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Resumo:
O termo modelo de cidade, na literatura internacional, vem sendo amplamente utilizado para
referenciar a cidade 3D. Entretanto, é incipiente a quantidade de artigos acadêmicos discorrendo sobre
o termo modelo de cidade enquanto instrumento que auxilia o planejamento, implementação e
acompanhamento de políticas públicas em direção a uma sociedade empreendedora. A partir da
análise do estado da arte do termo modelo de cidade e das diferentes concepções de cidade
(empreendedora, criativa e inovadora), é possível propor ferramentas que direcionem as políticas
públicas de gestão de cidade. O objetivo do presente estudo é desenvolver a proposição de um
regenerador de modelo de cidade, um instrumento capaz de direcionar o desenvolvimento das cidades
apoiado no paradigma do empreendedorismo, criatividade e inovação. O estudo é exploratório e adota
a metodologia reflexiva. A operacionalização do regenerador de modelo de cidade proposto é
realizada a partir do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), um plano estratégico do
Governo do Estado de Minas Gerais para o período 2015-2017. Os resultados inovadores da presente
pesquisa contribuem em três níveis, a saber: (1) na produção acadêmica brasileira; (2) na gestão de
cidade; (3) na compreensão das estratégias vinculadas ao empreendedorismo e inovação mencionadas
no PMDI.
Palavras chave: Modelo de cidade, Gestão de cidade, Empreendedorismo, Inovação, Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado.

City Management under the Paradigm of Entrepreneurship,
Creativity and Innovation: Proposal of the City Model Regenerator
Abstract
The term city model, in the literature, has been widely used to reference the 3D city. However, it has
been incipient the amount of academic articles discussing the term city model as a tool that assists the
planning, implementation and monitoring of public policies towards an entrepreneurial society. From
the analysis of the state of the art of the term city model and the different conceptions of city

(entrepreneurial, creative and innovative), it is possible to propose tools that orient public policies of
city management. The aim of this study is to propose a city model regenerator, a tool to orient the
development of cities supported by the paradigm of entrepreneurship, creativity and innovation
paradigm. The study is exploratory and adopts a reflexive methodology. The operation of the city
model regenerator propose is carried out from the Integrated Development Plan of the Minas Gerais
State (PMDI), a government strategic plan of the Minas Gerais State for the period 2015-2017. The
innovative results of this research contribute at three levels, namely: (1) in the Brazilian academic
production; (2) in city management; (3) to understand the strategies related to entrepreneurship and
innovation mentioned in PMDI.
Key-words: City Model, City Management, Entrepreneurship, Innovation, Integrated Development
Plan of Minas Gerais State.

1 Introdução
Embora o termo modelo de cidade venha sendo adotado na literatura acadêmica internacional
no sentido de referenciar a cidade 3D (ŽIŪRIENĖ, MEŠLIŪTĖ e MAKUTĖNIENĖ, 2006;
SMART, QUINN e JONES, 2011; YASUMOTO et al, 2011; CAPPELLE et al, 2012;
JAHNKE, KRISP e KUMKE, 2011; SAHIN et al, 2012), pouca atenção tem sido dada para
sua compreensão enquanto instrumento que auxilia o planejamento, execução e
acompanhamento da gestão pública da cidade em direção a uma sociedade empreendedora
(GIBB, 2002). Na literatura acadêmica internacional, o termo modelo de cidade não fornece
informações que possibilitem analisá-lo como um modelo ontológico, composto de elementos
que orientem a concepção e implementação de projetos, programas e políticas públicas
vinculadas aos conceitos de cidade empreendedora, criativa e inovadora. A lacuna exposta na
literatura é decorrente da ausência de estudos sobre modelo de cidade em conexão com
cidades empreendedoras, criativas e inovadoras, no sentido de colaborar para a regeneração
das cidades pós-modernas.
A lacuna identificada na literatura abre um conjunto de questões relacionadas à gestão da
cidade, dentre as quais destacam-se: (1) Existe alguma diferença ou similaridade entre os
conceitos de cidade empreendedora, cidade criativa e cidade inovadora? (2) Que implicações
práticas a conexão entre estes conceitos pode proporcionar para a concepção,
acompanhamento e execução de programas, projetos e políticas públicas para as cidades e o
Estado? (3) Que concepção de cidade os formuladores de programas, projetos e políticas
públicas municipais ou estaduais devem perseguir para sedimentar a gestão da cidade a partir
do empreendedorismo, criatividade e inovação? (4) Que modelo de cidade visa ampliar a
compreensão destes conceitos de cidade, de modo sintetizar, reunir e abarcar suas categorias
determinantes? Estas questões levantadas abrem possibilidades de investigação.
Nesta direção, a ausência de ferramenta na literatura nacional e internacional do campo de
empreendedorismo que sintetize, reúna e abarque os conceitos de cidade empreendedora,
cidade criativa e cidade inovadora em um único modelo de análise deixam o campo de gestão
de cidades desprovido de instrumentos que consigam facilitar a compreensão sobre estas
dinâmicas na formulação de políticas públicas. A questão básica formulada do presente estudo
consiste em analisar como o modelo de cidade, apoiado no empreendedorismo, pode oferecer
informações para regeneração da cidade transformando-a em empreendedora, criativa e
inovadora. Orientado pela questão básica, o objetivo do presente artigo é propor um modelo
de cidade, apoiado no paradigma do empreendedorismo, capaz de oferecer informações para
regeneração de cidade, transformando-a em cidade empreendedora, criativa e inovadora. Em
seguida, pretende ilustrar a operação do regenerador do modelo de cidade, levando em

consideração oO Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), um plano estratégico
do Estado de Minas Gerais para o período 2015-2027.
O artigo está estruturado em cinco sessões. A primeira seção trata-se da introdução. A
segunda seção é desenvolvida a revisão literatura de modelo de cidade, cidade
empreendedora, cidade criativa e cidade inovadora. Na terceira seção delineia os principais
elementos que regem os métodos e técnicas da pesquisa. A quarta seção propõe o
regenerador de modelo de cidade. A quinta seção ilustra uma das modalidades de operação do
regenerador de modelo de cidade. Por fim, a última seção se dedica às considerações finais,
destacando os impactos e implicações da pesquisa em três níveis, a saber: (1) na produção
acadêmica brasileira; (2) na gestão de cidade; (3) na compreensão das estratégias vinculadas
ao empreendedorismo e inovação mencionadas no PMDI.
2 Revisão da Literatura
2.1 Modelo de cidade
Gruen e Wang (1998) adotaram o termo modelo de cidade para designar uma tipologia de
cidade como geradora de topologia de objetos 3D do campo da fotogrametria. A adoção do
termo modelo de cidade para designar objetos 3D se ampliou e estabeleceu ligações estreitas
ao longo dos últimos dez anos. Os principais trabalhos analisam o modelo de cidade 3D
aplicado às informações cadastrais (ŽIŪRIENĖ, MEŠLIŪTĖ e MAKUTĖNIENĖ, 2006),
tecnologia móvel com modelo de cidade 3D (SMART, QUINN e JONES, 2011), modelo de
cidade virtual (YASUMOTO et al, 2011; CAPPELLE et al, 2012; JAHNKE, KRISP e
KUMKE, 2011) e combinação de fotogrametria e scanner a laser 3D (SAHIN et al, 2012).
Outros estudos propuseram ferramentas empíricas para arquitetos e planejadores analisarem e
preverem o fluxo de tráfego para a rede pública de transporte (ASCHWANDEN et al, 2012) e
modelo de tráfego de cidade em transporte (PASTÉN et al, 2012).
A bandeira do termo modelo de cidade vinculada à ferramenta de gestão da cidade foi
levantada a partir de um estudo realizado por Abbott (1997), que desenvolveu a hipótese de
cidade internacional. O estudo de Abbott (1997) sugere que a cidade internacional seja
compreendida como um modelo de cidade que começa a partir do interesse das cidades em
articular operações de marketing em nível global. Estas operações de marketing são
caracterizadas como sistemas complexos em escala mundial (ABBOTT, 1997). Ao propor
operações complexas de marketing em escala global, a cidade internacional de Abbott (1997)
adquire uma vantagem competitiva na captura de oportunidade para atração e liderança na era
de negócios. Isto colabora na implementação de ações competitivas na cidade internacional
(ABBOTT, 1997).
O modelo de cidade sustentável de Egger (2006), por outro lado, levantou a bandeira da
sustentabilidade no interior da cidade, articulada com a sociedade em rede. De acordo com
Egger (2006), a cidade pode ser considerada sustentável se suas estruturas e operações se
apresentam indivisíveis do planeta. Na cidade sustentável a formulação dos objetivos sociais,
ambientais, políticas e culturais, econômicos e físicos são essenciais e devem ser compostos
de atributos-chave de promoção de serviços públicos (EGGER, 2006).
A partir de 2013, além da continuidade de trabalhos sobre cidades virtuais 3D, os artigos
acadêmicos de modelo de cidade se ampliaram em outras duas direções, a saber: (1)
formulação de novos conceitos que colaborem na gestão e competividade das cidades; (2)
modelos de cidade variados. A combinação entre modelo de cidade e competitividade foi
explorado no trabalho de Singhal, McGrealb e Berry (2013), que sugere a regeneração e
estratégias de negócio como caminhos em direção à cidade competitiva. Singhal, McGrealb e
Berry (2013) também propõe uma metodologia hierárquica de avaliação de competividade das

cidades. Esta proposta, inicialmente estudada no Reino Unido, baseia-se na regeneração e
estratégias de negócio para a competividade urbana, sendo ampliada posteriormente em cinco
cidades da Índia (SINGHAL, MCGREAL e BERRY, 2013).
No campo dos modelos variados de cidade, encontram-se trabalhos sobre cidade como nexus,
modelo de cidade compacta e modelo de multi-cidade. A cidade como nexus sugere que o
desenvolvimento da cidade e da região requer uma abordagem transdisciplinar (JACOBS,
2016). Nesta abordagem, os fatores situacionais, de modo particular a ação governamental,
fatores de mercados, fatores societais e fatores geoespaciais conectam atividades da vida
humana (JACOBS, 2016). A ideia de cidade compacta, em contrapartida, é composta de
aspectos de densidade urbana, a partir do plano de 2030 para a cidade de Melbourne,
Austrália (CHHETRI et al, 2013). Outras iniciativas se referem ao modelo de cidade circular
(LIN e WU, 2015) e emissão de gás (LIU et al, 2013).
2.2 Empreendedor: criativo e inovador
Para entendermos o que vem a ser cidade empreendedora, inovadora e criativa é relevante
revisitarmos o termo empreendedor, criatividade e inovação. O empreendedor é o indivíduo
que tem o comportamento criativo e inovador. O empreendedor é aquele que faz acontecer
decorrente de suas atitudes (FILION, 1993). Portanto, criatividade e inovação são habilidades
e categorias que se desenvolvem na esfera do indivíduo. Filion (1993) aponta um conjunto de
habilidades que colaboram para a superação dos novos desafios nas organizações, entre as
quais se destacam as habilidades de visão empreendedora, liderança empreendedora e energia,
consideradas fundamentais para o comportamento do ser humano nas organizações pósmodernas (FILION, 1993). Chamado de metamodelo empreendedor, a proposta de Filion
(1993) destaca que uma das características fundamentais ao indivíduo é a visão, ou seja, a
imagem projetada no futuro de um produto, serviço, tecnologia, processo ou algum projeto
que pretende desenvolver (FILION, 1993). Na implementação de sua visão, o indivíduo
desenvolve uma série de características, como liderança e energia, que colaboram na
formulação e implementação da sua visão (FILION, 1993).
A esfera do indivíduo é mencionado por Gibb (2002) ao destacar que a globalização ao
emergir levanta um conjunto de questões sobre o papel do indivíduo e das organizações na
sociedade pós-moderna. Apontando a ocorrência de pressões de diversas naturezas sobre o
indivíduo (individuais, pessoais e organizacionais), Gibb (2002) ressalta a importância do
paradigma empreendedor para a superação destas pressões na sociedade pós-moderna. A
sociedade empreendedora proposta por Gibb (2002) se apoia no novo paradigma de
aprendizagem em que se encontra a educação empreendedora. Esta superação ocorre a partir
da inovação como uma das habilidades essenciais ao empreendedor (GIBB, 2002). Neste
campo, Schumpeter (1934) foi um dos primeiros a associar o empreendedor e a inovação.
Sendo desenvolvido na esfera do indivíduo, infere-se que o comportamento empreendedor,
criativo e inovador se desenvolvem e se ampliam por meio das interações e dinâmicas
processuais do grupo. O grupo ou time empreendedor é um termo que ouvimos
frequentemente. Entretanto, o indivíduo empreendedor e o grupo empreendedor estão
presente nas organizações. As habilidades empreendedoras de Filion (1993) colaboram no
sentido de fomentar a inovação e o empreendedorismo para crescimento das organizações.
Caldas, Fachin e Fischer (1997) apresentam algumas proposições na análise da inovação nas
organizações, a saber: (1) construção das atividades organizacionais a partir da inovação; (2)
análise dos fatores que levam as organizações a inovarem; (3) procura de meios de trabalhar a
inovação em organizações complexas. Estas proposições colaboram no sentido de trabalhar as
tensões geradas pela dificuldade das organizações em inovar, bem como procurar resolver
seus problemas a partir da inovação (CALDAS, FACHIN e FISCHER, 1997).

A geração de inovação nas organizações também está relacionada ao ambiente no qual a
organização está inserida (CALDAS, FACHIN e FISCHER, 1997; HATCH, 1997). Segundo
Hatch (1997), o ambiente da organização impõe limitações e demandas para que a
organização possa sobreviver. O ambiente interno organizacional é constituído por
indivíduos, que se organizam em grupos, interconectados numa rede de relacionamento, que
ultrapassam as fronteiras da organização (HATCH, 1997). Estes relacionamentos também se
associam ao contexto no qual a organização está inserida, e as influências que o contexto
exerce na atuação da organização (HATCH, 1997). Infere-se que o ambiente organizacional e
suas redes podem se relacionar internacionalmente, a partir do estabelecimento de contatos e
parcerias, organizando suas atividades em nível global (HATCH, 1997).
2.3 Cidade empreendedora
Audretsch, Belitski e Desai (2015) afirmam que as cidades são apropriadas de serem
estudadas pela ótica do empreendedorismo. Como as empresas se instalam nas cidades, elas
estão inseridas no seu contexto local, que pode incluir leis, infraestrutura, recursos humanos,
capital, entre outros (AUDRETSCH, BELITSKI e DESAI, 2015). Ao longo do tempo, as
ações implementadas na administração das cidades em direção ao empreendedorismo geram
um efeito que pode culminar no crescimento econômico e desenvolvimento das cidades
(AUDRETSCH, BELITSKI e DESAI, 2015). Nesta direção, Dannestam (2008) afirma que o
estabelecimento de estratégias de competividade urbana são fundamentais para a constituição
de uma cidade empreendedora. A formulação destas estratégias, de acordo com Jessop e Sum
(2000), ocorre a partir da postura empreendedora dos formuladores de políticas públicas, que
passam a atuar como empreendedoras na tomada de decisão.
Segundo Chapin (2002), na cidade empreendedora o desenvolvimento do setor privado é
fomentado a partir de programas promovidos pelo setor público. O estabelecimento de
parcerias público-privadas e de bases de inovação são essenciais para o desenvolvimento da
cidade empreendedora (CHAPIN, 2002). A integração da infraestrutura urbana, do
desenvolvimento sustentável, abertura de novos mercados bem como a redefinição da posição
da cidade enquanto agente global também se mostram essenciais para o desenvolvimento das
cidades empreendedoras (JESSOP e SUM, 2000).
Outra questão se relaciona com as estratégias desenvolvidas na cidade empreendedora.
Considerando as cidades como chaves de desenvolvimento econômico, Dannestam (2008)
ressalta a importância das estratégias empreendedoras para alavancar o crescimento das
cidades. Segundo Rahman e Fatima (2011), estas estratégias podem estar ligadas ao
desenvolvimento tecnológico, à criação de novos negócios e fatores de inovação. E, mesmo
os investimentos em P&D sejam forças que colaborem para o crescimento urbano, as
estratégias empreendedoras reúnem estes fatores, fomentando a inovação e o crescimento
econômico (HACKLER, 2011).
2.4 Cidade criativa
Outro aspecto no desenvolvimento das cidades está relacionado às atividades criativas e
culturais. De acordo com Costal et al (2007), as atividades culturais (criativas por natureza)
são um dos pontos chave das estratégias de desenvolvimento das cidades. A criatividade é
uma importante ferramenta para o crescimento econômico e inovação das cidades, bem como
a geração de conhecimento e a adoção de uma cultura do conhecimento (GRODACH, 2013;
HOSPERS e PEN, 2008).
Desta forma, a cidade criativa se propõe com a formulação de estratégias de desenvolvimento
urbano voltadas ao crescimento econômico, desenvolvimento local e renovação urbana
(COSTA et al, 2007). De acordo com Costa et al (2007), estas estratégias são desenvolvidas a

partir da utilização da criatividade como ferramenta de desenvolvimento urbano. A cidade
criativa foca seu desenvolvimento na atração de recursos humanos altamente capacitados e
indústrias criativas, além da utilização da criatividade como ferramenta de crescimento
econômico (COSTA et al, 2007; GRODACH, 2013).
O papel do setor público, na cidade criativa, é a compreensão da importância do
aproveitamento do potencial intelectual dos seus cidadão (LANDRY, 2011). A cidade criativa
encoraja a participação popular nas tomadas de decisão, bem como mantem uma estreita
relação com as indústrias, incentivando a comunicação e excelência dos serviços (LANDRY,
2011). Esta excelência parte desde ações de popularização de conhecimento, criatividade e
inclusão social, até o desenvolvimento de uma infraestrutura urbana propícia a instalação de
indústrias tecnológicas e criativas (COSTA et al, 2007; PRATT, 2010; GRODACH, 2013).
2.5 Cidade inovadora
De acordo com Shearmur (2012), a inovação é o principal caminho que estimula o
crescimento econômico. Como é nas cidades que ocorrem as atividades que estimulam a
economia nacional, elas são o centro de discussões quando a inovação é tratada no contexto
regional (SHEARMUR, 2012). Inkinem (2015) afirma que a cidade inovadora pode ser
projetada tanto a partir da criação de uma imagem contemporânea e desenvolvida da cidade
(branding), como pelo perfil tecnológico dos serviços públicos e privados disponibilizados à
população (serviços públicos e privados tecnológicos). A construção da cidade inovadora
parte dos órgãos públicos, que projeta o desenvolvimento da cidade a partir da geração de
conhecimento inovador e tecnológico (MARCEAU, 2008; FANG et al, 2014; INKINEN,
2015).
A imagem da cidade inovadora é idealizada segundo a maneira pela qual seus cidadãos,
turistas e governos a veem como capaz de atrair investimentos e fomentar a inovação
(HOSPERS, 2008). De acordo com Hospers (2008), esta imagem, chamada de branding, está
relacionada com a capacidade da cidade em atrair investimentos, empresas de tecnologia,
turistas e fazer com que os recursos humanos capacitados se instalem na cidade. Para que isto
ocorra, o setor público da cidade inovadora deve agir em algumas direções, saber: (1) possuir
uma domada de decisão transparente, favorecendo as atividades inovação (FANG et al, 2014;
INKINEN, 2015); (2) incentivar a inovação mesmo em tempos de estabilidade econômica e
crescimento econômico (HOSPERS, 2008); (3) envolver a comunidade com os objetivos de
crescimento em direção à inovação, independente da densidade populacional da cidade
(HOSPERS, 2008).
O estabelecimento do indivíduo, dos grupos e das organizações como agentes de regeneração
urbana contribuem para a compreensão do estado da arte sobre empreendedorismo,
criatividade e inovação nas cidades. Esta compreensão permite estabelecer algumas
considerações sobre as categorias de análise que regem estas atividades. As categorias de
análise fornecem os elementos necessários que propiciam a identificação dos elementos
constituintes e a proposição do regenerador de modelo de cidade.
Segundo Christensen (2006), a categorização organiza os elementos constituintes de uma
forma pela qual eles passam a ser compreendidos a partir de seus fenômenos e resultados de
interesse. Portanto, é possível compreender, além da relação fenômeno-resultado, quais os
fatores no fenômeno que causam o resultado esperado (CHRISTENSEN, 2006). Como
organizações complexas, o entendimento dos impactos e implicações do empreendedorismo,
da criatividade e da inovação das cidades deve passar primeiramente pela categorização
destes conceitos. O quadro 1 apresenta as principais categorias das três áreas de
desenvolvimento das cidades, a saber: empreendedorismo, criatividade e inovação.

Área de Análise

Referência

Categorias de Análise

JESSOP e SUM (2000)

GLAESER, ROSENTHAL
e STRANGE (2010)
RAHMAN e FATIMA
(2011)
DANNESTAN (2008)

Estratégias empreendedoras dos órgãos públicos
Empreendedorismo como agente estimulador do
desenvolvimento econômico
Estratégias empreendedoras dos órgãos públicos e parcerias
com o setor privado
Empreendedorismo como ferramenta de compreensão das
atividades urbanas
Desenvolvimento tecnológico e inovação ao longo do tempo,
juntamente de atitude empreendedora das cidades
Estratégias inovadoras para elevar a competitividade

COSTA et al (2007)

Estímulo às Indústrias Criativas

MARTIN et al (2015)
EVANS (2009)
WAITT e GIBSON (2009)
ANDERSSON, Å. e
ANDERSSON, D. (2015)

Estímulo às Indústrias Criativas
Investimentos em C&T e Indústrias Criativas
Formação de uma Economia Criativa
Investimentos em P&D, instauração de um ambiente
acadêmico, ações e transparência dos órgãos públicos
Diversidade e instabilidade urbana como condições que
estimulem a criatividade urbana
Estímulo às Indústrias Criativas
Estímulo às Indústrias Criativas
Formação de uma Economia Criativa
Branding das cidades

CHAPIN (2002)
DOUCET (2013)
Empreendedorismo

Criatividade

HOSPERS e PEN (2008)

Inovação

HALL (2000)
CARTER (2013)
GRODACH (2013)
HOSPERS (2008)
CAPELLO, CARAGLIU e
LENZI (2012)
SHEARMUR (2012)
MARCEAU (2008)
FANG et al (2014)
INKINEN (2015)

Investimentos em P&D e na educação superior nas cidades
Inovação nas cidades como um processo social, e não físico
Incentivo à inovação e ao conhecimento partindo dos órgãos
públicos em direção às empresas e população
Ciência, tecnologia e inovação no ambiente urbano
Branding, ciência e tecnologia no ambiente urbano

Fonte: os autores.
Quadro 1 – Categorias de Análise das Atividades de Empreendedorismo, Criatividade e Inovação nas Cidades.

3 Métodos e Técnicas
Sendo uma pesquisa exploratória e qualitativa, adotou-se a metodologia reflexiva para o
estudo (ALVESSON e SKÖLDEBERG, 2000). A pesquisa foi realizada em quatro etapas. Na
primeira etapa foi realizado o levantamento da literatura de modelo de cidade, cidade
empreendedora, cidade criativa e cidade inovadora. Em seguida, foi realizada a análise dos
principais elementos que constituem cada um destes conceitos. Na terceira etapa foi
desenvolvido o regenerador de modelo de cidade Na última etapa foi realizada a ilustração da
operacionalização do modelo de cidade, a partir da análise do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI), um plano estratégico do Estado de Minas Gerais para o
período 2015-2027.
4 Proposição do regenerador de modelo de cidade
O modelo de cidade (quadro 1) que propomos tem como origem o trabalho de Taran et al
(2015). O modelo de cidade reúne cinco aspectos essenciais: proposição de valor, clientes,
configuração de valor, parcerias e modelo de receita. Estes aspectos contribuem no sentido de
ampliar a compreensão e entendimento do novo conceito de cidade, empreendedora, criativa e
inovadora que pretende ser atingida no curto, médio ou longo prazo e oferece informações
para o processo de regeneração das cidades.

Clientes
Categorias de clientes a quem se
procura servir.
Parcerias
O fortalecimento da rede de
parceiros que cooperam para a
sustentabilidade da configuração
de valor.
Fonte: adaptado de Taran et al (2015).

Modelo de Receita
A estrutura de custos e resultados
pela se qual se desenha a obtenção
de lucro.
Proposição de Valor
As ofertas entregues aos clientes.
Compreende os produtos e serviços
oferecidos para satisfazer as
necessidades e anseios dos clientes.

Configuração de Valor
O conjunto de recursos (tangíveis,
financeiros, humanos, intelectuais,
de infraestrutura, etc.) e as
atividades principais que
possibilitam atender a proposição
de valor oferecida.

Quadro 1 – Proposta de Modelo de Cidade.

No campo da Biologia, regeneração está relacionada com a capacidade dos seres vivos em
reproduzir suas partes e tecidos, restaurando-se (MICHAELIS, 2009). Adotamos o termo
regeneração da Biologia na proposição do modelo, para expressar que ao definir o modelo de
cidade empreendedora, criativa e inovadora que se pretende perseguir no curto, médio ou
longo prazo, a cidade dá inicio ao processo de regeneração de seus tecidos, apoiando-os no
paradigma empreendedor. O processo de regeneração é conduzido por questões ontológicas,
conforme a figura 1.

Figura 1 – Questões Ontológicas do Modelo de Cidade.

A categorização dos elementos constituintes dos conceitos de cidade empreendedora, cidade
criativa e cidade inovadora permitiu a identificação das convergências e divergências das
políticas públicas de gestão de cidade em direção a cada uma destas cidades. O regenerador
de modelo de cidade proposto (quadro 1) procura sintetizar, reunir e abarcar os conceitos de
cidade empreendedora, cidade criativa e cidade inovadora, a partir da postulação de cinco
questões que direcionam a formulação de políticas públicas de gestão de cidade. Estas
questões estão relacionadas com a maneira pela qual os tomadores de decisão e formuladores
de política públicas nas cidades procuram: (1) identificar a concepção de cidade que será
perseguida e a imagem que será criada; (2) planejar, implementar e acompanhar os
programas, projetos e políticas públicas para a regeneração da cidade em direção à concepção
de cidade; (3) atrair recursos (humanos, financeiros, intelectuais, empresariais, comerciais,

etc.) que fomentem a concepção de cidade pretendida; (4) determinar as principais parcerias
que devem ser realizadas para a construção da concepção de cidade; (5) estabelecer a
estrutura de receitas que será implementada na nova concepção de cidade.
5 Operacionalização do regenerador de modelo de cidade
A operacionalização do regenerador de modelo de cidade proposto pode ser operado na
análise de estratégias voltadas ao desenvolvimento socioeconômico, seja local, regional,
estadual ou nacional. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, apresentou em 2015
informações e estratégias sobre as políticas públicas do Estado para o período 2015-2027
(MINAS GERAIS, 2015a). Dentre estas informações, destacam-se a baixa capacidade
inovativa das indústrias mineiras, a incipiente efetividade das parcerias entre a Academia e a
Indústria, além do fato do Estado não fomentar a cultura de empreendedorismo (MINAS
GERAIS, 2015b). Para a superação destas constatações, são apontadas uma série de
estratégias, tais como (MINAS GERAIS, 2015a):
a) Promover a ampliação de espaços de inovação em todo o Estado;
b) Atrair centros de P&D para o Estado;
c) Fomentar a cultura de inovação por meio de atividades no ensino básico, médio,
profissionalizante e superior;
d) Promover a cultura da criatividade, da inovação e do empreendedorismo, viabilizando a
interação entre universidade, empresa, governo e sociedade;
e) Promover a inovação social, estimulando a participação da sociedade civil na produção de
bens e serviços públicos e projetos na economia.
Desta forma, é possível constatar que as estratégias apresentadas pelo PMDI englobam a
formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das cidades, uma vez que é nas
cidades que estas políticas serão implementadas. Nesta direção, a compreensão destas
estratégias vinculadas ao empreendedorismo e inovação mencionadas no PMDI é facilitada
pelo regenerador de modelo de cidade a partir de algumas inferências, a saber: (1) que
concepção de cidade será perseguida pelas cidades mineiras? Nesta pergunta, deve-se
mencionar como as cidades mineiras estabelecerão seus objetivos na concepção de cidade a se
perseguir, bem como a imagem a se criar; (2) que programas, projetos, ações e iniciativas
devem ser implementados em direção à concepção de cidade? Neste aspecto, deve-se destacar
a forma pela qual as cidades mineiras poderão realizar a regeneração da cidade em direção à
concepção de cidade a ser perseguida; (3) que recursos devem ser atraídos pela cidade a fim
de alcançar a concepção de cidade pretendida? (4) quais são os parceiros e parcerias que
deveram ser realizadas e que contribuam a construção da concepção de cidade pretendida? (5)
que modelo de receitas será adotado na nova concepção de cidade?
Estas questões levantadas se mostram ainda sem respostas a partir das estratégias apontadas
no PDMI. As constatações postuladas no plano estratégico do Estado de Minas Gerais não
englobam as concepções de cidade, bem como sua construção nas cidades mineiras. O
regenerador de modelo de cidade age no direcionamento dos programas e projetos que devem
ser realizados nas cidades mineiras, além de colaborar para a reflexão, tanto no nível
municipal quanto estadual, de quais políticas públicas fomentam as estratégias postuladas no
PMDI. Os resultados da presente pesquisa indicam que modelo de cidade proposto, apoiado
no empreendedorismo, oferece informações para regeneração das cidades mineiras,
transformando-as em empreendedoras, criativas e inovadoras.

6 Considerações finais
A proposição do regenerador de modelo de cidade capaz de sintetizar, reunir e abarcar os
conceitos de cidade empreendedora, cidade criativa e cidade inovadora contribui em três
níveis, a saber: (1) na produção acadêmica brasileira; (2) na gestão de cidade; (3) na
compreensão das estratégias vinculadas do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
(PMDI). No nível da produção acadêmica brasileira, o presente estudo é pioneiro na análise
dos conceitos de cidade empreendedora, cidade criativa e cidade inovadora, contribuindo no
sentindo de preencher as lacunas abertas na produção acadêmica brasileira e internacional.
Deste modo, o presente estudo contribui para a criação de uma agenda de pesquisa no país
voltada à formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de modelos de cidade
que fomentem o desenvolvimento das cidades brasileiras, apoiados nos conceitos do
empreendedorismo, criatividade e inovação.
Segundo, no nível da gestão de cidade. O presente estudo procurou propor um regenerador de
modelo de cidade capaz de fomentar o desenvolvimento das cidades baseado no
empreendedorismo, criatividade e inovação. O modelo proposto contribui para explorar,
analisar, comparar e aprender programas, projetos, ações e iniciativas voltados ao
desenvolvimento das cidades. A ilustração das estratégias, ações e decisões implantadas pelas
cidades a partir do modelo proposto poderá estimular outras cidades a desenvolver suas
políticas públicas em direção às atividades empreendedoras, criativas e inovadoras.
Por último, o regenerador de modelo de cidade proposto contribui para ampliar a
compreensão das estratégias voltadas ao empreendedorismo e inovação mencionadas no
PMDI. Esta contribuição está relacionada com o direcionamento do desenvolvimento das
cidades em torno do empreendedorismo, criatividade inovação, alinhado com as estratégias
apresentadas pelo PMDI. Este direcionamento passa pela formulação e implementação de
políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, criatividade e inovação nas cidades
mineiras. O regenerador de modelo de cidade contribui, portanto, no estabelecimento das
características determinantes que nortearão o desenvolvimento dessas cidades, e na maneira
pela qual essas cidades podem formular, implementar e acompanhar as políticas públicas
voltadas ao empreendedorismo, criatividade e inovação.
Os resultados decorrentes do presente estudo oferecem elementos para aumentar a
compreensão do termo modelo cidade enquanto instrumento que auxilia o planejamento,
execução e acompanhamento da gestão pública da cidade em direção a uma sociedade
empreendedora e a uma nova concepção de cidade empreendedora, criativa e inovadora.
Novas linhas e novas avenidas de investigações podem ser estabelecidas a partir do presente
estudo. Estas linhas e avenidas de investigação podem resultar em construtos sobre o modelo
de cidade que orientam a gestão da cidade baseada no paradigma do empreendedorismo, bem
como no desenvolvimento de ferramentas capazes de mensurar as dinâmicas empreendedoras,
criativas e inovadoras nas cidades.
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