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INTEGRANDO PESSOAS, 
TRANSFORMANDO VIDAS.

Operadora de investimentos sociais privados 
para modernização da gestão pública



SOBRE A
INTERAÇÃO URBANA
Interação Urbana é uma empresa de 
abrangência nacional que opera investimentos 
sociais corporativos. Ela oferece suporte 
técnico a organizações privadas em seu 
relacionamento com o poder público nos 
municípios onde elas atuam.

Os projetos e programas realizados conjugam 
o propósito dos investimentos sociais do 
cliente privado com a diversidade e 
abrangência da comunidade envolvida.

O trabalho visa a modernização da 
administração pública, em especial nas áreas 
de gestão administrativa, saúde, educação,
assistência social, habitação, saneamento,
mobilidade e edificações.

Para cumprir esse papel, a Interação Urbana 
possui uma equipe multidisciplinar, formada 
por profissionais com histórico e experiência 
de gestão pública muncipal.

Experiências transmitidas
Projetos estruturados, organização 
social e conhecimento técnico 
promovem renovação e criação de 
novas perspectivas na relação 
público-privado.
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LINHAS DE
SERVIÇOS
A Interação Urbana oferece um 
leque de serviços, aplicáveis 
conforme as necessidades e 
diretrizes do Executivo municipal 
parceiro do investidor social.

Planejamento Governamental
O serviço trata dos desafios da administração pública, da realocação de 
recursos humanos e financeiros e da busca de novas receitas para aten-
der a demandas atuais e futuras. Com isso, definem-se de forma clara as 
ações de governo e os recursos disponíveis para o período do mandato. 

Planejamento Estratégico do Sistema Municipal de Educação
Foco no Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Educação 
para revisão do Plano Municipal de Educação (PME) e capacitação da 
equipe gestora da Secretaria de Educação para efetivação e monitora-
mento do PME.

Planejamento e Ordenamento do Sistema Municipal de Saúde
Trabalha na elaboração do planejamento do sistema público municipal 
de saúde, identificando os principais desafios e o papel dos prestadores 
de serviço, organizando o sistema de forma integrada (local e regional) e 
monitorando indicadores econômicos e serviços oferecidos.

Modernização da Gestão Pública
Viabilização de recursos para modernização administrativa, qualifican-
do a prestação de serviços públicos e buscando implantar programas de 
melhoria da qualidade (ISO).

PLANEJAMENTO E GESTÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL



PLANEJAMENTO FÍSICO 
E TERRITORIAL

Planejamento Urbano
Revisão ou elaboração do Plano Diretor 
Participativo e planos setoriais, como Saneamento 
Básico, Gestão de Resíduos Sólidos, Mobilidade, 
Habitação de Interesse Social etc. Áreas 
beneficiadas: Planejamento, Obras, Transportes, 
Habitação e outras.

Plano de Desenvolvimento Local e Regional
Subsidia tomada de decisões que possam resultar 
em investimentos públicos ou privados nos 
municípios e região. Propõe soluções para o 
desenvolvimento regional, considerando aspectos 
político-institucionais, econômicos, sociais 
e ambientais.

Diagnóstico e Prognóstico Socioambiental
Mapeamentos temáticos e desenvolvimento de 
ferramentas e soluções em geoprocessamento para 
subsidiar planejamento, programas e projetos 
públicos ou privados de investimentos.

PROJETOS BÁSICOS 
E EXECUTIVOS

Projetos básicos e executivos de saneamento básico, 
mobilidade urbana e edificações em geral (urbanas 
e rurais) para captação de recursos e realização 
das obras.



Empresas privadas (clientes)
As instituições privadas têm importantes ganhos ao fazer 
investimentos sociais nos municípios e contratar a 
Interação Urbana para conduzir esse processo:

Desenvolvem melhor relacionamento com o poder 
público local.

Diminuem seus custos e melhoram a aplicação das 
compensações ambientais e sociais.

Reduzem eventuais impactos causados ao
município por seus empreendimentos.

Diminuem as demandas assistencialistas e não 
estruturantes.

Promovem o marketing social da empresa com a 
comunidade local, um de seus principais 
stakeholders.

Bem (in)tangível
A melhoria dos serviços públicos 

repercute fortemente na melhoria da 
imagem empresarial, que pode ser 

associada à evolução dos indicadores 
sociais municipais.
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RESULTADOS
COMPARTILHADOS
O investimento social privado, feito em parceria 
com o poder público, gera benefícios para todos: 
para quem investe e para quem recebe os recursos. 
Veja o que cada um ganha:



Prefeituras (beneficiárias)
Em relação aos municípios que participam dos 
programas e projetos, os principais resultados são:

Modernização da gestão pública, com melhoria 
dos serviços oferecidos e redução das despesas.

Melhoria da infraestrutura municipal nas áreas 
de habitação, saneamento e mobilidade.

Cumprimento da função pública e garantia dos 
serviços essenciais à população.

Visão mais clara de futuro para o município.

Estabelecimento de macro desafios, metas 
setoriais e arranjos administrativos e políticos 
para sua implementação.

Fortalecimento dos valores que guiam a 
administração pública.

Apoio para que a sociedade acompanhe o 
trabalho do governo eleito e verifique se os 
compromissos firmados estão sendo cumpridos.

Gestão segura
Os municípios definem com mais 

clareza as metas, programas, projetos 
e ações a serem realizados durante o 

mandato, estabelecendo 
as prioridades.
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DIAGNÓSTICO
DA SITUAÇÃO

PLANOS E PROJETOS

PLANEJAMENTO E GESTÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL

PLANEJAMENTO FÍSICO 
E TERRITORIAL

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

PACTUAÇÃO
E VALIDAÇÃO

MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

O trabalho começa com 
o levantamento e a 
análise dos indicadores 
socioeconômicos da 
cidade. Eles ajudam 
a identificar as 
oportunidades e 
melhorias necessárias, 
e as linhas de atuação.

Os planos e projetos 
elaborados são 
formalizados 
através de leis 
municipais e planos 
de metas.

A partir do diagnóstico, 
desenvolvemos planos e 
projetos que se enquadram nas 
oportunidades identificadas. 
Atuamos em três frentes:

Apoio aos gestores na 
realização das ações e 
adoção do painel de 
gestão. Estímulo ao 
controle social e 
fortalecimento dos 
conselhos municipais.
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METODOLOGIA 
DE TRABALHO
No trabalho de campo, a 
Interação Urbana busca 
compreender os desafios e 
oportunidades dos gestores 
públicos municipais e 
apoiá-los no planejamento.
Para isso, valoriza a 
transparência das 
informações e das ações a 
serem desenvolvidas com a 
comunidade.

Cada programa promove a 
discussão e a validação do 
planejamento público, o 
fortalecimento dos 
instrumentos participativos 
e o monitoramento das 
decisões por meio dos 
conselhos municipais.



Participação de todos
A participação da sociedade é fundamental 
no processo. O trabalho envolve 
profissionais da Interação Urbana, equipes 
técnicas da prefeitura e membros da 
sociedade. Juntos, todos criam os 
instrumentos de planejamento e de gestão, 
que são compartilhados e incorporados 
permanentemente ao município.

Responsável pelo financiamento do projeto e pelo 
suporte institucional para o sucesso das ações. 

Oferece dedicação parcial de sua equipe de gestores 
públicos para a realização das atividades. 
É fundamental que todos se envolvam com o projeto.

Responsável por implementar as metodologias 
sociais, oferecer conhecimento e experiências na 
gestão municipal. Para isso, aporta consultores com 
vivência na administração pública.

EMPRESA (INVESTIDOR SOCIAL)

MUNICÍPIO (BENEFICIÁRIO)

INTERAÇÃO URBANA

Veja o papel e as responsabilidades de
cada parte em um projeto ou programa:

RECURSOS ENVOLVIDOS
Os programas e projetos aplicados aos municípios que 
recebem investimento social privado resultam de esforços 
conjuntos, da empresa investidora, do poder municipal 
e da Interação Urbana. 



Este é o tempo 
médio que dura um 

projeto da 
Interação Urbana.

UM ANO DE 
TRABALHO

SAIBA MAIS

O empreendedor 
privado é o maior 

investidor das 
atividades. 

QUEM REMUNERA 
A INTERAÇÃO URBANA?

A Interação Urbana 
atua como elemento 

catalizador do 
desenvolvimento 

municipal. Assim, ao 
longo do processo, os 

gestores públicos 
apropriam o 

conhecimento e 
desenvolvem as 

habilidades necessárias 
para a condução dos 

projetos.

CONHECIMENTO 
PERENE

As ações sociais 
desenvolvidas não 

sofrem nenhum 
impedimento ou 
contestação legal. 
Ao contrário, os 
bancos oficiais 

nacionais e 
internacionais de 

fomento estimulam 
essa parceria.

INVESTIMENTO
 SOCIAL É LEGAL

Retorno garantido
Ganhos do investimento social: melhores processos administrativos, 
ferramentas eficazes de gestão, leis atualizadas, capacidade de investimento, 
alinhamento com políticas públicas, melhores serviços à população.



+55 (11) 3791-7975   
+55 (11) 98417-9885

contato@interacaourbana.com.br 

www.interacaourbana.com.br
 

Curta nossa página no Facebook
www.facebook.com/InteracaoUrbanaPlanejamento


