
Bloomberg Philanthropies City Data Alliance vai auxiliar 100 líderes locais a acelerar nas suas práticas de dados e entregar 
resultados excepcionais aos seus residentes.

Desde a última década, líderes locais progrediram de forma significativa no uso de dados não somente na tomada de decisões, 
mas também no desenho e na formulação de soluções em políticas públicas e na avaliação de desempenho. 

Agora, líderes das cidades estão idealmente posicionados para levar sua expertise de dados a um outro nível focando em avançar 
em equidade, engajar e informar residentes com dados e pensar de forma disruptiva para resolver problemas complexos.

O Bloomberg Philanthropies City Data Alliance vai identificar os 100 líderes locais nas Américas do Norte, Central e do Sul, 
reconhecidos por serem os mais sofisticados, ambiciosos e avançados em mobilizar dados, com o objetivo de ajudá-los a 
impulsionar o uso de dados para gerar melhores resultados aos residentes. O City Data Alliance vai ajudar líderes locais a:

• Expandir perspectivas no consumo e uso de dados para analisar progressos e desafios
• Mobilizar dados para destacar métricas de equidade e performance em processos fundamentais da cidade, como recursos 

humanos, compras públicas e orçamento
• Engajar residentes por meio dos dados que refletem a qualidade de vida na cidade
• Entregar serviços de alto impacto

O programa é desenhado para prefeitos que já estão comprometidos com o uso de dados e querem uma oportunidade para elevar 
suas práticas. O City Data Alliance é dividido em duas partes. Em ambas, o objetivo ofertar uma oportunidade única para líderes 
locais (e os respectivos times sênior) aprofundarem a forma com que cidades usam dados para informar decisões, entender o 
impacto das suas ações e comunicar resultados

• Os líderes locais vão fazer parte de um programa de aceleração em dados de seis meses, que incluirá módulos de educação 
executiva, sessões individuais de coaching e consultoria. Isso também inclui sessões de troca entre pares com cidades das 
Américas do Norte, Central e do Sul, além da oportunidade de discutir a cidade com experts internacionais que estão na 
fronteira do conhecimento em dados. Esse grupo de oportunidades vai posicionar os líderes locais do programa em metas 
ambiciosas para o trabalho na cidade, vai possibilitar que perguntas difíceis sobre os desafios da cidade sejam feitas e vai 
avaliar o progresso nas suas principais metas.

• Em paralelo com o programa de aceleração, as cidades também vão receber investimento de 12 meses para impulsionar uma 
prática de dados crítica da cidade, podendo ser gestão de desempenho, compras públicas, avaliação ou dados como serviço. 
Com o apoio de um parceiro expert no tema na implementação, a cidade vai aplicar a prática em uma prioridade do líder local 
enquanto constrói as estruturas para que essa prática seja adotada em toda a cidade.

DO QUE SE TRATA?

O QUE O PROGRAMA OFERTA?



QUAIS SÃO AS 
PRÁTICAS DE 
DADOS?

Gestão de desempenho 
O padrão-ouro da entrega de serviços públicos tem como um dos requisitos uma 
abordagem sofisticada de gestão de desempenho. Essa área de especialização vai 
detalhar as melhores práticas no mundo e oferecer um apoio técnico para ajudar 
líderes locais a estabelecerem rotinas e processos para gerir e mensurar seus projetos 
de maior prioridade.

Avaliação
Analisar o que funciona por meio de avaliações permite que líderes testem 
novas ideias, invistam em programas mais efetivos e maximizem resultados 
para os residentes. Por meio desta área de especialização, as cidades vão criar 
uma estratégia local de avaliação para, rotineiramente, executar avaliações que 
respondam às questões mais urgentes com o objetivo de informar melhor as 
decisões nas políticas. Experts vão ajudar as cidades a elevarem as habilidades do 
time de avaliação para que conduzam pesquisas que gerem evidências significativas 
e, também, apoiem frentes de trabalho relevantes do prefeito, mostrando ao time 
da cidade como a avaliação pode guiar a aprendizagem, redefinição de rotas e 
resultados melhores na entrega de serviços.

Compras públicas
Por mais que as cidades dependam dos seus sistemas de compras públicas para 
ter efetividade e equidade na entrega de serviços fundamentais, muitas vezes a 
fiscalização das compras públicas serve como uma função de escritório ao invés de 
atuar como uma alavanca fundamental para mudanças na cidade. Nessa área de 
especialização, as cidades vão aprender a transformar sua estratégia de compras 
públicas adotando uma abordagem estratégica e guiada por resultados, gerando 
um ganho de tempo para a equipe da cidade, encorajando novos fornecedores 
(e aumentando a diversidade entre eles) e promovendo melhores resultados nos 
serviços contratados. 

Dados como serviço 
Dados como serviço é uma abordagem em que governos monitoram e entregam 
acesso sustentável e equitativo a dados, apoiando tomadores de decisão e 
empreendedores dentro e fora do setor público. Essa área de especialização vai 
ensinar os líderes locais como ir além da estratégia focada em portais de dados 
abertos para uma estratégia focada em direcionar dados para resolver problemas. 
O objetivo é desenvolver as práticas de dados da cidade, as políticas e as pessoas, 
garantindo um padrão de alta qualidade e escalabilidade no desenho e uso de 
serviços de dados. 




