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Este documento sintetiza as principais ideias e abordagens do Caderno 03 Estratégias
participativas para internacionalizar o território: uma tarefa de todos da coleção de Cadernos
para a internacionalização das cidades com o título, publicada no âmbito da Aliança Euro-
Latino-Americana, de cooperação entre cidades, Projeto AL-LAs.
 
Este sumário executivo visa contribuir para a reflexão sobre a criação de políticas estratégicas
e participativas de internacionalização de governos locais, com base em um processo
analítico que levou em consideração a prática, as experiências e os aprendizagens das
cidades e redes parceiras do Projeto AL-LAs.
 
O texto reúne as principais conclusões dos debates realizados entre mais de 50 especialistas
e profissionais da área de oito países, reunidos em Medellín, Colômbia, durante o quarto
workshop AL-LAs "Internacionalização estratégica e participativa das cidades", realizado de 4
a 7 de abril de 2014.
 
O objetivo do caderno é sistematizar um conjunto de diretrizes para as cidades com o objetivo
de facilitar o exercício do planejamento estratégico da ação internacional e fornecer
orientações e recomendações que possam ser incorporadas ou adaptadas para o diferentes
contextos. Assim, a abordagem central começa com a seguinte questão:
A administração local é responsável pela gestão internacional do território ou, pelo contrário,
a gestão internacional efetiva é o resultado da harmonização das ações dos diferentes
atores?

INTRODUÇÃO
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A internacionalização de uma cidade tem uma forte dinâmica de múltiplos atores, na qual o
setor privado, as câmaras de comércio, os sindicatos, as universidades e os grupos de cidadãos
participam sistematicamente; no entanto, essa interação não é necessariamente feita de
maneira harmoniosa ou coordenada.
 
No caderno, uma abordagem sintética é feita sobre os papéis dos quatro principais atores da
ação internacional a partir do nível local.

CAPÍTULO I .  
 
QUEM PARTICIPA NA INTERNACIONALIZAÇÃO DE
UM TERRITÓRIO?
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Sua natureza diversa e o rigor acadêmico de seu trabalho estão
transformando as universidades em aliadas inquestionáveis   dos
governos locais. No entanto, o potencial dessa aliança ainda é
subutilizado e há muitos espaços adicionais em que as
universidades poderiam atuar mais ativamente, para apoiar os
governos na construção de uma agenda pública participativa,
apoiada por pesquisa e trabalho técnico de qualidade.

Os sindicatos e o setor privado, com sua capacidade de convocar,
coordenar e representar os setores, atuaram como um dos
principais parceiros do governo local em nível internacional, e é
muito comum ver como delegações do governo se juntar com
delegações de empresários e dirigentes sindicais.
 
No entanto, ainda é inexplorado e pode assumir papéis de liderança
mais abrangentes.

Esse terceiro tipo de atores agrupa a multiplicidade de plataformas
e organizações de origem social, comunitária e cidadã que operam
no território. De acordo com seu tamanho e área de trabalho, essas
organizações fazem parte do tecido institucional da cidade e
participam de diferentes níveis de ação externa.
 
Os casos das cidades parceiras do Projeto AL-LAs ilustram como as
organizações não-governamentais que dialogam e influenciam
essas questões são justamente aquelas cuja finalidade social está
diretamente relacionada às questões da cooperação internacional
para o desenvolvimento e a cooperação descentralizada.
 
Há ainda um espaço importante para enriquecer a gestão externa
do local com propostas de “de baixo para cima” e multiplicar o
número de iniciativas cidadãs com a capacidade de sustentar um
diálogo permanente e causar um impacto efetivo na agenda pública
internacional das cidades e regiões.
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Órgãos legislativos

O GOVERNO LOCAL COMO COORDENADOR
DA INTERNACIONALIZAÇÃO

De acordo com o acima exposto, os órgãos legislativos
são chamados a desempenhar um papel mais ativo na
formulação da política e na promoção das iniciativas de
ação externa das cidades e governos locais. Por sua
natureza, esse ramo do poder público poderia canalizar
com eficiência parte das necessidades, prioridades e
demandas dos cidadãos.

O maior desafio enfrentado pela administração não é
apenas na formulação de uma estratégia internacional
de qualidade, mas também no desenvolvimento de
capacidades institucionais para realizar uma gestão
adequada com governança efetiva, na qual os atores são
convocados, estimulados e articulados de maneira
inteligente para que, por mútuo acordo e com base em
seus interesses e setores, contribuam para a
internacionalização e harmonizem suas ações para
alcançar maiores impactos.
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Baseado na riqueza do debate realizado no âmbito da AL-
LAs, algumas lições importantes são identificadas em
termos de persuasão e comunicação:

A comunicação deve ser realimentada.
A comunicação deve dar ênfase especial à maneira pela
qual a informação flui entre todos os atores
envolvidos.
As novas tecnologias podem ajudar a aproximar a
questão internacional do cidadão para iniciar o contato
entre governos e municípios e a sociedade civil.
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O GOVERNO LOCAL COMO PROMOTOR DA
INTERNACIONALIZAÇÃO

Um segundo grande desafio identificado está no processo de
persuasão e comunicação como um requisito básico para a
internacionalização estratégica.
 
Soma-se a isso a relativa fraqueza institucional dos escritórios
e estruturas responsáveis   pelo assunto, que têm pessoal
limitado e ferramentas logísticas e de gestão limitadas em
comparação com outras divisões da administração. Assim, os
escritórios e os responsáveis   pelo internacional não só devem
ser criativos e eficazes para se posicionarem dentro da
estrutura administrativa, mas também devem poder projetar
claramente a maneira pela qual a ação externa que propõem
contribuirá para a realização de os objetivos de
desenvolvimento da cidade ou região.



CAPÍTULO II.
 
DOZE IDEAS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO
ESTRATÉGICA, PARTICIPATIVA E SUSTENTÁVEL

A ação internacional dos governos locais pode ser motivada
tanto por incentivos externos provenientes de um contexto
internacional cada vez mais interconectado, quanto por
incentivos internos que incentivam as autoridades locais a
expandir suas possibilidades por meio de redes e contato com
parceiros, novos e tradicionais, além de suas fronteiras. As

motivações da internacionalização podem ser classificadas em
duas categorias principais: internacionalização reativa e
internacionalização planejada que, em um cenário ideal,
devem evoluir harmoniosamente e fornecer feedback mútuo.
Apesar das exigências impostas pelo mundo globalizado, cada
território é autônomo para tomar a decisão de avançar ou não
uma política ou estratégia de ação internacional.
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Qualquer política de internacionalização em um território
deve estar alinhada com as prioridades do Plano de Governo
e responder aos seus eixos estratégicos. As relações
internacionais devem permear as políticas públicas locais,
acompanhá-las e fortalecê-las. A internacionalização não é
um fim em si, mas um veículo para melhorar o
desenvolvimento local em todas as suas dimensões.

Alinhada 01 A internacionalização de um território deve começar a partir
da identificação de demandas e necessidades concretas da
população. A internacionalização não é um fim em si, mas um
meio e uma ferramenta para melhorar as condições de vida
dos cidadãos.

Plural e cidadão 02
O planejamento estratégico da internacionalização parte de
uma visão de território.Isso implica a compreensão do
contexto local, o estudo das potencialidades da geografia
física, social e econômica, a discussão sobre o papel que se
quer desempenhar em nível internacional e o conhecimento
das oportunidades e riscos colocados pelo próprio contexto.

Com olhar territorial 03 Antes de entrar no desenho de ações, orçamentos ou indicadores,
é importante considerar o ambiente internacional no qual se visa
atuar. Para fazer isso, a administração local deve olhar para fora,
fazer uso dos estudos e informações disponíveis, mas também
tentar abrir espaços para diálogo e feedback com outras
visões.Um dos principais espaços que tem tentado articular
globalmente as relações internacionais dos governos locais é a
organização mundial da CGLU, Cidades e Governos Locais Unidos.
A fim de concentrar as ideias de seus membros nessas questões,
a CGLU lidera a chamada Global Task Force of Local and Regional
Governments for Post 2015 Development towards Habitat III.

Em sintonia com a agenda global04
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Qualquer política de internacionalização em um território
deve estar alinhada com as prioridades do Plano de Governo e
responder aos seus eixos estratégicos. As relações
internacionais devem permear as políticas públicas locais,
acompanhá-las e fortalecê-las. A internacionalização não é um
fim em si, mas um veículo para melhorar o desenvolvimento
local em todas as suas dimensões.

A importância da internacionalização deve ser objeto de um
determinado esforço de socialização a partir da própria
administração do governo local, que, paradoxalmente, pode
ser um dos públicos mais difíceis de convencer. 
Portanto, a comunicação merece a concepção de um plano
em si, derivada da estratégia de comunicação geral
disponível para o governo local e diretamente conectada
com os objetivos perseguidos.

Em seu processo de planejamento específico, cada
cidade/região seleciona a ferramenta que considera adequada
dentro das opções que estão disponíveis. 
Como regra geral, os exercícios de internacionalização
respondem principalmente a uma visão de cidade ou território.
Essa visão pode ser entendida como um exercício prospectivo e
de longo prazo que identifica as características, situações e
mudanças que devem ser alcançadas para posicionar a cidade
em um cenário futuro.

Para ser profissional, qualquer estratégia internacional deve
necessariamente ter recursos humanos adequados (treinados e
competentes), recursos financeiros (suficientes e de fácil acesso) e
materiais (modernos, funcionais). A experiência mostra que
existem poucos escritórios de relações internacionais nas cidades
e governos locais que atendem a esses requisitos. 
Em termos de desafios operacionais, um conhecimento limitado
do assunto é identificado pelas autoridades eleitas, o que se
traduz em pouco apoio político.

Flexível Visível

Focada
Profissional
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A tipificação a seguir revela cinco grandes dimensões de
internacionalização que cada governo local deve considerar em
seu plano estratégico de internacionalização:
 
 
representação política e incidência: presença e representação em
eventos internacionais, atividades com o apoio, participação ou
iniciativa do corpo diplomático credenciado, participação em
comissões binacionais e outros mecanismos de integração
regional;
 
 
desenvolvimento econômico, negócios e investimento: ações
associadas a projetos de infraestrutura, atração de capital
estrangeiro, serviços para instalação de empresas, novos
negócios, apoio a investidores, promoção do comércio
internacional e planos de expansão do emprego;

cooperação e intercâmbio de experiências: intercâmbio de
conhecimentos e boas práticas, cooperação Sul-Sul e triangular,
assinatura de acordos de cooperação, organização de missões de
assistência técnica e realização de workshops, seminários ou
viagens técnicas;
 
 
comunicação e marketing da cidade: desenho de materiais
audiovisuais, materiais impressos e campanhas de mídia para a
promoção da cidade em ambientes internacionais que podem ser
usados   para a difusão, discussão, apropriação e enriquecimento
da marca da cidade pelos setores-chave e habitantes em geral.
 
 
 
serviços para cidadãos: apoio às comunidades de imigrantes ou a
emigrantes da localidade estabelecidos no exterior e para a
comunidade acadêmica (bolsas de estudos e programas de
intercâmbio de estudantes).

Multidimensional

a)

b)

c)

d)

e)
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Uma estratégia de internacionalização deve levar a
resultados tangíveis e avaliados. O desafio é estabelecer
indicadores realistas, rentáveis   e orientados para a
aprendizagem e melhoria contínua. Um dos desafios de
medir a internacionalização é não tentar reduzir seus
resultados a simples indicadores econômicos. Daí a
necessidade de também dispor de ferramentas para a
medição qualitativa e considerar a opção de fazer avaliações
de pares para enriquecer os processos com uma perspectiva
externa e promover a aprendizagem mútua. 
Antes de responder à pergunta sobre o que medir e como
fazer, é recomendável considerar: como concebemos o
sucesso da estratégia?

A apropriação e o empoderamento dos diferentes atores
territoriais na formulação e execução da estratégia
internacional é um fator decisivo para alcançar a
sustentabilidade e torná-la um exercício menos técnico e
mais orgânico, com vocação para evolução e permanência. 
Um ecossistema de atores, profissional e comprometido,
com fortes relacionamentos e agendas de trabalho de longo
prazo, terá a capacidade de manter a questão internacional
na agenda pública e fazer lobby para obter apoio e
financiamento para iniciativas, co-liderando a estratégia e
contribuindo para minimizar o risco político implicado pelas
mudanças do governo.

O processo decisório requer espaços de conscientização,
participação e consulta que legitimam a estratégia e a tornam
democrática e inclusiva.
O desafio é dar origem à existência de espaços:

Mensurável Durável

Para todos
Plurais
De incidência e não de simples validação
A longo prazo
De trabalho
Diferenciados mas coordenados

10 11
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Governança
urbana
 
#Governance

Financiamento
local
 
#Financing

As cidades devem enfrentar desafios
relacionados à governança urbana e
territorial, particularmente a falta de
capacidade, falta de recursos financeiros e
relacionamentos disfuncionais com outros
níveis de governo.

O acesso a serviços básicos nas cidades
depende da capacidade financeira dos
governos locais.

Melhorar as estruturas organizacionais
Maior responsabilidade no desenho de
políticas sociais e ambientais
Marcos legais e mecanismos de
colaboração entre agências
Mais recursos
Maior governança participativa
Melhorar o planejamento estratégico

Alcançar uma distribuição justa das
receitas entre o governo local e central
Garantir o acesso equitativo aos
mecanismos de crédito para os governos
locais

TABELA 1. O mundo que queremos

Tópico
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Papel dos governos locais Principales retos

Fonte: Elaboração própria



Planejamento
urbano
 
#Planning

O planejamento urbano deve responder às
mudanças nos contextos locais para promover
cidades mais inclusivas, reduzindo a expansão
urbana e a promoção do espaço público como
um lugar para o desenvolvimento social, com
o objetivo de reduzir a pobreza e garantir a
sustentabilidade urbana.

Povoados e cidades pequenas: falta de
serviços e cortes no orçamento público.
Cidades intermediárias: crescentes
demandas de emprego e serviços
Cidades periféricas: acomodar grandes
populações desiguais
Metrópole: reciclar espaços ou regenerar e
compactar os já existentes
Governos regionais: intermunicipalidades
como meio de melhorar a eficácia e a
competição saudável

TABELA 1. O mundo que queremos

14Fonte: Elaboração própria

Cidades e
territórios
inclusivos
 
#InclusiveCities

É tarefa das autoridades locais enfrentar os
desafios da exclusão social nas cidades

Saúde e habitação
Educação e emprego
Território, urbanismo e ambiente
Laços comunitários e discriminação



Desenvolvimento
econômico local
 
#EconomicDevel
opment

O desenvolvimento econômico local é
necessário para resolver os problemas diários
das cidades

Promover a participação
Liderança e coordenação
Estratégias abrangentes
Visão de longo prazo

TABELA 1. O mundo que queremos
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Ambiente urbano
sustentável
 
#Environment

Cultura: patrimônio,
diversidade e
criatividade
 
#Culture

As cidades representam os grandes desafios e
esperanças de um futuro sustentável.

Existem diferentes abordagens para incluir a
cultura no centro do desenvolvimento
sustentável das cidades

Ambiente urbano
Emissão de gases com efeito de estufa
Alterações climáticas
Catástrofes naturais

Cultura expande liberdades
Cultura impulsiona a economia
Cultura está ligada à equidade
Cultura e ambiente evoluem juntos

Fonte: Elaboração própria



Para AL-LAs un Diálogo Multiactor es “un escenario de encuentro democrático, en el que de manera permanente se debate y
construye el futuro, a partir de la combinación de diferentes medios de interacción, la generación de confianza, consensos,
legitimidad; de forma coordinada e integrada entre las instituciones públicas y todos aquellos actores involucrados en la
internacionalización de la ciudad o el territorio.” En otros términos el Diálogo Multiactor para la internacionalización es:

CAPÍTULO III. 
 
DIALOGAR PARA INTERNACIONALIZAR A CIDADE, A REGIÃO, O TERRITÓRIO

Uma estratégia para conhecer os pontos de vista de cidadãos
e organizações, perguntando sobre temas e interesses
específicos;
Um espaço de busca de informações específicas para a
definição de políticas;
Uma oportunidade para construir confiança e laços
duradouros;
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Um momento de participação que permite aos cidadãos e
organizações localizar sua cidade no mundo e a partir daí
identificar alternativas para seus problemas, possibilidades e
oportunidades;
Um espelho do conhecimento em que os participantes
refletem interesses em como imaginam a inserção de sua
cidade no contexto global.



O QUE NÓS QUEREMOS DIALOGAR?

Entre os benefícios mais comuns do Diálogo durante o processo
de planejamento ou implementação de uma estratégia ou
política de internacionalização de uma cidade ou região, há um
grande número de elementos entre os quais podemos destacar:

Ampliar conhecimentos sobre assuntos de interesse
público em relação à ação internacional da cidade; 
Reunir um grupo diverso de atores em cenários de debate
franco e aberto sobre questões de internacionalização em
que muitos poderiam estar envolvidos;
Assumir as complexas questões da internacionalização,
abordá-las de forma estruturada e transformá-las em
decisões que atendam aos interesses dos principais atores
envolvidos;
Comparar visões e transformar as relações entre o governo
local, a sociedade civil e o setor privado para uma maior
colaboração na ação internacional de uma cidade;
Reduzir a probabilidade de conflito nas ações que são
realizadas com os grupos de interesse da estratégia de
internacionalização;

Restaurar ou criar confiança entre os atores;
Gerar maiores níveis de coordenação entre os diferentes
agentes da internacionalização de uma cidade; 
Pensar a cidade internacional em um sentido intersetorial e
intergovernamental e que inclua os setores público e
privado;
Reconhecer a natureza intercultural dos processos de
internacionalização, independentemente do setor,
instituições, organizações, gênero ou cultura de onde os
participantes vêm.
Conseguir uma compreensão compartilhada da importância
da internacionalização da cidade e seus resultados
concretos na vida da população.
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Os objetivos de curto prazo de um
Diálogo são os resultados mais
imediatos que são apresentados na
cidade que está projetando ou
promovendo ações de melhoria em
seus processos de
internacionalização.

CONTRIBUIÇÕES NO PRAZO CURTO CONTRIBUIÇÕES NO MÉDIO PRAZO CONTRIBUIÇÕES NO LONGO PRAZO

Os objetivos de médio prazo são
resultados intermediários que
uma cidade poderia alcançar
desde que: incorpore em sua
estratégia de internacionalização,
as opiniões, expectativas e
interesses dos atores da cidade,
bem como, mantenha os cenários
de Diálogo abertos de forma
permanente e constante.

Os objetivos de longo prazo são
contribuições que não apenas
resultam nos aspectos
operacionais da estratégia de
internacionalização, mas são, em si,
resultados que impactam
positivamente na qualidade de vida
das pessoas, graças à ação externa
do governo local.

O QUE RESULTADOS PODEMOS ESPERAR DO DIÁLOGO?
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Com base na experiência das cidades parceiras e aliadas do
projeto AL-LAs, pode-se perceber que os cinco grupos de atores
mais importantes e nos quais deve-se concentrar um esforço
institucional das cidades em torno desse processo são:
 
1) a cidadania em geral,
2) a empresa privada (investidores) e associações empresariais,
3) a academia (universidades, centros de pesquisa, etc.),
4) os doadores internacionais e representações diplomáticas
presentes em cada cidade e
5) outras dependências do governo local.
 
Abaixo estão os tipos de atores para cada grupo:

DIALOGAR COM QUEM?
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Organizações internacionais e doadores
presentes na cidade
Representações diplomáticas e consulares
Centros culturais estrangeiros

Investidores nacionais e estrangeiros
Associações empresariais (câmaras de comércio e
indústria)
Guildas do setor de turismo e serviços
Organizações de trabalhadores

Cidadãos em geral, moradores da cidade
Organizações da sociedade civil (ONGs, OSC,
fundações, etc.)
Grupos comunitários (comitês de bairro,
organizações de mulheres, jovens, aposentados,
etc.)
Comunidades de migrantes
Visitantes da cidade
Cidadãos nascidos na cidade, mas residindo no
exterior

SETOR INTERNACIONAL SETOR PRIVADO

SETOR SOCIAL E CIDADÃO



DIALOGAR COM QUEM?
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Universidades, institutos e centros de
investigação
Associações de escolas
Intelectuais
Centros de ensino de línguas estrangeiras
Centros e museus culturais estrangeiros

Jornalistas na mídia local (mídia impressa, rádio e
TV)
Jornalistas na mídia nacional
Correspondentes da mídia estrangeira

Prefeito ou autoridade executiva mais alta do
governo local
Secretários ou membros do gabinete local
Outras dependências relacionadas do governo
local
Legislatura local (assembleia, conselheiros)

Instituições governamentais nacionais
relacionadas (Ministérios)
Dependências do governo intermediário
(estadual, provincial, departamental)
Órgãos legislativos (regionais, nacionais)

SETOR ACADÊMICO E CULTURAL

MEIOS DE COMUNICAÇÃO OUTRAS DEPENDÊNCIAS DO GOVERNO LOCAL

OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO



No contexto deste caderno, presume-se que os Diálogos não resultam em todos os casos da mesma magnitude e extensão, portanto, seu escopo e
resultados esperados dependerão da clareza que seus promotores têm sobre o escopo do processo. Ou seja, é importante perguntar-se: até onde
realmente a gente quer chegar? Na tabela abaixo você pode ver as diferentes opções que existem de acordo com os objetivos pretendidos:

Diálogo: através de quais espaços ou com que meios?
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Um espaço de
consulta

Um espaço para
deliberação

Um espaço de
negociação

Uma área de
prestação de
contas

Receber informações, conhecer pontos de
vista e opiniões sobre os problemas ou
oportunidades relevantes para a
internacionalização da cidade.

Identificar soluções alternativas para
problemas ou explorar em profundidade
cenários de oportunidade para a estratégia de
internacionalização da cidade

Concordar com os participantes para envolver
seus esforços e recursos

Divulgar o status das tarefas acordadas e
melhorar o que foi alcançado

Diagnóstico atual das questões ou
percepções dos atores frente ao processo de
internacionalização da cidade

Um mapa de interesses ou a abordagem de
possíveis cenários com os diferentes atores

Inventário de recursos e possíveis planos
de ação estratégica

Plano de melhoria da estratégia de
internacionalização da cidade, construir
confiança e sustentabilidade no processo.

O que está sendo procurado O melhor é usar... Para obter



A última seção do livro propõe uma rota de trabalho para
orientar o exercício prático do planejamento estratégico da
ação internacional, organizada em um formato passo a passo.
 
Etapas para planejar a estratégia de ação internacional:

CAPÍTULO IV
 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA AÇÃO INTERNACIONAL
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Estágio 1: Definição
Esta fase propõe quatro passos principais para identificar o
estado atual da ação internacional que está sendo realizada a
partir do território.
 
Passo 1. Alinhamento da estratégia internacional
 
Uma boa estratégia internacional deve estar alinhada com os
objetivos de desenvolvimento e com uma visão do território,
construída de forma participativa. Por isso, insistimos em
diferenciar desde o início entre objetivos de desenvolvimento
e objetivos de internacionalização.

Passo 2. Identificação dos atores e suas capacidades
 
Uma boa estratégia de ação internacional deve ser plural e
considerar que todos os outros jogadores têm o direito de
participar e tomar ações internacionais de forma
independente. Para examinar este ponto, as seguintes
questões orientadoras podem ser usadas: Quem são os atores
e grupos de atores que podem contribuir para o exercício de
uma ação internacional de alto impacto? Quais são os atores e
grupos de atores que se beneficiarão diretamente desse
esforço? A partir dessas perguntas, recomenda-se construir
um mapa de atores.
Um elemento-chave para projetar um bom mapa de atores é
que ele se construir em informações bem documentadas e em
consulta com um grupo pequeno, mas representativo,
daqueles que conhecem a dinâmica internacional da
cidade/região.



Passo 3.Definição de beneficiários e destinatários
 
O mapa de atores pode ser "expandido a partir da
demanda", considerando-se que populações e setores
sociais serão beneficiados, e em um segundo ou terceiro
nível, sugere-se iniciar um diálogo com eles para que
possam participar ativamente de todas as etapas do
processo.
 
Passo 4. Fortalecimento da consciência situacional e
análise das tendências internacionais
 
Para desenvolver uma boa estratégia internacional deve
ser territorial e global. Para avançar na adaptação dos
conceitos aos casos concretos, sugere-se considerar a
seguinte questão orientadora:
Qual é o ambiente internacional em que a cidade/região
procura se posicionar?

Nesta etapa, são identificados os seguintes passos, que
não são necessariamente sequenciais:
 
Passo 5. Seleção da ferramenta de planejamento
 
Tendo em conta o ambiente legal e operacional e a
realidade política atual na entidade territorial, as
seguintes perguntas devem ser feitas: Qual é o
instrumento ideal com o qual a estratégia internacional
deve ser proposta? O que nível de concordância ou
aprovação esse instrumento exigiria? É realista pensar em
usar esse instrumento neste momento?
 
Passo 6. Identificação de pontos fortes: visão e agenda
temática
 
A visão é identificada como um ponto de partida essencial
para a internacionalização, uma vez que confere o caráter
e um foco específico ao conteúdo e ao tipo de ações que
serão realizadas. Sua relevância e legitimidade dependem
dos critérios técnicos, realistas e inclusivos com os quais
foi construída. Para alcançar sua aceitação, a visão deve
ser capaz de capturar os sentimentos da população e não
ser simplesmente um "conto de fadas" sem conexão com a
realidade ou com as necessidades e aspirações da
população. 24

Estágio 2: Planejamento



Passo 7. Definição de resultados e objetivos da
internacionalização
 
Independentemente do instrumento de planeamento
selecionado, este instrumento deve indicar claramente os
objetivos de desenvolvimento a serem visados, mas
também, especificamente, os objetivos a serem alcançados
em cada uma das áreas temáticas propostas.
 
Passo 8.
 
Estudo de referências de outras cidades e adaptação de
boas práticas. Como parte do processo de design e
planejamento de várias das iniciativas estudadas para a
elaboração deste caderno, podemos observar os esforços
das entidades territoriais para aprender com outras
experiências e boas práticas internacionais que podem ser
referências valiosas para a equipe responsável do
concepção da estratégia.

Passo 9. Avaliação de riscos e desafios
 
A análise de risco é um elemento central no
desenvolvimento de qualquer estratégia. A literatura
sobre planejamento estratégico concorda em lembrar aos
profissionais que um plano deve estar sujeito a revisões
periódicas e considerar as dificuldades que surgem na
hora, bem como fornecer mecanismos para se adaptar
aos contextos mutáveis.
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Passo 10. Seleção de ferramentas
 
Como observado na segunda parte do caderno, as
ferramentas de internacionalização são muitas e variadas
e podem ser qualificadas de acordo com cinco
dimensões:
 
a) representação política e incidência,
b) desenvolvimento econômico, negócios e investimento,
c) cooperação e intercâmbio de experiências,
d) comunicação e marketing da cidade e
e) serviços aos cidadãos.
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Estágio 3. Design e implementação

Nesta etapa, procuraremos identificar e socializar as
ferramentas com as quais a estratégia será colocada em
ação, bem como compreender se temos as capacidades
institucionais, operacionais e humanas para incorporá-las.

Passo 11. Consulta e comunicação
 
Uma estratégia de ação internacional deve ser
participativa e visível. Isso sugere a necessidade de criar
espaços para informação, participação, consulta e
concertação de qualidade.
 
Passo 12. Análise de recursos para a implementação
 
Uma boa estratégia de ação internacional deve ser
profissional. Por profissional entende-se que possui as
capacidades técnicas e humanas para desenvolver sua
missão com suficiência e eficácia.



Passo 14. Seleção e design de indicadores
 
Na prática da administração pública, observa-se que as
cidades utilizam principalmente indicadores como
ferramenta básica de gestão para medir e monitorar seu
progresso internacionalmente. Os indicadores podem ser:
financeiros, de comunicação e posicionamento do
município, de geração de conhecimento, de projeção
econômica ou também operacionais
 
Passo 15. Desenho do modelo de financiamentoUma
 
Uma vez definido o escopo da estratégia de
internacionalização, recomenda-se entender os
requisitos financeiros e operacionais necessários para
viabilizar as ações previstas.
Formular uma estratégia de internacionalização requer
considerar desde o início quais meios estão disponíveis
para financiá-la em todas as suas etapas.
Passo 16. Considerações sobre sustentabilidade
Finalmente, os aspectos relacionados à sustentabilidade
e durabilidade da estratégia de planejamento de ação
internacional devem ser considerados.

27

Nesta fase, deve ser reforçado que a internacionalização
não deve ser entendida simplesmente como um fim em si,
mas também deve ser concebida estrategicamente, como
um instrumento com o potencial de contribuir para os
objetivos de desenvolvimento das cidades. Para isso, são
definidos os seguintes passos que visam projetar e
selecionar os mecanismos apropriados para medir o
progresso da ação internacional e avaliar seu impacto no
processo de desenvolvimento como um todo.
  
Passo 13. Definição de objetivos e ferramentas de medição
 
A seleção ou o desenho dos mecanismos adequados para o
acompanhamento e avaliação de uma estratégia
internacional permitirão conhecer os avanços, gerar
insumos para feedback e prestação de contas e criar uma
cultura de melhoria contínua. Entre as ferramentas mais
utilizadas estão:
Indicadores; avaliação de impacto; avaliação de processos
e sistematização de boas práticas; painel de comando

Estágio 4. Feedback e sustentabilidade
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