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Urbanização rápida

se tornarem mais eficientes e sustentáveis, promover o 
bem-estar e aumentar a competitividade. Estas "cidades 
inteligentes" coletam dados e utilizam as informações 
resultantes, aproveitando os avanços na análise de dados, 
IA, computação avançada e tecnologias 5G, para gerenciar 
ativos, recursos e serviços de forma eficaz. De Xangai a 
Nairóbi, de Jaipur a Denver, as iniciativas de cidades 
inteligentes estão sendo integradas em planos estratégicos 
nacionais, regionais e municipais em todo o mundo.

O consumidor urbano. Até 2030, os consumidores nas 
grandes cidades, representando 50% da população 
mundial, gerarão 81% do consumo global e 91% do 
crescimento do consumo global. Os padrões de consumo, 
como as próprias populações urbanas, são cada vez mais 
diversificados.

Expectativas futuras
À medida que a população urbana mundial ultrapassar 5 
bilhões até 2030, a urbanização continuará a moldar 

Acontecimentos atuais
Urbanização em toda parte. Desde 1950, a população 
urbana mundial cresceu quase seis vezes, de 751 milhões 
para mais de 4 bilhões em 2018. As cidades do mundo 
estão crescendo tanto em tamanho quanto em número: 
quase um quarto da população mundial vive em uma das 
548 cidades com pelo menos um milhão de habitantes. 
Muitas das cidades de crescimento mais rápido do mundo 
estão na Ásia e na África, com apenas três países (Índia, 
China e Nigéria) respondendo por um terço do crescimento 
urbano projetado.

Crescimento em cidades grandes e médias. Uma 
pequena, mas crescente porcentagem da população vive 
em uma das 33 megacidades, cidades com mais de 10 
milhões de habitantes. Espera-se que esse número aumente 
para 43 megacidades até 2030.

Desafios que exigem cidades mais inteligentes e mais 
ágeis. As cidades estão usando a inovação inteligente para 
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economias e sociedades. A urbanização tem o potencial de 
ser uma força transformadora positiva: devidamente 
planejada e gerenciada, pode melhorar as oportunidades de 
emprego, eficiência energética, saúde pública, educação e 
qualidade de vida. Entretanto, a urbanização também pode 
levar a taxas mais altas de criminalidade, maior 
congestionamento e poluição, e níveis crescentes de 
desigualdade. A urbanização contínua, especialmente nos 
países em desenvolvimento, pressionará a infraestrutura, a 
governança, o clima e o meio ambiente, entre outros.

Entre os desafios futuros está encontrar a infraestrutura 
adequada, tanto física quanto tecnológica, e serviços para 
atender às demandas de uma população urbana em 
crescimento. Estima-se que só na Ásia serão necessários 
US$1,7 trilhões por ano em investimentos em infraestrutura 
até 2030 para atender às novas necessidades, incluindo 
dutos de água, saneamento, redes elétricas, estradas, 
transporte público, habitação, hospitais e escolas, entre 
outros. Para atender a essas necessidades de infraestrutura, 
muitos países se voltarão cada vez mais para a China, que 
se comprometeu a financiar US$ 1 trilhão durante a próxima 
década para centenas de projetos de infraestrutura em todo 
o mundo.

Os países e cidades também se focarão em atender às 
necessidades de uma população cada vez mais urbana 
através de investimentos contínuos em cidades inteligentes, 
com um gasto global estimado em 189 bilhões de dólares 
até 2023. Grande parte deste investimento terá lugar na 
Área da Grande China (AGC) e nos países da Ásia-Pacífico, 
onde há um maior foco na sustentabilidade, qualidade do ar, 
mitigação da mudança climática e adaptação a desastres 
naturais. As iniciativas da cidade inteligente continuarão 
melhorando a eficiência e a eficácia do transporte, gestão 

de energia, serviços públicos, abastecimento de água, 
gestão de resíduos, detecção de crimes, saúde e outros 
serviços comunitários. Na próxima década, as empresas de 
tecnologia fornecerão cada vez mais soluções completas e 
ecossistemas inteligentes integrados às cidades, ao invés de 
componentes individuais para iniciativas de cidades 
inteligentes. A IA continuará desempenhando um papel 
maior como "cidadão digital", tornando os sistemas 
municipais mais eficientes. Novos desafios serão a 
interoperabilidade, a segurança e a privacidade dos dados e 
as restrições de financiamento.
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