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Bloomberg Philanthropies City Data Alliance  
Na última década, líderes municipais têm dado passos significativos no uso de dados para 
tomar decisões, formatar políticas públicas, entender desafios, desenhar e buscar soluções, 
avaliar progresso. O impacto – e a necessidade urgente - desses esforços nunca esteve tão 
evidente como nos últimos dois anos, em que líderes municipais e equipes de gestão 
utilizaram dados de maneira jamais vista para se comunicar com residentes, tomar decisões 
que salvam vidas e liderar suas comunidades durante a COVID-19.   
 
Agora, em que direcionamos nosso olhar para além das respostas à pandemia e para uma 
eventual recuperação, líderes municipais estão excepcionalmente bem-posicionados para 
levar sua expertise em uso de dados a um novo patamar - para avançar em equidade, para 
melhorar o engajamento público, para melhor informar e inspirar residentes, e para pensar 
de maneira inovadora sobre como resolver problemas complexos. 
 
Bloomberg Philanthropies City Data Alliance vai ajudar 100 cidades a acelerar suas 
capacidades em uso de dados e entregar resultados excepcionais para residentes. 

O que é esta oportunidade? 
A Bloomberg Philanthropies está lançando o Bloomberg Philanthropies City Data Alliance, 
um programa que vai identificar as 100 cidades da América do Norte, América Central e 
América do Sul que usam dados da maneira mais sofisticada, ambiciosa e avançada para 
ajudá-las a implementar um novo padrão para os governos locais comprometidos com o uso 
de dados para potencializar melhores resultados para seus residentes. Bloomberg 
Philanthropies City Data Alliance apoiará prefeitos(as) a:  

• Consumir e usar dados com mais confiança para entender progresso e desafios; 
• Utilizar dados para melhorar equidade, performance e outros objetivos por meio de 

processos-chave dos governos locais, como gestão de recursos humanos, compras 
públicas e orçamento; 

• Engajar residentes por meio de dados que importam para suas vidas, e 
• Entregar serviços de alto impacto. 

O que o programa oferece? 
O programa foi desenvolvido para cidades que já estão comprometidas com o uso de dados 
para melhorar as vidas de seus residentes e que, como parte desse compromisso, agora 
desejam passar para o nível seguinte. As duas partes do programa, de natureza sequencial, 
oferecem uma oportunidade única para que prefeitos(as) e suas equipes aprofundem as 
formas como as cidades usam dados para fundamentar decisões, compreender o impacto 
de seu trabalho e comunicar seus resultados.  

• Prefeitos e prefeitas participarão de um programa de aceleração de seis meses, que 
inclui educação executiva e sessões individuais de orientação e consulta. O programa 
inclui sessões de orientação, workshops com cidades participantes da América do 
Norte, América Central e América do Sul, e sessões especiais conduzidas por 
especialistas internacionais. Este conjunto de apoios permitirá aos prefeitos e 
prefeitas definir metas ambiciosas para seu trabalho, abordar perguntas difíceis, 
investir em práticas comprovadas e avaliar o progresso em seus objetivos prioritários.  

• Em seguida, as cidades participantes receberão um investimento de 12 meses para 
melhorar suas capacidades em uma área crítica para o uso de dados, como gestão de 
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resultados, compras públicas, avaliação, ou dados como serviço. Com o apoio prático 
de um parceiro especializado, a cidade aplicará a prática em uma prioridade da 
gestão, ao mesmo tempo em que criará as políticas e a infraestrutura necessárias 

Quais são as capacidades de uso de dados mais importantes que o programa 
apoiará?  

Gestão de resultados  
A prestação de serviços efetivos exige que prefeitos e prefeitas tenham uma abordagem de 
alto nível para a gestão de resultados. Esta área de especialização sintetizará as melhores 
práticas ao redor do mundo e oferecerá apoio técnico para ajudar líderes municipais a 
estabelecer rotinas e processos para gerenciar e medir seus projetos prioritários. 

Avaliação  
Entender o que funciona por meio de avaliações permite que líderes testem novas ideias, 
invistam nos programas mais eficazes e maximizem resultados para os residentes. Nesta 
área de especialização, as cidades criarão uma estratégia de avaliação em nível municipal 
para realizar de maneira rotineira avaliações que respondam às perguntas mais urgentes e 
fundamentem melhores decisões em políticas públicas. Especialistas reconhecidos 
mundialmente ajudarão as cidades a melhorar as habilidades de sua equipe de avaliação 
para realizar avaliações que resultem em evidências significativas e apoiam esforços 
municipais de alto perfil, mostrando ao público e à administração municipal como avaliações 
podem levar a aprendizado, correção de trajetória e resultados mais sólidos. 

Contratações públicas orientadas por resultados 
Por mais que as cidades dependam de seu sistema de compras para prestar serviços 
essenciais de forma eficaz e equitativa, muitas vezes as compras públicas se convertem em 
uma função burocrática, em vez de uma catalizadora de mudanças profundas. Nesta área de 
especialização, as cidades aprenderão a transformar as contratações públicas por meio da 
adoção de uma abordagem estratégica orientada a resultados que economize tempo das 
equipes municipais, fomente uma carteira de fornecedores nova e diversificada e alcance 
melhores resultados para serviços contratados. 

Dados como serviço  
Embora as plataformas de dados abertos tenham ajudado as cidades a tornar os dados 
acessíveis e transparentes, apenas disponibilizá-los não é suficiente. Nesta área de 
especialização, será ensinado a prefeitos e prefeitas a ir mais além de uma “estratégia de 
portal” e adotar uma abordagem de “dados como serviço”, em que dados são convertidos em 
ferramentas adaptadas às necessidades dos interessados dentro e fora do governo. 
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O que mais as cidades devem saber sobre a participação no Bloomberg 
Philanthropies City Data Alliance? 
Cidades da América do Norte, América Central e América do Sul estão convidadas a se 
inscrever. As cidades mais adequadas para este programa devem atender aos seguintes 
requisitos: 

• Ser de tamanho médio ou grande (ou seja, aproximadamente >100.000 habitantes 
nos Estados Unidos e Canadá, ou > 300.000 habitantes na América Central e na 
América do Sul);  

• Ter uma grande ambição por parte do prefeito ou da prefeita para utilizar dados para 
entregar melhores resultados para seus residentes;  

• Ser um prefeito ou prefeita com pelo menos três anos restantes no cargo, incluindo 
anos adicionais por meio de uma possível reeleição; 

• Ter bases sólidas para o uso de dados dentro da gestão municipal e seus órgãos 
administrativos. 

 
Estamos buscando prefeitos(as) prontos(as) para dedicar o tempo e o esforço necessários 
para levar o uso de dados das suas cidades a um novo patamar. Se a sua cidade for 
selecionada, espera-se que o prefeito ou a prefeita:  

• Participe plena e ativamente de todas as sessões com líderes municipais como parte 
do programa de aceleração (aproximadamente cinco horas por mês durante seis 
meses); 

• Compartilhe sucessos, desafios e insights com os demais participantes do programa 
durante o ano; 

• Comprometa-se a apoiar, contratar ou promover um(a) gestor(a) líder de uso de 
dados no governo de sua cidade (p. ex., um diretor de dados);  

• Nomeie uma equipe de aproximadamente três altos funcionários de sua 
administração para que participem do programa de aceleração (aproximadamente 
seis horas por mês ao longo de seis meses) e destine uma equipe adicional, conforme 
necessário, para o programa de assistência técnica escolhido por sua cidade; 

• Identifique um ponto de contato central para o programa (“Líder da Data Alliance”) 
para que coopere com a equipe do programa e gerencie o envolvimento dos 
participantes da cidade; 

• Realize com sua equipe o acompanhamento dos avanços nos projetos da cidade para 
os quais receba assistência técnica, e 

• Participe dos esforços para acelerar os sucessos do programa durante todo o ano. 
 
Prefeitos(as) e gestores(as) do alto escalão que participem do programa serão convidados(as) 
para participar de um encontro presencial na Johns Hopkins University, na cidade de 
Baltimore, Maryland (Estados Unidos). A maioria das atividades do Bloomberg Philanthropies 
City Data Alliance será oferecida de maneira virtual em resposta à necessidade dos 
participantes de todas as regiões de se ajustar às restrições de viagem relacionadas à COVID-
19. Os requisitos básicos para participar incluem acesso a Internet de alta velocidade e acesso 
a computadores ou telefones celulares com recursos de áudio e vídeo. Os materiais do 
programa estarão disponíveis em inglês, espanhol e português, e será oferecida 
interpretação simultânea dos eventos virtuais, conforme necessário.  
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Ao se inscrever e participar do programa, líderes municipais e gestores participantes se 
unem à Bloomberg Cities Network. Formada por líderes e gestores de governos municipais 
que compartilham nosso compromisso com dados e evidências, liderança ousada, inovação 
e colaboração, a Bloomberg Cities Network ajuda inovadores de governos locais a aprender 
uns com os outros e a acessar recursos e apoio inovadores. Os membros da rede têm acesso 
exclusivo a uma grande variedade de recursos, incluindo eventos e capacitação de 
excelência, oportunidades de conexão entre pares, acesso a soluções para suas cidades e 
muito mais. Para saber mais, visite:  https://bloombergcities.jhu.edu/.  

https://bloombergcities.jhu.edu/
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