
Ok. Vamos falar de Economia Verde e Qualidade 

de Vida nas Cidades. Mas na linguagem que todo 

mundo entende: Dinheiro no Bolso 
 

Economia Verde em Verso e Prosa 
 

Tão difícil e complicado entender de economia, 
quem é pobre fica pobre e pior na pandemia. 

Começando na cidade, que merece ser melhor, 
muita gente anda triste, numa fome que dá dó! 

Mas o fim dessa história pode ser bem diferente, 
antes tarde do que nunca vem mudança pela frente! 

... 
Tem esperto faz de conta nessa tal diversidade, 
mas é fácil separar quem é verde de verdade. 

Veja o tempo, quem diria, anda louco toda vida, 
mata tudo e doi no bolso até prato de comida. 
Agora todos sabem que floresta muda o clima, 
preservar a natureza é uma lei bem lá de cima! 

... 
Quando fica muito lento o seu game ou celular, 

o melhor é não ter medo e apertar Reiniciar. 
Pois a velha economia tem travado a humanidade, 

não deu certo, muda logo, olha a oportunidade. 
Se cansou de esperar a sua vez desde criança, 

tudo pode ser mais verde nessa onda de esperança! 

... 

 

"Popularizar os conceitos e a importância da economia verde é transformar cidades em 

melhores cidades e garantir o futuro das espécies, incluindo a humana. A necessária transição 

para a nova economia de mínimo impacto, vai muito além das grandes transações do mercado 

internacional. O resultado que interessa virá sem teorias, mas com a capilaridade local e 

envolvimento efetivo dos consumidores que ainda compram produtos e serviços que destroem a 

sua própria natureza." eS 



Como Ganhar 

Dinheiro Verde 

e Transformar Cidades 

em Melhores Cidades? 
 

Descubra e aproveite as oportunidades 

da economia verde na Melhor Cidade: a sua! 

 

 

 

melhorcidade.com 

Melhor pra Todos, Melhor pra Você! 

Melhor Cidade® é Marca Registrada 

 



 
 

Eventos climáticos cada vez mais intensos, doenças e pandemias sem fim, 
prejuizos incalculáveis na economia e na vida das pessoas, tudo ameaçando o 
futuro das cidades... 

É neste cenário de caos que muita gente boa está 
Transformando Cidades nas Melhores Cidades para investir, 

empreender, trabalhar, estudar, visitar, morar e viver em paz.  

Entendem que tudo começa e acontece nas cidades, que as cidades são pessoas e 
que mudanças dependem da economia. Sabem que tudo vem da natureza, vira 
dinheiro e que  toda atividade econômica de alguma forma impacta o ambiente. 
E têm consciência que só a economia verde pode reequilibrar o planeta, abrir 

oportunidades para todos e colocar no jogo quem está cansado de ficar só na 

torcida. 

Líderes com visão de futuro em instituições de todos os setores, reconhecem a 
urgência do momento e colocam em prática ideias que estão salvando vidas, 
gerando emprego e renda, promovendo igualdade e mudando o final da história. 

Os principais estados e municípios têm sido verdadeiros indutores do 
desenvolvimento local, quando criam clima favorável aos negócios. Aprovam 
incentivos fiscais e apoio ao empreendedorismo, promovem cursos de 
qualificação profissional, implantam segurança, saúde e educação, além de 
estradas, ferrovias, portos, aeroportos, armazéns, energia, saneamento, 
telecomunicações e outras estruturas. 

Enquanto isso, na iniciativa privada, investidores procuram opções sustentáveis 
em todas as áreas, e as marcas líderes se reposicionam para sobreviver às novas 
exigências do mercado. Empresas que agregam ética e valor ecológico em seus 
processos de produção e serviços, conseguem cada vez mais clientes e continuam 
crescendo. 

Um movimento de transformação assim merece apoio. Por isso 
decidimos facilitar e acelerar o processo natural e irreversível, 
abrindo um canal que mostra tudo num só lugar e conecta 
todas as partes interessadas. 

 



 

 

Melhor Cidade! O Canal das Melhores Cidades,  

é uma plataforma multimídia que conecta as oportunidades da 

economia verde nos 5.570 municípios brasileiros. Lugar de quem 

transforma cidades nas melhores cidades para investir, 

empreender, trabalhar, estudar, visitar, morar e viver em paz. 

 
Sem vínculos políticos ou partidários, a proposta cria um ambiente inovador para 

que municípios de todos os portes se apresentem como opções aos trilhões de 

dólares disponíveis no mundo para investimentos verdes, além de incluir seus 

próprios moradores e visitantes entre os que poderiam empreender e gerar 

renda, se soubessem onde e como fazer. 

Mais que um show de notícias e oportunidades para os verdes de todas as cores e 

tons, Melhor Cidade® é um "hub" de economia verde com soluções para todas as 

partes interessadas, os "stakeholders". Porque as experiências de sucesso 

merecem ser compartilhadas e inspirar outras cidades e seus governos, 

instituições, empresas e pessoas. Na velocidade da internet e com técnicas de 

interação social. 

 

 



Líderes com visão de futuro estão 

transformando cidades em Melhores Cidades! 

Melhores Cidades para investir, empreender, trabalhar, 
estudar, visitar, morar e viver em paz.  

Melhores Cidades pra você e o planeta inteiro, com as 
possibilidades da economia verde! 

Afinal, é nas cidades que a vida acontece de 

verdade. E todo mundo tem alguma.  
 

O que sua cidade faz para estar entre as melhores 

opções de investimento na economia verde? 
 
 

 

 

Melhor pra Todos, Melhor pra Você! 
Melhor Cidade® é Marca Registrada 

 
melhorcidade.com 



 
 

Em tempos de crise econômica, 

o lado social e o ambiental pagam a conta. Mas a 

economia verde consegue resolver! 
 

Gestores públicos têm a responsabilidade de cuidar e propor soluções. 

Empresas precisam defender suas posições de mercado e fazer novas conquistas. 
Sem sucesso pagam menos impostos, deixam de contratar fornecedores e 
profissionais, fecham as portas. 

Famílias e instituições sentem os efeitos da crise sobre suas vidas e cidades, 
comparam com as referências de felicidade de outros tempos e outros lugares, e 
culpam os governos pela situação desanimadora, agravada pelos impactos da 
pandemia e das mudanças climáticas. 

O dinheiro que falta para resolver todos os problemas existe, mas está nas mãos 
dos investidores, que agora só têm olhos para as opções de mínimo risco 
ambiental, social e de governança, os chamados Critérios ESG da nova Economia 
Verde. 

Só a economia verde, com suas oportunidades do tamanho do planeta, tem o 
poder de restaurar os níveis de confiança das empresas, aumentar os índices de 
satisfação nas pesquisas de opinião, alimentar as parcerias saudáveis das 
instituições e instalar a paz social. 

 

Como ajudamos a melhorar a vida das 
pessoas e suas cidades? 

 

Olhamos seu município com "lentes verdes" e descobrimos infinitas 
possibilidades para todos. Compartilhar essa experiência transformadora com 
moradores, empresas, instituições e gestores, através de soluções inovadoras, 
será apenas uma parte da nossa parceria. 



Com técnicas inovadoras de interação social, Melhor Cidade! vai ensinar como 
descobrir e aproveitar as oportunidades da nova economia verde. Envolver todas 
as partes interessadas em todos os significados do termo melhor cidade. Colocar 
no jogo quem está cansado de esperar a sua vez de ganhar. E multiplicar tudo isso 
pelas 5.570 cidades do Brasil.  

Melhor Cidade vai ajudar a descobrir o potencial de negócios que ainda 
permanece desconhecido dos próprios moradores da região, ajudar a gerar novos 
negócios nas cidades, facilitar a vida de quem procura nichos de mercado ou não 
consegue visualizar oportunidades de negócio. 

 

Como funciona? 

Melhor Cidade! seleciona suas notícias e as transforma em referências para 

negócios, decisão de investimentos, motivos de orgulho, além de envolver e 

inspirar outras pessoas e cidades. Melhor Cidade também será o sobrenome das 

cidades parceiras, que ganham endereço exclusivo para suas atrações da 

economia verde (---------.melhorcidade.com) 

Também abre espaço para as Marcas Verdes ou a caminho do ESG. Na Melhor 
Cidade! podem mostrar, por exemplo, como praticam a justiça ambiental e social. 
Afinal, as fontes de matéria prima, os recursos humanos e os consumidores das 
fábricas e das lojas, estão nas cidades. Como sua Marca transforma cidades em 

Melhores Cidades? 

Vamos mostrar porque alguns Municípios, Empresas e Instituições merecem 

receber os investimentos com critérios verdes. Temos espaço para todas as 
causas, ações e projetos ligados à preservação ambiental e igualdade social. O 
marketplace de cidades é uma das novidades na apresentação das atrações e 
opções verdes. 

As Pessoas Físicas que precisam de informações seguras para seus planos de 
investir, empreender, consumir, ou simplesmente viver bem como moradores e 
turistas, poderão contar com a forma simples e direta de escolher a Melhor 
Cidade! 

 

 



 

Prêmio 

Muito mais que premiar e divulgar o ranking das melhores cidades em diversas 

categorias, respeitadas as diferenças e vocações no Prêmio Melhor Cidade, a 

plataforma é uma poderosa ferramenta de gestão. 

O Prêmio Melhor Cidade terá 10 categorias (Cidade Acolhedora, Cidade Criativa, 
Cidade Educadora, Cidade Eficiente, Cidade Empreendedora, Cidade Inovadora, 
Cidade Legal, Cidade Saudável, Cidade Solidária e Cidade Sustentável), e será 
entregue no final do ano às pequenas, médias e grandes cidades. Instituições do 
Terceiro Setor também poderão participar nas diferentes categorias. 

Todos os 5.570 municípios têm algum potencial para concorrer. Muitas ações 
desenvolvidas, algumas quase anônimas, poderiam inspirar outras cidades de 
mesmo porte ou maiores.  

 

Coloque Melhor Cidade 

no sobrenome da sua cidade 

(--------------.melhorcidade.com) 
 

 

 

Pode anunciar a nova atração da sua cidade: 

as Oportunidades da Economia Verde! 
 

 

 

Eles estão chegando!!! 

Inscreva seu município na Melhor Cidade! 

e apareça para os investidores 

da economia verde. 
 



 

 

Registramos Melhor Cidade® no INPI, reservamos os melhores domínios e redes 
sociais, abrimos lugar para vídeos e eventos, iniciamos parcerias com especialistas 
em comunicação corporativa e governamental, e estamos formando uma equipe 
que ama falar de qualidade de vida na linguagem de todas as idades e origens. 
Melhor Cidade! é a próxima atração da internet. O que mais vem por aí? Também 
queremos saber! 

 

Vamos Juntos? 

 

melhorcidade.com 

contato@melhorcidade.com 

(21) 96467-6060 e (11) 94703-6943 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 
 

Investir é Acreditar! 

Investir nas cidades é o que as pessoas fazem quando escolhem 

o melhor lugar para viver, construir, passear, estudar,  

trabalhar, empreender... 
 

Investir nas pessoas é o que as cidades fazem quando decidem 

ser o melhor lugar para viver, construir, passear, estudar,  

trabalhar, empreender... 
 

Investir na economia verde é acreditar que dá para fazer tudo 

isso sem destruir a natureza. 
 

Invista na Melhor Cidade! 
Canal de Economia Verde 

 

 


