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CARTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 

MENTORIA: ARQUITETURA, SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO 

 

UMA GRATA CONSTATAÇÃO  

 

Nesta semana tive oportunidade a convite de Alisson Holanda e do 

Instituto RankingPB de ser impactado positivamente pelo que considero ser 

uma das grandes oportunidades urbanas, sociais e econômicas do mundo 

contemporâneo. 

 

A hora do salto quântico 

 

Como dizia Alvin Toffler “quando uma grande energia se acumula e 

ingredientes especiais estão disponíveis, mudanças exponenciais podem 

acontecer em um curtíssimo espaço de tempo”. Este me parece ser o caso de 

João Pessoa. Uma cidade organizada, com clima e natureza exuberantes, 

polarizando investimentos em todos os setores, com um povo alegre e 

hospitaleiro e em um empolgante momento onde empresários e governos 

desenham um novo plano diretor a luz de um propósito comum da harmonia e 

prosperidade social, ambiental e econômica. 

 

Por que cidades estratégicas devem assumir o protagonismo mundial? 

 

Esta conjuntura configura uma janela de oportunidade única, que aliada ao 

panorama mundial frágil e caótico onde o pós-pandemia encontrou guerras, 

catástrofes ambientais, sociais e grave instabilidade moral na Europa, Estados 

Unidos e boa parte do planeta, direcionando o olhar mundial a busca de portos 

seguros onde o bem-estar e a fraternidade possam ser cultivadas com segurança 

e respeito. 

 

Neste cenário o Brasil parece ser a escolha mais acertada e investimentos 

externos são para cá direcionados. 

 

Um mundo de oportunidades surge para o Brasil e João Pessoa desponta 

como a cidade de maior potencial para se tornar a atração mundial. 

 

Conselhos a João Pessoa  

 

Criem uma estrutura legal urbana simples, leve e desburocratizada; 
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Estimulem o adensamento e o uso misto que sabemos é o sinônimo de 

uma cidade sustentável; 

 

Discutam números sérios apoiados em pesquisas sérias e nunca se rendam 

a disputas políticas ou conceituais ideológicas; 

 

Organizem seus dados hierarquizando os 20% que impactam os 80% da 

população; 

 

Foquem em achar soluções, estratégias e forma a potencializar os seus 

pontos positivos e os negativos se resolverão naturalmente; 

 

Encontrem assim cientificamente e não politicamente seu propósito inato 

e ele apontará para o caminho a trilhar a sua verdade; 

 

Criem um plano de incentivo aos modais de alta tecnologia e ocupem o 

protagonismo tecnológico mundial; 

 

Potencializem sua orla e seu incrível potencial turístico; 

 

Explorem o mar, rios e suas ilhas; 

 

Revitalizem seu centro histórico equilibrando preservação e estímulo a 

reciclagens inteligentes; 

 

Sejam a versão perfeita de sua verdade; 

 

Contem e vendam sua história de futuro para o mundo; 

 

Não percam sua janela de oportunidade; 

 

A Região Metropolitana  

 

As oportunidades se estendem a região metropolitana de João Pessoa. que 

deve fazer parte de toda estratégia urbana a ser adotada. Uma João Pessoa 

grande potencializará a Grande João Pessoa  

 

A Região Metropolitana de João Pessoa (RMJPA) é composta por várias 

cidades adjacentes. Essas cidades estão ligadas entre si por uma série de fatores 

econômicos, sociais e culturais e formam uma área urbana contínua que abrange 

uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas. 

 

A RMJPA tem uma economia diversificada, com setores importantes como 

comércio, serviços, turismo, agroindústria, construção civil e indústria. A região 
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também é um importante centro de negócios, onde muitas empresas nacionais e 

internacionais têm escritórios e operações. 

 

Esta mesma Região Metropolitana também enfrenta desafios comuns a 

muitas grandes áreas metropolitanas, como trânsito congestionado, poluição do 

ar, falta de infraestrutura de saneamento básico e desigualdade social. Para 

abordar esses desafios, as autoridades locais e estaduais trabalham juntas para 

planejar e implementar soluções que possam melhorar a qualidade de vida da 

população e estimular o crescimento econômico da região. 

 

As cidades que compõem a Região Metropolitana de João Pessoa são: 

 

João Pessoa, a capital do estado, é o centro econômico, administrativo e 

cultural da região. 

 

Bayeux, uma cidade vizinha com um grande número de empresas e 

indústrias. 

 

Cabedelo, uma cidade costeira com um importante porto e turismo. 

 

Santa Rita, uma cidade industrial e comerciais. 

 

Lucena, uma cidade agrícola e turística. 

 

Conde, uma cidade costeira com belas praias e turismo. 

 

Estas cidades formam uma área contínua de desenvolvimento econômico 

e social, com forte interação e interdependência entre elas. 

 

O Porto  

 

O principal porto da Paraíba é o Porto de Cabedelo. É um dos mais 

importantes do nordeste brasileiro, tendo uma localização estratégica para 

atender as demandas de transporte de cargas e de passageiros. O Porto de 

Cabedelo possui uma ampla área para o armazenamento de cargas, incluindo 

áreas para o armazenamento de grãos, produtos químicos e produtos industriais. 

Além disso, o porto é equipado com modernas instalações de atracação, incluindo 

docas flutuantes e guindastes para o manuseio de cargas. Estas características 

fazem do Porto de Cabedelo um importante centro de logística e comércio para a 

região Nordeste do Brasil. 

 

Transformações radicais  

 

Tive a oportunidade de acompanhar e participar de transformações radicais 

positivas em cidades brasileiras que se tornaram referências mundiais e 
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alcançaram feitos históricos urbanos, sociais, econômicos e ambientais como 

Curitiba/PR e seu Urbanismo; Camboriú/SC e seu crescimento vertiginoso no real 

estate, alcançando os maiores valores de venda do país; Florianópolis/SC e seu 

delicioso bairro planejado de Jurerê internacional; a transformação da Praia Brava 

de Itajaí/SC em uma potência imobiliária e de qualidade de vida; 

 

Mas posso garantir a vocês que nunca presenciei um potencial tão 

gigantesco em uma cidade e sua região metropolitana. 

 

Tivesse Curitiba praias formosas como João Pessoa, Camboriú e as outras 

cidades de Santa Catarina o clima e o relevo excepcional de João Pessoa, 

tivessem as outras cidades do Brasil a proximidade aérea e marítima com a 

Europa e os Estados Unidos. 

 

O cavalo branco está passando e está encilhado. 

 

O mundo pós pandemia, com a guerra na Europa somada a inúmeras 

outras guerras e instabilidades globais faz com que o grande e verdadeiro objeto 

de procura das pessoas seja pela paz, natureza, serviços eficientes e muita 

gentileza urbana. 

 

Qualidade de vida passa a ser a maior riqueza econômica enquanto 

energia, agricultura e os antigos vetores de desenvolvimento das cidades passam 

a ser cada vez mais comodities em um mundo virtual e com logística de alta 

tecnologia onde a proximidade a área de produção não é mais uma necessidade 

para o sucesso de uma cidade  

 

Termino esta carta com a certeza que João Pessoa será em breve um dos 

endereços mais procurados no mundo. 

 

 

Frederico Carstens  

www.realiza.com 

 

Alisson Holanda 

www.nholanda.com.br  

 

 

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2023 

http://www.realiza.com/
http://www.nholanda.com.br/

