
22@UrbanLab – inovação e revitalização de espaços 
urbanos 

Nome 22@Barcelona Urban Lab – Laboratório de Inovação Urbana do Distrito 
22 de Barcelona 

Objetivo 

Encorajar a inovação de negócios, facilitar o tempo de acesso de 
empreendedores ao mercado e criar novos produtos e serviços que 
melhorem a qualidade de vida das pessoas em Barcelona e que possam 
ser escaláveis para outras cidades no mundo. 

Público alvo 
Startups que estejam desenvolvendo projetos inovadores, que 
proponham soluções para problemas enfrentados pela cidade e que se 
encontrem em fase de pré-comercialização. 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Tecnologia 

Justificativa 

Motivada pelos Jogos Olímpicos de 1992, a prefeitura de Barcelona 
promoveu programa de revitalização econômica, social e urbanística na 
cidade, especialmente em seu Distrito 22. As mudanças promovidas 
foram orientadas a fim de criar uma região com infraestrutura de ponta, 
que combinasse espaços públicos e privados, com áreas verdes coletivas, 
e atraísse indústrias, instituições de ensino e pesquisa e serviços de 
apoio, gerando sinergias e estimulando a criação de uma sociedade 
intensiva em conhecimento. 

Essa transformação foi um processo longo e contínuo, de mais de 20 
anos. A partir de 2001, a prefeitura passou a desenvolver ações de 
planejamento e gestão urbanística, infraestrutura avançada, edificação e 
inserção de projetos corporativos e de clusters, baseada no conceito de 
cidade inteligente e compacta. Em 2013, cerca de 29% das empresas e 
8% dos empregados da cidade atuavam em setores intensivos em 
conhecimento, nos quais é destacado o papel das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC). 

Foi neste contexto que a prática Urban Lab surgiu, a fim de estimular o 
setor das TIC e o empreendedorismo, além de solucionar problemas reais 
da cidade, gerando ganhos mútuos para a sociedade. 

Contexto geográfico Espanha 

Ano de 
implementação 

2008 

Descrição das 
atividades e serviços 
realizados 

O programa oferece espaço de teste para pequenas empresas com 
implicação direta no funcionamento da cidade ou nos serviços que são 
proporcionados pela prefeitura de Barcelona. 



Ele integra o projeto 22@Barcelona, da prefeitura de Barcelona, que 
transformou a região em espaço inovador que concentra atividades 
intensivas em conhecimento. As etapas envolvem: 

• Inscrição da empresa por meio de formulário disponível no próprio site 
do projeto (disponível em inglês ou espanhol); 

• Triagem dos projetos com base em critérios: os produtos e serviços 
pilotos a serem testados devem responder a uma necessidade 
municipal, estar em fase pré-comercialização e ter potencial escalável; 

• Os projetos selecionados testam seus produtos ou serviços em 
espaços públicos do Distrito 22, o que envolve a instalação de 
materiais como painéis solares, sensores eletrônicos, câmeras, etc. 
Nesses locais é sinalizado que trata-se de projeto que integra o Urban 
Lab. Os projetos também recebem diagnóstico e apoio técnico de 
agências como a Barcelona Activa. 

• O projeto não é uma via de financiamento e não implica em 
compromisso por parte da prefeitura de Barcelona de implantar a 
solução testada no longo prazo. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

Os resultados esperados do projeto são: 

Para a prefeitura: 

• Radar para monitorar as inovações no mercado que ajudem a prover 
bens públicos e solucionar problemas relacionados à sua provisão e 
melhoria; e 

• Estímulo ao empreendedorismo orientado para desafios sociais. 

Para as empresas: 

• Oportunidade de testar seus produtos/serviços em ambiente real; e 

• Plataforma de divulgação para clientes, seja para aplicação das 
tecnologias em outros contextos ou para participação em editais de 
compras governamentais. 

Para o cidadão: 

• Melhora a qualidade dos serviços urbanos ligados a seu dia a dia; e 

• Forma de engajamento da sociedade na solução de desafios comuns. 

Por tratar-se de projeto ainda em fase piloto, os resultados sobre o 
desempenho das empresas após o período de teste ainda não estão 
disponíveis. Desde 2008 já foram 43 projetos apoiados em domínios 
como comunicações, mobilidade e meio ambiente. 

Instituição Executora 

Nome 22@Barcelona 



País Espanha 

Setor Governamental 

Clientes Empresas, instituições de ensino e pesquisa, parques tecnológicos e 
cidadãos do Distrito 22 de Barcelona como um todo. 

Tamanho 

Desde sua criação em 2000 até o final de 2011, a sociedade já 
desenvolveu cerca de 140 instrumentos de planejamento, atraindo 4500 
novas empresas. Além da prática Urban Lab, desenvolve outros projetos 
de inovação e tecnologia para facilitar a ponte entre empresas e 
instituições de pesquisa, promover compras governamentais inovadoras e 
a valoração de tecnologias. 

Instituições Parceiras 

Nome Comissão Europeia / Barcelona Activa 

Setor 

A Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia responsável 
por determinar os objetivos e as prioridades de ação do bloco.  

A Barcelona Activa é a agência de desenvolvimento municipal de 
Barcelona. 

Papel 

Comissão Europeia: Co-fundador por meio de seu Programa de Inovação 
e Competitividade. 

Barcelona Activa: apoio técnico. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Nos últimos anos têm surgido diversas iniciativas que visam engajar a 
sociedade civil na solução para provisão de bens públicos e que se 
baseiam em princípios similares ao Barcelona Urban Lab, tais como Open 
Cities, Iamsterdam, Commons for Europe, Code for America, bdigital, etc. 
A adaptação da prática em outros contextos é viável considerando que 
requer a combinação de serviços que já são muitas vezes oferecidos por 
instituições de apoio a pequenos negócios (como serviços técnicos e o 
uso de editais de convocação a empresas). Ademais, tal adaptação pode 
contar com apoio de comunidades que já nascem globais, como o Open 
Cities, e que são baseadas na troca de experiências e na inovação aberta. 

É preciso considerar que, por envolver a ocupação de espaços públicos 
na cidade, a colaboração de entidades públicas responsáveis é essencial. 
Deve-se atentar também para o fato de que a cidade de Barcelona 
experimenta processo de longo prazo de estímulo a indústrias 
tecnológicas, por isso, os serviços complementares oferecidos aos 
projetos selecionados devem levar em conta o perfil de concentração 



industrial local e a disponibilidade de serviços intermediários, como fontes 
alternativas de financiamento, o potencial de clientes e parceiros, etc. 

Conclusão 

A prática Urban Lab surge do aumento do número e da diversidade de 
serviços demandados em uma cidade, combinada a um cenário de 
orçamento público em queda devido à crise financeira na Europa. Ela 
reflete a importância de envolver o setor privado para solução de 
problemas públicos, especialmente para alavancar empreendedores com 
ideias inovadoras mas que ainda não lançaram produtos e serviços no 
mercado. No mundo, os mecanismos para construção de cidades 
inteligentes têm se multiplicado, tais como open data, construção de 
bancos de padrões e boas práticas, premiações e competições, 
experimentação de laboratórios urbanos, parcerias com inovadores 
líderes e maior envolvimento entre cidadãos e tomadores de decisão. No 
Brasil prática similar poderia ser promovida a fim de atender a graves 
problemas que nossas cidades enfrentam, em temas como mobilidade 
urbana, acessibilidade, segurança, meio ambiente, etc., contando com 
apoio técnico e operacional do Sebrae, como parte de sua missão de 
apoio ao potencial empreendedor e a micro e pequenas empresas. 

 


