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RESUMO: A urbanização é um processo importante que deu origem à cidade 
moderna e continua a moldá-la nos dias atuais. Esse processo é resultante de 
modificações sociais e econômicas substanciais que estão na base do 
desenvolvimento. Durante o processo de desenvolvimento de uma área urbana 
diversas pessoas e indústrias se estabelecem fortalecendo a economia da 
região, e em contrapartida, geram impactos sociais e ambientais atrelados a 
problemas com logística e mobilidade. Estas transformações podem ser 
amortizadas com a utilização das Novas Tecnologias. As sociedades 
necessariamente necessitam se preparar para essa nova onda que ocorre no 
ambiente da Ciência, Tecnologia e Inovação relacionada aos novos produtos 
oriundos das tecnologias disruptivas e seus mercados. Disrupção é termo criado 
por Clayton M. Christensen para definir tecnologias que rompem ou que visam 
superar algo já existente. Inovações disruptivas darão de certa forma origem à 
novos mercados e modelos de negócios, apresentando soluções mais eficientes 
do que as já existentes até o momento. A inovação vem sendo apontada por 
economistas, gestores, formuladores de políticas públicas e pesquisadores 
como elemento estratégico fundamental à evolução tecnológica e diferenciação 
de produtos e serviços. Tornar as cidades mais inteligentes pode ajudar a 
melhorar os serviços urbanos aumentando consideravelmente a qualidade de 
vida de seus cidadãos. As cidades inteligentes são ecossistemas urbanos 
inovadores caracterizados por uma utilização generalizada de Tecnologias da 
Informação e Comunicação na gestão de seus recursos. É um modelo onde à 
conectividade é fonte de desenvolvimento a partir da utilização da infraestrutura 
de redes para melhorar a eficiência econômica e política e permitir o 
desenvolvimento social, cultural e urbano. Além disso, é necessário buscar a 
ruptura do uso da tecnologia comumente encontrada em soluções de cidades 
inteligentes. Ao invés de corresponderem às questões de forma pontual, 
atendendo, sobretudo aos interesses de mercado, a tecnologia e suas 
aplicações devem ser vistas sob uma perspectiva mais holística, 
descentralizada, integradora e participativa, melhorando a percepção e relação 
das pessoas com o seu ambiente. O envolvimento das pessoas, das políticas e 
as formas de gestão governamental nos processos de mudança dos valores são 
fatores críticos. Desse modo, através de uma análise bibliográfica e qualitativa 
busca-se demonstrar a importância de compartilhar informações nas cidades, 
sobre suas estratégias, processos, instrumentos e ferramentas de avaliação de 



impactos e riscos das cidades, buscando ampliar suas capacidades e eficiências 
nas ações, com a finalidade de mitigar a vulnerabilidade de suas comunidades 
e implantar as necessárias adaptações para um adequado desenvolvimento 
urbano sustentável. 
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