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Agenda

O 3º Seminário Cidades que se Reinventam
é feito sob medida para gestores públicos –

9h

especialmente Prefeitos e Secretários - que querem
ser protagonistas no desenvolvimento de seus

Abertura

9h10 Medellin, de Cidade da Violência à da Inteligência
Santiago Ospina Franco (Colômbia),
Diretor de Comunicação e Marketing da Ruta N

municípios. Uma oportunidade única de conhecer
inovações de gestão pública do Brasil e do mundo e

10h10 Sociedade Garantidora de Crédito
Como as Prefeituras podem Alavancar Investimentos
Jonny Zulauf, Presidente da Facisc
Presidente da SGC

debater como aplicá-las às suas cidades.

Um conteúdo inédito e arrojado, para quem quer
impulsionar o desenvolvimento de sua cidade.

10h30 Buenos Aires Distritos Criativos –
Das Vocações Municipais a um Mosaico de Inovações
Alejandro Castañé (Argentina)
Sócio-Diretor da Garimpo de Soluções

Descubra como a colombiana Medellín passou de
cidade mais violenta do mundo a capital mundial da
inovação – e o que mais há pela frente.

11h20 Uma Volta ao mundo por iniciativas transformadoras
Ana Carla Fonseca (Brasil)
Sócia-Diretora da Garimpo de Soluções

Entenda como Buenos Aires desenvolveu distritos
criativos baseados na vocação de diferentes
bairros – e como podemos tomar seus acertos e
erros para pensar nossas regiões como mosaicos
de vocações municipais.

12h10 Debate

Inspire-se com os casos mais surpreendentes e
transformadores, Brasil adentro e mundo afora, de
iniciativas e políticas públicas de desenvolvimento
acessíveis às pequenas e médias cidades.

12h30 Encerramento
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Medellin, de Cidade
da Violência à da Inteligência

Buenos Aires - Distritos Criativos Das Vocações Municipais a um Mosaico de Inovações

Santiago Ospina Franco

Alejandro Castañé

Diretor de Comunicação e Marketing da Ruta N.

Sócio-Diretor da Garimpo de Soluções

Medellín, a cidade mais violenta do mundo no
início dos anos 90, passou em pouco tempo
a ser incensada como capital mundial de inovação, do
empreendedorismo e de cidade em renovação. Hoje, do
jornal Wall Street Journal à revista Fast Company, a cidade
é difundida como um ícone de transformação, baseada na
lógica de urbanismo social e de vocação econômica.
Muito desse trabalho vem sendo capitaneado pela Ruta
N, centro de inovação e negócios da cidade. A empresa
foi fundamental para que 1/3 dos novos empregos de
Medellín tenham sido gerados pelas inovações lançadas,
pela inclusão de 9 mil crianças nas atividades de ciência
e tecnologia, pelo depósito de mais de 300 patentes, pelo
mapeamento de mais de 500 novas oportunidades de
empreendedorismo e inovação em ciência e tecnologia
e pelo compromisso de 4.000 empresas com um pacto
pela inovação, dentre outros resultados impressionantes,
sempre entendendo inovação como um meio de gerar
qualidade de vida para o cidadão.
E mais: a Ruta N está preparando Medellín para se tornar
um polo mundial de inteligência, humana e artificial e um
centro de excelência para o futuro do trabalho, além de
converter uma área depauperada da cidade em Distrito da
Inovação. Hoje ele já conta com mais de 280 empresas, de
31 países, que em conjunto geraram 7 mil novos empregos
de valor agregado. Que aprendizados podemos tirar dos
acertos e tropeços dessa experiência inspiradora, que nos
provoca a lançar novos olhares sobre nossos contextos? É
o que debateremos com Santiago Ospina Franco, um dos
principais responsáveis por promover a internacionalização
de uma cidade que chegou ao fundo do poço e se
reinventou com excelência.
Engenheiro de Produção, com especialização em
Negociação e Relações Internacionais e Mestrado em
Marketing pela Universidade de Barcelona, realizou
também estudos de Transformação Digital e Plataformas na
Sloan School of Management do MIT. Traz vasta experiência
no desenvolvimento de negócios e no fortalecimento das
indústrias digitais e criativas, tendo atuado no Vale do
Silício por três anos como representante comercial da
Procolombia e liderado a estratégia de internacionalização
do setor de tecnologia do país.

Buenos Aires partilha conosco muitas de
nossas lógicas históricas: vais e vêns de
políticas públicas, crises econômicas, desigualdades.
Com vistas a mudar essa sequência, concebendo um
novo posicionamento econômico e de revitalização
de áreas degradadas da cidade, a capital argentina
resolveu inovar. Há 20 anos, a cidade vem desenhando
e pondo em prática uma rede de “distritos criativos”,
bebendo das vocações de bairros específicos – e
estimulando vocações onde antes nada sobressaía.
De audiovisual a TI, de artes a design, veremos como
se deu o processo de constituição dos distritos,
os aprendizados e erros de cada experiência, a
abordagem de parceria público-privada implementada,
a radicação de novas empresas, os acertos e erros
desse processo tão contemporâneo e singular, em
um país de perfil próximo ao nosso – e como essa
lógica poderia dialogar com a criação de um mosaico
de vocações, envolvendo vários municípios de uma
mesma região.
Para tanto, traremos ao debate Alejandro Castañé,
Sócio-Diretor, palestrante e consultor sênior da
Garimpo de Soluções, onde responde pela direção
geral de projetos de inteligência coletiva e inovações
urbanas, a exemplo da plataforma digital Sampa
CriAtiva (FecomercioSP, SESC e Senac, 2013).
Codirigiu os ciclos de capacitação em economia
criativa e cidades e de mapeamento de singularidades
criativas, em 15 cidades do Ceará e de Minas Gerais
(Sebrae CE e Sebrae MG, 2015). Foi Diretor-Executivo
do OpenCity Lab, plataforma de inovação aberta
baseada em startups com impacto urbano (2016/17),
Coordenador de Pesquisa, Benchmark e Conteúdo do
projeto Território Criativo DF (2017/18), Coorganizador
da etapa brasileira da Creative Business Cup, copa
mundial de empreendimentos criativos (2017/2018) e
coidealizador da Arena de Economia Criativa do Farol
Santander (2018).
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Uma Volta ao Mundo por Iniciativas
Transformadoras
Ana Carla Fonseca

Informações
• Valor da inscrição individual R$ 1.900,00

Sócia-Diretora da Garimpo de Soluções

• Direito a 1 (uma) participação

São tantos desafios que se somam
na agenda das políticas públicas. Das
mais históricas, como saneamento e infraestrutura,
às de ponta, a exemplo das soluções digitais e do
reposicionamento econômico em um mundo em
transformação. Veremos um conjunto de experiências
selecionadas sob medida para os participantes
deste seminário – de startups que ajudam as
cidades a vencer seus desafios, a ações inovadoras
e acessíveis de política pública adotadas em outros
locais, nas mais variadas áreas de atuação. Uma
coletânea de casos que certamente provocarão
novos olhares e atitudes.
Administradora Pública (FGV); Economista, Mestre
cum laude em Administração, Doutora em Urbanismo
(USP) e professora convidada na Fundação Getúlio
Vargas e na Universidade Nacional de Córdoba
(Argentina). Liderou projetos em multinacionais por
15 anos, na América Latina, em Londres e Milão.
É diretora da Garimpo de Soluções, consultora
e conferencista em cinco línguas, 201 cidades
e 31 países. Escreveu vários livros pioneiros,
em economia, cidades, cultura e transformação
urbana, tendo sido agraciada com o Prêmio Jabuti
em Economia e finalista em Urbanismo. Presença
constante na imprensa, é assessora para a ONU,
mentora de vários conselhos, como das startups
LocalChef e Recicleiros, da revista Página 22 e da
Virada Sustentável. Venceu o Prêmio Claudia 2013,
em Negócios e foi apontada pelo El País como uma
das oito personalidades brasileiras que impressionam
o mundo.

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 10/05
DISPONÍVEL

TRADUÇÃO
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INSPIRE-SE, INOVE, EVOLUA

2019

Dia 14 - Terça-Feira
14h
15h

16h10
16h40

18h20

Abertura
Oscar Motomura

18h

Renato Meirelles

Presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva
Tema: Consumo
Palestra: Quem é o consumidor brasileiro?

19h10

Intervalo Mudança Sessão

19h20

Maílson da Nóbrega

Painelistas: Divino Sebastião de Souza
Presidente do Grupo Algar

Silvana Romagnole

Presidente do Conselho de Família da Romagnole S.A

Economista, ex-Ministro da Fazenda, colunista
Tema: Economia
Palestra: Perspectivas da economia brasileira

Roberto Faldini

20h30

8h

Chef Claude Troisgros

Fernando Cestari de Rizzo
9h20
9h30

10h35
10h50

Abertura especial com orquestra infanto-juvenil do
Instituto Core de Música

15h10

Intervalo Mudança Sessão

12h

15h20

Ulisses Mello

14h

Diretor da IBM Research e membro da IBM Academy of Technology
e da IBM Industry Academy
Tema: Inovação disruptiva
Palestra: A revolução da computação quântica

16h30

Intervalo de Relacionamento - Ambiente Feira

17h

Silvio Pietro Angori
CEO da Pininfarina S.p.A
Tema: Design
Palestra: Como o design faz do mundo um lugar melhor?

18h10

Intervalo Mudança Sessão

Sessão Estratégia - Palestras e Painel
Jerome Cadier

CEO da LATAM

Celebração Abertura - Ambiente Feira

Cozinheiro e empresário, CEO do grupo Troisgros no Brasil
Tema: Empreendedorismo
Palestra: Um empreendedor com apetite por inovação e
paixão pelo Brasil

Cofundador do IBGC e Membro do Conselho de
Administração da Odebrecht S.A
Encerramento

Dia 16 - Quinta-Feira

Dia 15 - Quarta-Feira
13h45

Painel Governança Corporativa

Lélio Lauretti

Intervalo Mudança Sessão

2019

Alta performance, longevidade e governança corporativa
Mediação: Monika Hufenussler Conrads

Intervalo Relacionamento - Ambiente Feira

Consultor, autor e Sócio-Fundador do IBGC
Tema: Ética
Palestra: Ética em um mundo em profunda transição

14 a 16 de Maio

Presidente do Conselho de Administração da Duas
Rodas Industrial

Sócio fundador e CEO da Amana-Key
Tema: Liderança
Palestra: Liderança para um futuro incerto

17h50

20h30

17ª Edição

15h10
15h30
15h50

17h

CEO da Tupy

Intervalo Mudança Sessão

Holger Marquardt
Diretor Geral da Mercedes-Benz divisão Automóveis para a
América Latina e o Caribe
Tema: Cultura de gestão
Palestra: Uma cultura centenária para superar
os próprios recordes
Intervalo Relacionamento - Ambiente Feira

Claudio Martinelli

Diretor Geral da Kaspersky Lab na América Latina
Tema: Cibersegurança
Palestra: Privacidade e segurança, novas questões cruciais
para quem está conectado
Intervalo

Tânia Cosentino

Presidente da Microsoft Brasil
Tema: Inteligência Artificial
Palestra: Como transformar negócios e vidas a partir da
inteligência artificial

Santiago Ospina Franco
Diretor de Marketing e Comunicação da Ruta N Medellín
Tema: Inovação
Intervalo Relacionamento - Ambiente Feira

Zeca de Mello

Filósofo, Doutor em Teologia, palestrante e professor da
Fundação Dom Cabral
Tema: Humanidades
Palestra: Aprender, desaprender, reaprender – Desafio para
pessoas e organizações
Encerramento

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