão Pública Transformando Cidades

Carlos Alberto dos Santos

Ana Carla Fonseca

Todo gestor público municipal almeja promover o
desenvolvimento econômico local, incrementar a qualidade
de vida dos cidadãos e fomentar o empreendedorismo de
seus talentos – mesmo daqueles que ainda nem sabem
quão talentosos são. Para isso, o grande desafio das
prefeituras é atrair investimentos que permitam ampliar e
aprimorar a capacidade produtiva das empresas, gerando
emprego e renda para a população e ampliando a
arrecadação do município. Afinal, não há desenvolvimento
sem investimento privado.
Considerando que o crédito caro e de difícil acesso é uma
das características do sistema financeiro brasileiro, quais
são as alternativas para diminuir essa barreira? Tomando
como fio condutor os desafios e oportunidades das
Finanças de Proximidade, veremos como elas podem ser
aliadas estratégicas das prefeituras no desenvolvimento
econômico local.

Carlos Alberto dos Santos 
Professor em universidades do Brasil, da
Alemanha e da Argentina, palestrante e
conferencista em diferentes continentes.
Doutor em Economia pela Freie Universität Berlin, realizou
cursos de especialização na França, nos Estados Unidos,
na Itália e na Alemanha e publicou livros e dezenas de
artigos em diversos países. Especialista em sistema
financeiro e políticas de desenvolvimento com foco
em pequenas empresas, acumula mais de 25 anos de
experiência em projetos de desenvolvimento econômico
local, na América Latina e na África. Foi Diretor Nacional
do Sebrae durante oito anos e atualmente é consultor
sênior da COSINERGIA Finanças & Empreendedorismo.

Informações
• Valor da inscrição individual R$ 1.900,00
• Direito a 1 (uma) participação
no Seminário Cidades
• Direito a 1 (uma) participação no Congresso
da ExpoGestão (3 dias - passaporte completo)
• Welcome coffee e certificado
• Inscrições válidas até o dia 03/05

As cidades apresentam desafios e oportunidades em igual
proporção. Nada melhor do que vencer os primeiros e
ampliar os segundos, sabendo aproveitar o que as cidades
têm de sobra: o talento de seus cidadãos. Veremos como
cidades dos mais diversos perfis, Brasil adentro e mundo
afora, vêm se reinventando a partir de empreendedores
cujos negócios auxiliam o cumprimento de políticas
públicas. Cobriremos nesta palestra animadora exemplos
tão variados como os dedicados a gestão de resíduos
sólidos, transparência, mudança climática, mobilidade,
saúde pública e muitos outros. Preparem mentes e
corações para conhecer casos encantadores, com alta
dose de inspiração.

Ana Carla Fonseca 
Profissional de referência em economia
criativa,
cidades
e
negócios,
é
Administradora Pública (FGV). Economista,
Mestre em Administração, Doutora em Urbanismo (USP)
e professora no Brasil (FGV), na Argentina e na Espanha.
Diretora de Conteúdo da ExpoGestão, liderou projetos em
multinacionais, baseada na América Latina, em Londres
e Milão. É Diretora da Garimpo de Soluções, empresa
pioneira em economia criativa e cidades, consultora
e conferencista em cinco línguas, 186 cidades e 30
países. Escreveu livros pioneiros no mundo, tendo sido
agraciada com o Prêmio Jabuti em economia, em 2007
e finalista em urbanismo, em 2013. É assessora para a
ONU e conselheira de várias iniciativas,como a Virada
Sustentável e as startups LocalChef e Recicleiros.
Professora convidada da Fundação Getulio Vargas e da
Universidade Nacional de Córdoba (Argentina), venceu o
Prêmio Claudia 2013, em Negócios e foi apontada pelo
El País como uma das oito personalidades brasileiras
que impressionam o mundo.

Inscrições
CENTRAL DE ATENDIMENTO

0800 644 0351

ou 47 3481-8830 (com Elis)
jornadacidades@expogestao.com.br
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Das 9h30 às 12h30

Realização

INSPIRE-SE, INOVE, EVOLUA

2018

Dia 08 - Terça-Feira

16ª Edição

08 a 10 de Maio

Dia 09 - Quarta-Feira

14h

Abertura

16h30

Intervalo Relacionamento - Ambiente Feira

15h

Embaixador Carlos Magariños

16h40

Embaixador Li Jinzhan

Economista, diplomata, embaixador da Argentina no
Brasil, fundador da Foresight 2020 e da Global Business
Development Network
Tema: O Futuro do Trabalho
Palestra: Soluções e oportunidades - presente do futuro

16h10
16h40

Intervalo Relacionamento - Ambiente Feira

16h50

Décio da Silva

Embaixador da China no Brasil
Tema: Economia e Negócios
Palestra: Como a China vê o Brasil

17h20

Intervalo Relacionamento - Ambiente Feira

17h40

Gijs van Delft

18h40

Intervalo Mudança de Sessão

18h50

Vince Molinaro

Apresentação Cultural
Presidente do Conselho de Administração da WEG S.A.,
WPA Participações e Serviços S.A., Oxford Porcelanas
S.A., membro do Conselho de Administração da Tigre S.A.,
membro do Conselho Consultivo da HAVAN
Tema: Cultura de Gestão
Palestra: Conselhos que todo líder deve levar em conta

18h

Intervalo Mudança Sessão

18h10

Sessão Cenários Economia & Política
Carlos Alberto Primo Braga

Mestre e Doutor em Economia pela Universidade de Illinois,
Professor de Economia Política Internacional no IMD (Suíça),
Professor associado da Fundação Dom Cabral, ex-Diretor do
Banco Mundial
Palestra: Cenário Econômico

20h30

20h10

14h

Sessão Transformação Digital e Novos Negócios
Fernando Ulrich

Economista, especialista de criptomoedas na XP
Investimentos, conselheiro do Instituto Mises Brasil
Palestra: Moedas digitais - a democratização da inovação

Oliver Cunningham

Sócio na área de Estratégia & Operações em Serviços
Financeiros da KPMG
Palestra: Novos mapas mentais, novos modelos de negócios

15h40

Intervalo Mudança de Sessão

15h50

Ricardo Guimarães

Presidente da Thymus Branding. Fundador da RAPS (Rede de Ação
Política pela Sustentabilidade) e do instituto ATA - Gastronomia e
Sustentabilidade, co-autor dos livros “Gestão Integrada dos Ativos
Intangíveis” e “Liderança Baseada em Valores - caminhos para a
ação em cenários complexos e imprevisíveis”.
Tema: Valores e Propósitos
Palestra: Propósito, Tensão e Evolução

Intervalo Relacionamento - Ambiente Feira

Dia 10 - Quinta-Feira
8h

Peter Walker
Sócio e co-fundador da R&G Global Consultants
Tema: Cultura da Gestão
Palestra: Das mudanças individuais à geração de resultados

9h30

Intervalo Relacionamento - Ambiente Feira

10h

Dr. Fabiano Moulin

11h30

Intervalo para Almoço

14h

Robert Pearlstein

Médico neurologista, especialista em Neurologia Cognitiva e
do Comportamento
Tema: Saúde e bem-estar
Palestra: O cérebro, nosso guia pela jornada da vida

Brinde Celebração Abertura - Ambiente Feira

Dia 09 - Quarta-Feira

Presidente PageGroup Brasil
Tema: Talentos e novas tecnologias
Palestra: O profissional do amanhã - mitos e fatos

Diretor Global de Soluções Estratégicas na Lee Hecht Harrison
Tema: Liderança
Palestra: Contrato de liderança

Rafael Cortez

Sócio da Tendências Consultoria, Doutor em Ciência Política
pela USP, Professor universitário, Especialista em instituições
brasileiras, política comparada e economia política
Palestra: Cenário Político

2018

15h30

Vice-Presidente do SRI - Stanford Research Institute Internacional
Tema: Inovação e Transformação
Palestra: Pesquisa, desenvolvimento e a força
transformadora das inovações
Intervalo Relacionamento - Ambiente Feira

16h

Marcos Piangers

17h40

Encerramento Congresso

Jornalista, escritor, radialista e apresentador
Tema: Comportamento
Palestra: A mudança que você faz no mundo

Os organizadores do Congresso reservam-se o direito de alterar a programação
em caso de impedimentos por quaisquer motivos.
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