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RESUMO 

Existe hoje um cenário de forte concorrência entre as cidades pela captação de 

investimentos, empresas, pessoas e capitais, levando as administrações municipais a 

agirem de forma mais proativa na promoção da atratividade local. Nesse contexto, uma 

cidade que pretenda manter-se competitiva e mostrar-se inovadora, moderna e atrativa para 

os mercados internacionais, necessita atuar na construção de um conjunto de vantagens 

competitivas capazes de atrair empresas e pessoal de alto nível. Para tal, as políticas de 

renovação urbana materializadas na implementação de grandes projetos urbanos 

relacionados a negócios, consumo, habitação, turismo, etc., têm sido uma estratégia 

frequente. Assim, o presente artigo apresenta uma análise das estratégias de atratividade 

relacionadas aos grandes projetos urbanos a partir do estudo de caso da cidade francesa de 

Lyon. Por meio de pesquisas bibliográficas, documentais e observação, buscou-se 

compreender como elas se integram à política empreendedorista de promoção da 

atratividade urbana conduzida atualmente pelos atores locais. 

1 INTRODUÇÃO 

Vivencia-se atualmente um cenário de forte concorrência entre as cidades pela captação de 

investimentos, implantação de empresas e fluxos de pessoas e capitais, o que vem levando 

as administrações municipais a agirem de forma mais proativa na promoção da atratividade 

local (BENKO, 1999; BOUINOT, 2002; HATEM, 2007). Nesse contexto, uma cidade ou 

metrópole que pretenda manter-se competitiva e mostrar-se inovadora, moderna e atrativa 

para os mercados internacionais, necessita atuar na construção de um conjunto de 

vantagens competitivas capazes de atrair empresas e residentes qualificados de alto nível. 

Para tal, as políticas de renovação urbana materializadas na implementação de grandes 

projetos urbanos e de dotação de infraestruturas relacionadas a transportes, negócios, 

turismo, congressos e cultura têm sido, certamente, uma das estratégias territoriais mais 

empreendidas (MEYRONIN, 2015).  



Diante desta perspectiva, o presente artigo se propõe a analisar tais estratégias de 

atratividade territorial, a partir do estudo de caso da cidade francesa de Lyon. Ao longo das 

últimas quatro décadas, os atores políticos e econômicos locais sempre demonstraram 

interesse em projetar Lyon para além de suas fronteiras, colocando a questão da 

atratividade urbana nos mercados internacionais como uma meta do governo 

metropolitano. Dentre as ações empregadas, destaca-se justamente a implementação de 

grandes projetos urbanos em áreas consideradas obsoletas pelo capital. 

Desse modo, por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, além da observação in 

loco, buscou-se compreender como a implementação de dois grandes projetos urbanos em 

Lyon – Cité Internationale e Lyon Confluence – se integra à atual política 

empreendedorista de promoção da atratividade urbana conduzida pelos atores públicos 

locais na última década. 

2 A ABORDAGEM EMPREENDEDORISTA NA GESTÃO URBANA DE LYON 

A incorporação da abordagem empreendedorista (HARVEY, 1996) à gestão urbana de 

Lyon emerge durante a década de 70 da intenção dos atores políticos e econômicos locais 

em internacionalizar a metrópole. Primeiramente pensada pelos atores econômicos, a 

questão da internacionalização foi paulatinamente penetrando na agenda política local até 

se tornar central nos planos de mandato dos maires (prefeitos) de Lyon e na política de 

desenvolvimento metropolitano (LINOSSIER, 2006, 2009; MAZUE, 2009; PAYRE, 

2013), configurando-se como meta prioritária da gestão urbana, a ponto de ser tratada nos 

atuais discursos políticos de Lyon como uma questão essencial ao desenvolvimento 

econômico local (TOTA, 2007).  

O primeiro passo nesse sentido consistiu na criação em 1974 da Agence de Développement 

Economique pour Lyon (ADERLY, também denominada Invest in Lyon nas ações de 

apelo internacional) por iniciativa de quatro entidades públicas e privadas: a Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Lyon (CCIL), a Communauté Urbaine de Lyon (Grand Lyon) , 

o Conseil Général du Rhône  e o Groupement Interprofessionnel de Lyon (GIL-MEDEF) . 

Trata-se de uma entidade de cooperação público-privada, co-presidida pelos presidentes da 

Metrópole (Grand Lyon La Métropole) e do CCIL. 

Enquanto uma das primeiras agências locais de desenvolvimento criadas na França, sua 

concepção demonstrava uma clara preocupação local com a questão da competição 

interurbana no cenário nacional. Assim, com a missão de promover a imagem de Lyon e de 

atrair empresas internacionais, a criação da ADERLY pode ser considerada como um 

marco da emergência da governança empreendedorista e da utilização do city marketing 

como instrumento de empresariamento urbano e promoção da atratividade territorial. Nas 

próprias palavras da ADERLY, sua concepção passou a representar um novo modelo de 

governança a serviço do território e de suas empresas. Leia-se, ao serviço do capital. 

Atrelada à estrutura institucional da ADERLY, encontra-se uma equipe independente que 

trata especificamente da gestão da marca territorial da metrópole de Lyon: a ONLYLYON 

(figura 1). Criada em 2007, ONLYLYON atualmente catalisa as demais estratégias de 

difusão internacional da imagem da metrópole de Lyon, constituindo-se não apenas numa 

marca, mas principalmente representando o programa de marketing territorial de Lyon.  

 



 

Figura 1: Marca ONLYLYON 

Fonte: http://www.onlylyon.com/ (Acesso em 04/01/2016). 

Na época da criação da ADERLY, a região metropolitana de Lyon perdia força econômica 

no cenário nacional. Com uma economia até então fortemente industrializada, a região 

enfrentava um processo de desindustrialização (MAZUE, 2009; PAYRE, 2013). Se entre 

1930 e 1950, a produção automobilística, petroquímica e agroalimentar ocupavam lugar de 

destaque na economia metropolitana, a partir dos anos 1970 a região passa a fechar 

diversas unidades de produção, obrigando a gestão pública local a pensar no 

desenvolvimento de novas atividades econômicas (PAYRE, 2013). Além disso, tanto na 

França, bem como em outros países europeus (Reino Unido, por exemplo), os municípios 

vivenciavam um processo de maior emancipação no plano econômico, promovido pelas 

leis de descentralização que implicavam numa menor participação do Estado-nação no 

nível local. Novas competências passaram a fazer parte da ação pública local e, com isso, a 

economia começa a ganhar centralidade na sua agenda política e os atores passam a 

exercer um papel de promotor da atratividade e do desenvolvimento econômico local. 

Muito embora, segundo Linossier (2006), essa ação pública local em matéria de 

desenvolvimento econômico corresponda a uma atuação mais indireta, através da busca 

pela diferenciação territorial como estratégia de atração de empresas. 

A partir do reconhecimento da necessidade de uma nova forma de ação pública local face a 

uma maior ausência do Estado, coube aos atores públicos lyonnais a liderança da 

governança urbana e a coordenação de uma nova política urbana voltada para o 

desenvolvimento econômico da região. A governança formada pela elite política e 

econômica local passou a pensar novas formas de desenvolvimento ligadas ao setor 

terciário e a acreditar na necessidade de posicionar Lyon nos mercados internacionais 

como estratégia (MAZUE, 2009). Foi com tal perspectiva que a ADERLY passou a 

desempenhar importante papel no direcionamento da economia industrial de Lyon a uma 

economia voltada para o terciário (PAYRE, 2013). 

Nesse contexto, os atores públicos locais começam a situar na política urbana – 

especificamente no planejamento urbano territorial – a problemática da promoção 

econômica local e a adotar práticas empresariais de gestão no âmbito da ação pública. 

Tratam-se de ações que visam criar zonas industriais, zonas de atividades, edifícios para 

abrigar atividades econômicas, infraestruturas e equipamentos coletivos (LINOSSIER, 

2006), além de missões de prospecção e captação de empresas e organizações 

internacionais, participação em feiras especializadas e ações de promoção da imagem 

urbana. Nesse sentido, a estratégia de implementação de grandes projetos urbanos 

(flagships) emerge como uma forma de promoção da atratividade territorial, conforme 

discutido a seguir. 

3 UMA NARRATIVA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE FLAGSHIPS 

A vontade política de lançar a metrópole de Lyon no cenário econômico internacional se 

manifesta largamente nessa estratégia de aménagement urbain, ao longo das últimas quatro 

décadas (GUÉRANGER & JOUVE, 2004). Segundo Linossier (2006), o planejamento 

urbano, mais especificamente no que tange as políticas de implementação de grandes 
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projetos urbanos, acabou sendo instrumentalizado para promoção do desenvolvimento 

econômico e atratividade territorial. Isso porque, embora houvesse uma clara intenção das 

elites política e econômica locais em posicionar Lyon no mapa internacional de cidades, a 

metrópole ainda carecia de uma organização territorial capaz de projetá-la em um cenário 

de concorrência interurbana em nível internacional.  

Nesse sentido, Mazue (2009) relata que uma série de diagnósticos e avaliações sobre o 

grau de internacionalização de Lyon realizada por pesquisadores acadêmicos da região 

apontava que Lyon ainda não possuía capacidade de se projetar como uma cidade 

internacional devido à falta de estruturas na área de negócios, consumo e turismo. Com 

esta perspectiva, ao longo dos últimos anos, grandes projetos urbanos vêm sendo 

implementados no intuito de preencher as lacunas estruturais de uma pretensa cidade de 

destaque internacional. 

Concebidos por organizações de representação dos interesses econômicos locais e pela 

estrutura administrativa da metrópole, esses projetos, por meio de parcerias público-

privadas, vêm se empenhando na criação de vantagens competitivas e atuando diretamente 

na fabricação de Lyon como uma cidade-mercadoria. Enquanto que as décadas de 70 e 80 

foram caracterizadas por tímidas ações empreendedoristas em Lyon, mais direcionadas a 

atuações pontuais no território, foi a partir da década de 1990 que a abordagem 

empreendedorista se manifesta de forma mais incisiva, fazendo-se despontar não apenas na 

ação territorial, mas também em ações de forte apelo promocional, centradas em uma 

consistente política de city marketing. 

O marco dessa passagem ocorre com a eleição do prefeito Michel Noir em 1989, primeiro 

maire (prefeito) de Lyon a fundar sua candidatura no tema da internacionalização (TOTA, 

2007; MAZUE, 2009). O seu mandato foi marcado pela centralidade dessa temática na sua 

agenda política e pela consequente transformação espacial de Lyon para dotá-la de 

atributos de nível internacional (TOTA, 2007; MAZUE, 2009; PAYRE, 2013). Também 

marca maior abertura do executivo municipal aos interesses econômicos (PAYRE, 2013). 

Tal centralidade pode ser exemplificada pela criação em 1990 do Conseil International de 

Lyon (CIL), um grupo de reflexão e proposição com a intenção de elevar Lyon ao nível 

internacional, cuja atuação também se estenderá ao mandato municipal do maire seguinte, 

Raymond Barre (LINOSSIER, 2006; TOTA, 2007; MAZUE, 2009). Formado por chefes 

do executivo das cidades que compõem a região metropolitana, políticos, empresários, 

entidades econômicas privadas e representantes das universidades da região, o CIL nasce 

logo após o início do mandato de Noir. O conselho, ao ser formado por importantes 

agentes econômicos, representou uma inovação da ação pública local que, a partir de então, 

começaria a ser fortemente baseada na cooperação com o setor privado. Representava, 

pois, uma forte expressão da influência do setor privado na gestão urbana. 

Além da análise das estratégias gerais de internacionalização da metrópole, coube ao CIL a 

reflexão sobre a implantação do projeto da Cité Internationale, pensado ainda no mandato 

do maire anterior, Francisque Collomb, e considerado pela gestão de Noir como uma 

vitrine da internacionalização de Lyon (TOTA, 2007; MAZUÉ apud PAYRE, 2013). Tal 

pensamento reflete justamente o entendimento de que uma cidade que almeje se posicionar 

internacionalmente, certamente não alcançará o sucesso caso não consiga atender 

satisfatoriamente às necessidades do mercado de negócios e eventos, incluindo uma 

estrutura turística e de eventos de alto padrão.  



Até então, Lyon não dispunha de uma organização estrutural considerada adequada a tais 

anseios. Nesse sentido, o projeto foi pensado não só para criar estruturas de eventos em si, 

como o Centre de Congrès, mas também um complexo hoteleiro de bandeira internacional, 

edifícios de habitações, lojas, equipamentos culturais como o Musée d’Art Contemporain 

de Lyon, um conjunto de cinemas multiplex e um cassino. Em suma, com um conceito 

baseado na oferta de uma gama de serviços de alto padrão, capaz de atrair usuários 

solventes de alto nível, o projeto tinha como propósito, segundo Tota (2007), conferir a 

Lyon uma dimensão internacional através do desenvolvimento do turismo de congressos e 

de negócios. Percebe-se a partir de então um maior destaque da contribuição do turismo à 

atratividade internacional de Lyon. 

Destinada a ocupar a área que pertencia à antiga feira (foire) de Lyon, a Cité Internationale 

buscava criar uma nova área de expansão do capital por meio da implementação de uma 

grande operação de regeneração urbana. Para agregar valor ao projeto, recorreu-se a um 

ingrediente do receituário empreendedorista: o emprego da starchitecture como meio de 

criar um ícone urbano capaz de representar uma imagem de modernidade e inovação. 

Dessa forma, coube ao starchitecte italiano Renzo Piano, a concepção arquitetônica do 

projeto. Uma vez concluída, a Cité Internationale (figura 2) passou a integrar o portfólio 

de equipamentos urbanos de nível internacional, devidamente presente nas peças 

publicitárias usadas no marketing promocional da metrópole. 

 

Figura 2: Visão parcial da Cité Internationale 

Fonte: Nathália Körössy (2015). 

A Cité Internationale foi apenas uma das ações público-privadas de fabricação da cidade-

mercadoria e de abertura de novas frentes de reprodução do capital. Nesse sentido, o CIL 

continuou avançando com diversas recomendações para atuação pública no campo do 

urbanismo, tais como o projeto de regeneração urbana dos antigos abatedores públicos da 

cidade de Gerland para construção de uma de sala de espetáculos e de exposições, além da 

proposta de reforma da Ópera de Lyon (LINOSSIER, 2009). Observa-se, pois, uma ênfase 

em proposições relacionadas à instrumentalização da cultura e ao desenvolvimento do 

turismo como elementos para criação de vantagem competitiva e consequente 

direcionamento das ações para além do campo puramente econômico. 

Esse anseio de internacionalização não foi apenas operacionalizado durante o mandato de 

Noir. Pelo contrário, a temática continuou como uma prioridade dos maires sucessores 

(Raymond Barre e Gérard Collomb, atualmente), apesar de possuírem ideologias políticas 

contrárias, de direita e de esquerda, respectivamente. Raymond Barre, em sua gestão 

municipal iniciada em 1995, priorizou a estratégia de captação de grandes eventos 

internacionais, a exemplo da realização da 22ª reunião do G7 em 1996 e de jogos da Copa 



do Mundo de 1998, além da candidatura sem sucesso aos Jogos Olímpicos de 2004 

(PAYRE, 2013). Com Gérard Collomb, tal estratégia continuou mediante a política de 

implementação de grandes equipamentos e regeneração do tecido urbano, como por 

exemplo a grande operação do Projeto Lyon Confluence, capitaneada pela administração 

pública metropolitana e ainda em fase de implantação. 

Situado na região de confluência dos rios Rhône e Saône, o perímetro do projeto 

corresponde a uma antiga área industrial e portuária em desuso, de 150 hectares situada ao 

sul do centro de Lyon, na região denominada Presqu’île (figura 3).  

 

Figura 3: Visão aérea do perímetro abrangido pelo Projeto Lyon Confluence 

Fonte: http://www.lyon-confluence.fr/ (2015) 

Com o objetivo declarado de reforçar a projeção internacional de Lyon, o Confluence foi 

pensado para constituir-se em uma nova área de expansão urbana, desenvolvendo uma 

oferta de lazeres urbanos. Concebido para abrigar um novo bairro, com equipamentos 

relacionados ao consumo, cultura, lazer e demais atividades terciárias, edifícios 

residenciais e públicos, além de sedes de empresas internacionais, o projeto busca criar em 

uma área considerada obsoleta para o capital o prolongamento do centro urbano já 

consolidado. Com conclusão prevista para 2020, o projeto prevê a construção de edifícios 

residenciais, escritórios e locais para atividades terciárias, além de espaços públicos, como 

praças e parques. Também abrange a revitalização das antigas docas para receber empresas 

e atividades relacionadas à cultura, arte e comunicação.  

O projeto do Confluence se situa em uma área central em declínio econômico e 

demográfico que, embora fosse próxima ao centro da cidade, encontrava-se isolada entre 

ferrovias, uma via rápida e os rios Saône e Rhône. Tratava-se, pois, de uma zona periférica 

sem interesse econômico imediato e que portava uma imagem de decadência, constituindo-

se em um entrave para a formação de uma imagem atrativa de Lyon no cenário 

internacional. 

Diante disto, a gestão pública local demonstrou forte interesse na realização dessa 

operação urbana, fazendo-se de facilitadora e, por vezes, de investidora do projeto. Tal 

postura é explicada, segundo Linossier & Verhage (2009), pelo interesse da administração 

pública em fazer o projeto acontecer em uma área a priori pouco atrativa ao capital 

privado. Segundo os autores, de modo a despertar o interesse dos atores privados, coube ao 

poder público local assumir o investimento inicial na aquisição das terras e na realização 

de infraestruturas e equipamentos públicos, criando um contexto favorável ao 

envolvimento do setor privado. Com um arranjo institucional enquadrado na estrutura 

jurídica de Sociedade Pública Local (detendo um capital de 1,8 milhões de euros, dos quais 
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89% são do Grand Lyon) como operador do projeto, desde o início foi o poder público 

quem assumiu os riscos, como por exemplo, investindo pesadamente na descontaminação 

de terrenos industriais e na dotação de infraestrutura básica, de modo a viabilizar 

financeiramente a atuação dos atores imobiliários (LINOSSIER & VERHAGE, 2009). 

Revela-se, pois, mais uma atuação empreendedorista do poder público local, sempre 

apoiada no discurso da necessidade de se difundir Lyon internacionalmente. 

Seguindo a lógica de outras operações urbanas de grande porte na Europa conduzidas em 

cidades como Bilbao, Barcelona, Londres e Liverpool, o Confluence tem como locomotive 

a função terciária e como símbolos, a cultura e o lazer. Nesse sentido, as antigas docas 

portuárias em desuso desde a década de 1990, localizadas na margem do rio Saône, foram 

requalificadas paras abrigar galerias de arte, lojas de design, um hotel de grande porte e 

restaurantes gastronômicos. Uma dessas docas foi requalificada para instalar o espaço 

cultural Sucrière (figura 4). 

 

Figura 4: La Sucrière 

Fonte: La Sucrière (http://www.lasucriere-lyon.com/, 2015). 

Instalada numa das docas que serviam de armazém de açúcar, a Sucrière consiste em um 

espaço de eventos que realiza desde exposições artísticas e eventos particulares em geral, 

até a Biennale d'Art Contemporain. Mais uma vez, os projetos recorrem à arquitetura para 

conferir uma imagem de modernidade e criatividade ao território em reconversão. No caso 

da Sucrière, o patrimônio industrial é enaltecido, tendo sido a estrutura original do edifício 

respeitada de modo a preservar sua memória industrial. 

Além da requalificação das antigas docas portuárias realizada pelos atores privados, o 

projeto contou, ainda, com a instalação do Musée des Confluences (figura 5). 

 

Figura 5: Musée des Confluences 

Fonte: Nathália Körössy (2015). 
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Financiada pelo Département du Rhône, a obra de 255,4 milhões de euros (255,4 M€ HT), 

inaugurada em dezembro de 2015, foi realizada para abrigar a coleção do Musée Guimet, o 

antigo museu da história natural de Lyon, desativado em 2007 por falta de estrutura 

adequada de visitação (MUSÉE DES CONFLUENCES, 2014). Porém, pode-se afirmar 

que, ao desejo de se edificar uma nova estrutura para o acervo do antigo Guimet, se 

sobrepõe a vontade de se criar um símbolo urbano capaz de “fazer falar de” Lyon e de 

projetá-la internacionalmente. À semelhança do Guggemheim de Bilbao, o Musée des 

Confluences foi idealizado para ser uma âncora da oferta cultural metropolitana e assumir 

uma posição de marco arquitetônico. Para tanto, recorreu-se a um projeto arquitetural 

icônico, concebido pelo escritório austríaco Coop Himmelb(l)au, responsável por criações 

como a ampliação da Academia de Belas Artes de Munique, o Dalian International 

Conference Center (China) e a House of Music II (Dinamarca). 

O enaltecimento da arquitetura e o apoio na starchitecture como estratégias para conferir 

prestígio à intervenção ficam claros no texto do dossiê de imprensa divulgado na ocasião 

da inauguração do espaço (MUSÉE DES CONFLUENCES, 2014, p. 06): “Na confluência 

do Rhône e da Saône, o museu se instala no coração de uma estrutura monumental entre 

Cristal e Nuvem, concebido pelo Coop Himmelb(l)au, única realização francesa dessa 

agência austríaca conhecida no mundo inteiro pela sua arquitetura de escola 

desconstrutivista” (tradução livre). 

Ainda no mesmo dossiê, as reais intenções que vão além do anseio de abrigar o acervo do 

Guimet ficam evidentes no discurso da então presidente do Département du Rhône, 

Danielle Chuzeville: “esse edifício, que não deixa ninguém indiferente, se tornará, eu sei, 

um dos símbolos da cidade de Lyon, da Metrópole e do Departamento do Rhône” 

(MUSÉE DES CONFLUENCES, 2014, p. 01). Desse modo, não é por acaso que esse 

museu enquanto projet phare de Lyon, ocupa área da operação de regeneração urbana da 

Confluence. Esse espaço museal foi cuidadosamente pensado para se implantar no extremo 

norte da Presqu’île (figura 6), na exata confluência dos dois rios e em posição privilegiada 

da principal operação de requalificação urbana da metrópole dos últimos anos. Assim, 

convenientemente, acaba por representar a imagem de uma metrópole atrativa e inovadora 

que continua a se renovar e reinventar. E, finalmente, sua instalação representa uma 

estratégia do poder público em garantir a própria operação urbana, valorizando toda a área 

e rentabilizando a intervenção do setor privado. 

 

Figura 6: Localização do Musée des Confluences 

Fonte: Google Maps (2015). 



Tal estratégia de instalação de equipamentos-âncoras para proporcionar valorização da 

terra tem sido comum em toda a operação do projeto Confluence. A construção de prédios 

públicos de importância como a sede do governo regional e os Archives Municipales de la 

Ville de Lyon na área do Confluence são exemplos da atuação pública no sentido de 

assegurar a confiabilidade do projeto. Também houve um esforço no sentido de captar a 

instalação de grandes organizações privadas, como a sede do jornal Progrès e do canal de 

televisão internacional Euronews, cujas instalações passaram a ocupar antigas docas 

reabilitadas. 

Ainda como forma de valorização da terra e, ao mesmo tempo, como uma estratégia de 

fazer desse flagship uma alavanca de projeção da metrópole, o governo metropolitano tem 

atuado de forma bastante incisiva na instrumentalização do discurso da sustentabilidade 

atrelada à inovação. Através do projeto “Lyon Smart Community”, o governo local com a 

cooperação da agência japonesa de apoio à inovação Nedo (New Energy and Industrial 

Technology Development Organisation), pretende fazer do bairro da Confluence a primeira 

experiência piloto Smart Community da Nedo na Europa em matéria de eficiência 

energética apoiada nas tecnologias da informação e comunicação. 

Ainda em implementação, essa ação tem como linhas de atuação: a realização de um 

conjunto de edifícios a energia positiva (edifícios capazes de produzir energia em maior 

quantidade do que a consomem devido à instalação de painéis solares, bem como de 

sistemas de economia e de estoque de energia); a instalação de sistemas de monitoramento 

do consumo de energia nas habitações; a oferta de veículos elétricos de uso compartilhado; 

e a implantação de um sistema de análise de dados do consumo energético de todo o 

perímetro do projeto. 

Financiadora do projeto, com um investimento previsto de 50 milhões de euros, a Nedo 

lançou uma chamada pública de para seleção da empresa de tecnologia a pilotar a sua 

implementação, tendo selecionado o grupo Toshiba em 2012. Assim, com o slogan “você 

está na Confluência da energia e do meio ambiente” (tradução livre), esse projeto pretende 

não apenas dotar a operação Lyon Confluence de uma identidade de respeito ao meio 

ambiente através da gestão sustentável de suas atividades cotidianas, mas, principalmente, 

de expressar um sentimento de orgulho cívico local fundado no discurso da 

sustentabilidade e de posicionar todo o conjunto da metrópole de Lyon como uma smart 

city, tal como deixa evidente o discurso do presidente do Grand Lyon, Gérard Collomb, no 

dossiê de imprensa divulgado pela Toshiba: 

O projeto Lyon Smart Community é um projeto ambicioso que nós somos 

orgulhosos de ver nascer sobre o território da aglomeração. Esse demonstrador 

na escala de um bairro inteiro, o da Confluence, nos projeta nessa cidade do 

futuro que nós desejamos construir! Uma cidade inteligente que associa 

crescimento econômico reduzindo impacto das atividades sobre o meio 

ambiente. É um projeto único e emblemático na escala internacional à qual nós 

somos orgulhosos de participar! (TOSHIBA, 2013, p. 04, tradução livre). 

A realização desse projeto ocorre na mesma área que em 2010 recebeu o selo da WWF 

(Organização não-governamental para a proteção do meio ambiente, World Wildlife Fund) 

de Bairro Sustentável (Quartier Durable), evidenciando, pois, a convergência de ações 

empreendedoristas que buscam criar uma identidade de metrópole sustentável. Esse selo se 

inscreve no programa da WWF One Planet Living que busca apoiar particulares, empresas 

e poder público na redução da pegada ecológica.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Instrumentalizados sob uma consistente política de city marketing visando à projeção 

internacional metropolitana, o planejamento e a gestão urbana vêm exercendo o papel de 

alavanca da atratividade e desenvolvimento econômico da metrópole de Lyon desde finais 

da década de 1970. Ao longo dessas últimas décadas, observa-se que a vontade política de 

lançar a metrópole de Lyon no cenário econômico internacional vem se manifestando 

largamente na estratégia de aménagement urbain e implementação de grandes projetos 

como via de criação de vantagens competitivas e de projeção internacional. 

Com essa finalidade, dois projetos se destacam em Lyon: a Cité Internacionale e o Lyon 

Confluence. O primeiro, através da requalificação de uma antiga área destinada à 

realização de feiras, buscou criar as primeiras vantagens competitivas relacionadas ao 

mercado internacional de eventos e turismo de negócios. A partir do reconhecimento da 

carência de uma estrutura de eventos de grande porte e de nível internacional, concebeu-se 

o projeto de construção não apenas de um centro de congressos, mas de toda uma oferta de 

serviços de alto padrão dignos de uma pretensa cidade internacional: habitações de luxo, 

cassino, museu de arte contemporânea, lojas, cinemas, etc. Evidencia-se, assim, uma clara 

pretensão da governança urbana em direcionar a cidade ao que Harvey (1996) denomina 

“divisão espacial do consumo”. 

O segundo, o Lyon Confluence, parte das mesmas intenções do primeiro, buscando reforçar 

a atratividade territorial respondendo às necessidades inerentes à terciarização da economia 

urbana no novo século. Ao conceber a requalificação e regeneração de uma antiga área 

decadente central de frente d’água, outrora próspera pelas atividades portuárias e 

industriais, a governança urbana busca criar uma nova área de consumo de alto padrão, 

com a construção de centro comercial, habitações de luxo, escritórios, cinemas, 

restaurantes, hotéis, museus, centros culturais, etc. ao mesmo tempo em que busca 

promover a imagem de uma cidade moderna e inovadora. Nesse sentido, o Confluence 

inova em relação à Cité Internacionale ao incorporar o discurso da sustentabilidade e 

inovação associada à implantação de um smart quartier. 

Com essa breve análise, foi possível perceber que a governança urbana, pautada na 

argumentação da necessidade de posicionar Lyon nos mercados internacionais e de 

garantir sua competitividade e atratividade territorial, acabou por atuar na abertura de duas 

novas frentes de reprodução do capital imobiliário na cidade, em áreas até então obsoletas 

para o capital: a primeira, na sede da antiga feira de Lyon; a segunda, numa frente d’água 

de grande potencial paisagístico e turístico próxima ao centro. Ambos os projetos 

recorreram a recursos como a arquitetura emblemática de grife e políticas de comunicação 

interna e externa como ferramentas para conferir notoriedade à cidade, de modo a atrair 

residentes e visitantes de alto padrão, empresas e investimentos. Observa-se, portanto, a 

implementação de uma política empreendedorista local que busca embelezar, gentrificar e, 

por que não, higienizar a cidade, criando uma imagem de lugar bom para se viver, visitar e 

investir.  
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