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01.

Introdução

UMA REFLEXÃO SOBRE CIDADES
INTELIGENTES NÃO TRATA APENAS
DA APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA ÀS
NOSSAS CIDADES, MAS DE COMO SE
COMBINAM TECNOLOGIA, GESTÃO
URBANA E O EXERCÍCIO DE NOVOS
MODELOS DE RELAÇÕES ENTRE OS
ATORES PARA MELHORAR A VIDA
DAS PESSOAS QUE AS HABITAM

Este relatório apresenta os principais resultados do trabalho realizado pela Fundação
Getulio Vargas - FGV para a Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial
- ABDI entre os meses de março a novembro de 2017. O trabalho teve como objetivo
identificar o potencial e os desafios para o
desenvolvimento das Cidades Inteligentes
no Brasil, em especial no que se refere à área
de atuação da ABDI. Entende-se que suas
ações deverão fazer parte de uma estratégia
mais ampla, o que condiz com a complexidade deste tema. Uma reflexão sobre Cidades
Inteligentes não trata apenas da aplicação

de tecnologia às nossas cidades, mas de como se combinam tecnologia,
gestão urbana e o exercício de novos modelos de relações entre os
atores para melhorar a vida das pessoas que as habitam.
Este trabalho iniciou-se com a revisão de literatura sobre o conceito de Cidades Inteligentes e identificação de iniciativas no mundo
e no Brasil. Tal estudo embasou a coleta de exemplos de soluções
adotadas por cidades ao redor do mundo, nos diferentes âmbitos da
Cidade Inteligente: economia, mobilidade, governança, meio ambiente, vida na cidade (saúde e segurança), pessoas. As soluções foram
catalogadas em um banco de dados sistematizado, que continuou
sendo alimentado ao longo da execução do projeto.
Em uma segunda etapa, foram realizadas entrevistas em profundidade com atores envolvidos com o tema no país, nas mais diversas
esferas: iniciativa privada, associações, poder público (tanto em nível
nacional como local), além de especialistas de institutos de pesquisa
e universidades. A análise das entrevistas forneceu subsídios para
a identificação dos principais quesitos a serem considerados para
avaliar soluções e cidades, bem como ofereceu apontamentos sobre
os principais desafios para o desenvolvimento desta área no Brasil.
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Em seguida, com base nos estudos anteriores, propôs-se uma metodologia de classificação das soluções adotadas por cidades previamente
identificadas. Por meio de uma matriz, posicionam-se as soluções relacionando-se o nível de inovação tecnológica de determinada solução,
em um dos eixos, com o nível de prontidão da cidade onde a solução foi
implementada. O resultado desta iniciativa deu origem à uma plataforma online, por meio da qual as soluções podem ser exploradas individualmente, bem como visualizadas de forma agrupada por âmbito ou
área foco, servindo de fontes de consulta e inspiração para gestores
públicos e iniciativa privada. Os filtros disponíveis antecipam os possíveis questionamentos do internauta e permitem diferentes formas de
visualização. Conhecendo a dinamicidade deste tema, propõe-se que a
plataforma continue sendo atualizada e, para tanto, novos exemplos de
soluções podem ser cadastradas.
O final deste primeiro trabalho consistiu na análise dos resultados do
estudo para a proposição de políticas e ações, com base em diferentes eixos de atuação. Os eixos foram definidos tendo como base a
análise do resultado da categorização das soluções da etapa anterior.
As políticas e ações propostas têm como premissa a necessidade de
que as ações de desenvolvimento caminhem em dois sentidos: 1)
no estímulo à inovação e desenvolvimento das soluções ofertadas
pelo mercado brasileiro, e 2) na estruturação e evolução do estágio
de prontidão tecnológica das cidades brasileiras. Um caminho de
desenvolvimento que leve à evolução positiva nestes dois sentidos é
considerado estratégico para o desenvolvimento do setor de Cidades
Inteligentes no Brasil.
Espera-se que este trabalho possa orientar os esforços dos atores
e apoiar as cidades brasileiras rumo ao cerne do conceito de cidade
inteligente: o de oferecer ao cidadão, ou melhor, de cocriar com o
cidadão e demais atores da cidade soluções para desafios urbanos,
tendo a tecnologia como aliada neste processo, melhorando assim a
vida das pessoas nas cidades, de forma sustentável e eficiente para
governos, empresas e sociedade.
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02. A Cidade Inteligente:
um caminho para as
cidades brasileiras

COMO O CIDADÃO É O ATOR
PRINCIPAL, UMA CIDADE INTELIGENTE
DEVE SER TANTO RESPONSIVA
QUANTO PROATIVA NO ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DO CIDADÃO.
O CONCEITO TAMBÉM ESTÁ
ASSOCIADO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO FOCADO NA MELHORIA
DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA E
NA CENTRALIZAÇÃO DAS DEMANDAS
URBANAS E SERVIÇOS AOS CIDADÃOS

Com o crescimento populacional nas áreas urbanas e o avanço das tecnologias de informação
e comunicação, um conceito tem experimentado destaque nas discussões sobre o enfretamento aos desafios de gestão das cidades.
Trata-se do conceito de Cidades Inteligentes.
Uma cidade inteligente combina tecnologia,
gestão urbana e o exercício de novos modelos
de relações para melhorar a vida das pessoas
que a habitam. Este conceito parte da premissa de que uma cidade deve ser projetada
para as pessoas. Os objetivos de uma Cidade
Inteligente estão relacionados à melhoria da
qualidade de vida nas cidades por meio da
inclusão e participação social, bem como ao
desenvolvimento sustentável.

Como o cidadão é o ator principal, uma cidade inteligente deve ser
tanto responsiva quanto proativa no atendimento das necessidades
do cidadão. O conceito também está associado ao desenvolvimento
tecnológico focado na melhoria da eficiência da gestão pública e na
centralização das demandas urbanas e serviços aos cidadãos. Uma
cidade inteligente pode fazer uso desde as tecnologias tradicionais,
tais como uma simples conexão à Internet, até os recentes avanços
em Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e inteligência
artificial, tecnologias mais recentes e inovadoras (Figura 2.1).
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FIGURA 2.1

PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE

S E RV I ÇO S
I N OVA DO R E S

PART ICI PAÇÃO
DO CI DADÃO

QUAL I DADE
DE VIDA

U SO DE
TE C NO LOGI A

S USTEN TAB I L I DA DE

CI DA DE INTE LIGE NTE

Adicionalmente, uma cidade inteligente é construí-

necessária a organização de ações entre os setores

da por meio da colaboração entre múltiplos atores.

público, privado, universidade e centros de pesqui-

Por isso, para que uma cidade se torne inteligente, é

sa, cidadãos e demais atores (Figura 2.2).
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FIGURA 2.2

PRINCIPAIS ATORES DO ECOSSISTEMA DE UMA CIDADE INTELIGENTE

UNIVERSIDADES

CEN T ROS DE
PES QUISA

C I DA DÃO S

GOVE R NOS

I N I C I AT I VA
P R I VA DA

SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZADA

Análises de mercado estimam que durante a

ao encontro dos preceitos da New Urban Agenda -

próxima década sejam investidos valores da

NUA, adotada na Conferência Habitat III³.

ordem de dezenas de trilhões de dólares em
soluções inteligentes1 em cidades ao redor do

As soluções para cidades inteligentes são

mundo. Grande parte destes investimentos tem

comumente dividas em seis âmbitos (economia,

potencial para trazer resultados relacionados

mobilidade, governança, meio ambiente, vida na

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

cidade (saúde, segurança) e pessoas (educação),

- ODS elencados na Agenda 2030 proposta pela

conforme mostrado na Figura 2.3.

Organização das Nações Unidas - ONU², e de ir

1. International Data Corporation: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43576718 ou Deloitte: https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/public-sector/us-ps-funding-and-financing-smart-cities.pdf.
2. ONUBr. Nações Unidas no Brasil. Agenda 2030. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em
11/06/2018.
3. Habitat III. Nova agenda urbana. Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese.pdf. Acesso
em 11/06/2018.
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FIGURA 2.3

OS ÂMBITOS DA CIDADE INTELIGENTE

ECON OMI A

MOB IL I DADE

P ESS OAS

C IDA DE
INTE LIGE NTE

V I DA
N A C I DA DE

GOVERN AN ÇA

MEI O
AMB I EN TE

Neste trabalho, foram mapeadas soluções

saneamento, ambiente e prevenção de desastres,

contemplando esses seis âmbitos, com foco na

edificações e construções inteligentes, qualidade

identificação de oportunidades em: mobilidade

de vida, segurança pública, saúde e educação, áreas

urbana, infraestrutura digital, gestão pública, ges-

foco de atuação da ABDI neste tema. (Figura 2.4).

tão de energia, de iluminação, de água, de gás e de
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FIGURA 2.4

ÁREAS FOCO DE ATUAÇÃO DA ABDI

ENERGIA, ILUMINAÇÃO, ÁGUA GÁS E SA NEA MENTO

INFR AEST RUT URA DIG ITA L

GESTÃO PÚB LICA

MOB ILIDADE URBANA

AMB IENTE E PREVENÇÃO DE DESASTRES

QUALIDADE DE V IDA, SEGU RA NÇA P Ú B LICA , SAÚ DE E ED U CAÇÃO

ED IFICAÇÕES E CONSTRU ÇÕES INTEL IGENTES
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03. O Projeto: do conceito
às recomendações
de atuação

O projeto foi elaborado em três fases que se sucedem e complementam:
(Figuras 3.1 e 3.2):

1

Conceituação do termo cidade inteligente e identificação dos
principais temas e áreas relacionados, de acordo com revisão
de literatura e com a visão de gestores públicos, especialistas e
representantes do setor privado entrevistados. Levantamento
de exemplos de soluções e projetos para Cidades Inteligentes
no Brasil e no mundo;

2

Entrevista com diferentes atores ligados ao tema no país, nos
setores público, privado e especialistas. Elaboração de uma
metodologia de categorização das soluções e identificação do
seu nível de inovação tecnológica e da prontidão da cidade que
adotou tal solução; e

3

Análise dos resultados e elaboração de recomendações de
políticas e ações para o estímulo às cidades inteligentes no país,
voltadas para o desenvolvimento das cidades (alavancagem), para
o estímulo à inovação das soluções (inovatividade) e ainda ações
que favoreçam tanto o desenvolvimento de cidades quanto o das
soluções (estratégicas).
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FIGURA 3.1

VISÃO GERAL DO PROJETO E ETAPAS DE TRABALHO

01.

CO N C E I T UAÇ ÃO E I DE N T I F I C AÇ ÃO
DE O PO R T U N I DA DE S E DE SAF I O S

1.1

1.2

1.3

Conceituação e
Referencial teórico

Levantamento de exemplos de
soluções para cidades inteligentes
implementadas (cidades
brasileiras e estrangeiras)

Roteiro
de entrevistas

02.
2.1

CATEGO RIZ AÇÃO E A NÁ L ISE
DAS SO LU ÇÕES
2.2

Entrevistas com
atores ligados ao
tema Cidades
Inteligentes
• Setor público (5)
• Setor privado (6)
• Especialistas (7)

Identificação e
cadastro de 48
exemplos soluções
implementadas
em cidades:
• Brasileiras (32)
• Internacionais (16)

03.
3.1
Recomendações:
Linhas de atuação e
propostas de ações

2.3

2.4

Metologia de
categorização das
soluções e matriz
de classificação
das soluções

Análise dos desafios
e oportunidades:
resultados matriz +
entrevistas

R E COME N DAÇÕE S DE
AÇÕE S E PO L Í T I C AS
3.2

3.3

Hotsite:
Visão das soluções – matriz
interativa, benchmarking,
análise panorama atual

Disseminação:
Resumo Executivo
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As etapas do trabalho foram realizadas de forma encadeada e incremental, o que
resultou em um resultado mais coeso, incluindo recomendações de atuação para a
ABDI que refletem o contexto de cidades no Brasil.

Entrevistas com atoreschave: setor público,
iniciativa privada e
especialistas
Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas com 18 gestores públicos, especialistas e representantes do setor privado que atuam no mercado de soluções
para cidades inteligentes. A análise das entrevistas amplia o conceito para além
da literatura, já que captura o entendimento de atores envolvidos na criação das
cidades inteligentes sobre os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento de Cidades Inteligentes no país. As entrevistas continham perguntas
específicas para cada grupo de entrevistados, conforme a Figura 3.2.
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FIGURA 3.2

ROTEIRO DE ENTREVISTAS

TODOS OS ENTREVISTADOS
VISÃO GERAL SOBRE O TEMA
• Conceito
• Atores envolvidos, papéis e benefícios
• Tendências com potencial de tranformação da vida nas cidades
• Fatores importantes para uma cidade inteligente

TEMAS ESPECÍFICOS

GESTORES
PÚBLICOS
• Desafios urbanos nas cidades brasileiras
• Soluções brasileiras adquiridas/

implementadas
• Áreas mais desenvolvidas, com projetos
prioritários e principais desafios
• Temas: regulação, financiamento,
modelos de compras, regulação
• Planejamento/ projeto de cidade
inteligente

ESPECIALISTAS E
INICIATIVA PRIVADA
• Desafios e necessidades para
desenvolver o setor
• Padronização e interoperabilidade
• Maturidade da indústria brasileira
• Caminhos de influência política
e econômica

As entrevistas foram gravadas e analisadas de

ceitos e as principais ideias mencionadas pelos

forma qualitativa pela equipe do projeto. Nesta

entrevistados. A Figura 3.3 apresenta uma

fase foram geradas teias relacionando os con-

síntese do tratamento das entrevistas.
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FIGURA 3.3

APONTAMENTOS DAS ENTREVISTAS

CONCEITO DE
CIDADE INTELIGENTE
INFRAESTRUTURA
DIGITAL MÍNIMA
• Infraestrutura de computação
• Infraestrutura de conectividade
(banda larga e sem fio (wifi)
• Dispositivos e atuadores
• Plataforma integrada
• Segurança digital

• Foco nas pessoas
• Cidade competitiva e
com serviços eficientes
• Colaboração e inovação

TIPOS DE CIDADES E
CARACTERÍSTICAS
RELEVANTES

TECNOLOGIAS COM
POTENCIAL PARA
TRANSFORMAR A
VIDA NAS CIDADES

• Porte da cidade
• Capacidades técnicas e de gestão
• Visão de cidade
• Infraestrutura tecnológica e de
comunicação
• Vocação turística

• Internet das coisas - IOT (do
inglês Internet of Things)
• Inteligência artificial
• Nuvem
• Sensores e atuadores
• Big data e analytics
• Geoprocessamento
• Videovigilância e
videomonitoramento
• Building information modeling
• Blockchain
• Gamificação
• Mobilidade participativa
• Centro de operações

DESAFIOS E BARREIRAS
À IMPLANTAÇÃO
DE PROJETOS
• Barreiras inerentes ao setor
público e ao setor privado
• Planejamento e gestão
de projetos
• Infraestrutura de computação e
conectividade das cidades

MODELOS DE COMPRA
E FORMAS DE
FINANCIAMENTO
Modelos de Compra:
• Licitação
• Concessão
• Parceria público-privada - PPP
• Consórcio metropolitano
• Organizações Sociais - OS de
parque tecnológico
• Outras formas: concurso de
projetos, pitchgov (programa para
conectar governos e startups)
• Desenvolvimento interno
• Turn key
• Contratação por serviço prestado

Financiamento:
• Linhas de crédito não
reembolsáveis de agências
governamentais ou multilaterais
• Linhas de crédito de bancos
privados
• Parcerias para desenvolvimento
de tecnologia com setor
privado/universidades ou centros
de pesquisa
• Financiamento privado por
concessão ou PPP
• Receitas de arrecadação pública
derivadas da adoção de soluções
• Emendas parlamentares
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Matriz de Categorização das
Soluções para Cidades Inteligentes
O resultado da análise das entrevistas apoiou

inteligentes e a maturidade tecnológica das

o desenvolvimento de uma metodologia de

soluções. Na metodologia, foram definidos

categorização das soluções para cidades

indicadores para o posicionamento de uma

inteligentes, que foi ancorada em dois eixos:

solução em cada um dos eixos (Figura 3.4).

a prontidão das cidades para se tornarem

FIGURA 3.4

INDICADORES PARA HIERARQUIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES

PRONTIDÃO
TECNOLÓGICA
DA CIDADE

HIERARQUIZAÇÃO
DE SOLUÇÕES

APROPRIAÇÃO DE USO
DE TECNOLOGIAS
INOVADORAS NA SOLUÇÃO

INFRAESTRUTURA
CONECTIVIDADE
DA CIDADE

Banda larga ﬁxa/100 hab.

SERVIÇOS E
PLATAFORMAS TIC
DA PREFEITURA

Infraestrutura de conexão da
prefeitura; inclusão digital;
e-serviços e comunicação com
o público; transparência;
Plataforma digital

EXTENSÃO DAS
INICIATIVAS
INTELIGENTES
SERVIÇOS EM
NUVEM DA
PREFEITURA

Modalidade da nuvem

IOT

Geração de valor para
o cidadão

MOBILIDADE
PARTICIPATIVA

Número de pessoas ou
extensão da região

OUTRAS

Fonte: Elaboração própria.

De projeto piloto a iniciativa
em curso

CATEGORIAS E
INDICADORES
DE PRONTIDÃO
TECNOLÓGICA
DA CIDADE

CATEGORIAS E
INDICADORES
DE INOVAÇÃO
NA SOLUÇÃO
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Ao final da hierarquização, as soluções foram

que utiliza, mas também em relação aos recursos

exibidas em uma matriz que demonstra o posicio-

de infraestrutura tecnológica da cidade em que

namento de uma solução em relação à tecnologia

está instalada (Figura 3.5).

FIGURA 3.5

MATRIZ DE HIERARQUIZAÇÃO DAS CIDADES E SOLUÇÕES

ASPIRANTE

INICIANTE

CONECTADA

PRONTA

PRONTIDÃO
TECNOLÓGICA DA
CIDADE

TRADIC ION A L

EME RG E N TE

I N OVA DO R A

APROPRIAÇÃO
DE USO DE
TECNOLOGIAS
INOVADORAS
NA SOLUÇÃO

A escala do eixo de prontidão da tecnologia das

se tornar inteligente, onde a plataforma digital

cidades tem 4 (quatro) posições, da inferior, de

oferecida à cidade é facilitadora de soluções

uma cidade aspirante a iniciar projetos, com cer-

urbanas colaborativas e modelos de negócios

ta infraestrutura para oferecer funcionalidades

não convencionais. Os quatro estágios rumo à

aos serviços urbanos, até a cidade pronta para

prontidão para se tornar cidade inteligente são:
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1

Aspirante: o primeiro estágio refere-se à inclusão de tecnologia nos serviços públicos e urbanos, por
exemplo na educação, saúde, resíduos sólidos, mobilidade, etc. As áreas da gestão municipal lideram
estas mudanças, frequentemente de forma independente e isolada. Esta cidade possui baixa conectividade em banda larga e a prefeitura tem oferta limitada de serviços e plataforma de tecnologia da
informação. Há baixa maturidade na gestão ou governança de tecnologia e a cidade iniciou projetos
piloto de uso de tecnologias emergentes (quando existem).

2

Iniciante: A cidade precisa ampliar a conectividade em banda larga oferecida aos cidadãos e/ou a
infraestrutura de TI da prefeitura. prevê a gestão da prestação de serviços de forma horizontal,
com o início de integração de dados e da prestação serviços. No Brasil, os projetos de serviços
integrados ainda estão pouco maduros.

3

Conectada: Com os serviços digitalizados e soluções horizontais, a cidade já conecta cidadãos, serviços urbanos, universidades e redes urbanas. Da análise dos dados da cidade (serviços e cidadãos),
é possível tomar algumas decisões integradas de melhoria da gestão e a cidade começa a fornecer
informações em tempo real à sociedade para tomada de decisão com base no que está acontecendo
ao seu redor. Esta cidade possui alguma experiência com a implantação de soluções inteligentes, mas
pode avançar em banda larga e disponibilidade de infraestrutura e serviços de TI na prefeitura.

4

Pronta: cidade na qual antecipam-se os acontecimentos com base em dados estatísticos. Instalou-se um ecossistema de inovação “em escala”. A plataforma da cidade é facilitadora de soluções
colaborativas e permite o surgimento de novos modelos de negócio. A cidade possui os recursos
de conectividade em banda larga para negócios e cidadão e experiência em implantação de soluções inteligentes. Esta cidade conta um plano amplo e integrado de Cidade Inteligente e com uma
adequada infraestrutura de TI de suporte à plataforma da cidade.

O eixo de apropriação de tecnologias caracteriza a extensão com que a iniciativa se apropria das tendências
tecnológicas. Os especialistas entrevistados identificaram duas tecnologias de grande potencial para transformar a vida nas cidades: IoT e mobilidade participativa. Algumas outras foram mencionadas, como blockchain ou gamificação. A escala varia entre a utilização de tecnologias de acordo com a seguinte tipologia:

1

Tradicionais: Estas são tecnologias tradicionais ou com baixa oferta de serviços inteligentes, já
usualmente utilizadas pelas cidades brasileiras. Entre elas estão por exemplo o uso de internet,
aplicações cliente servidor, uso de aparelhos móveis para a oferta de serviços ao cidadão;

2

Emergentes: uso de uma (ou mais) tecnologia emergente, mas sem oferta de serviços integrados e
associados ao emprego destas tecnologias . Entre elas IoT, sensores e/ou atuadores, computação
em nuvem, big data e data analytics, e outros. Como tecnologia emergente foram consideradas as
que têm um potencial disruptivo elevado, que apresentam uma evolução de crescimento acelerada e
deverão estar implementadas em larga escala nos próximos cinco anos; e

3

Inovadoras: combinação das tecnologias emergentes em serviços informação associados ao
emprego de tecnologia inovadora para a cidade.

O estágio de prontidão de tecnologia define a possibilidade que determinado conjunto de tecnologias
confere à cidade para se tornar inteligente. Ressalta-se que a disponibilidade de tecnologia não torna,
por si só, a cidade inteligente. No entanto, a tecnologia habilita a construção de novas soluções urbanas,
novas formas de relação e colaboração entre os atores e governança compartilhada.

27

28

PRODUTO 5 | DESAFIOS, OPORTUNIDADES E RECOMENDAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO BRASIL

As soluções de tecnologia para cidades foram

zação das soluções. Uma primeira análise dos

categorizadas, dando origem a um Banco de

resultados desta categorização das soluções

Soluções. Esse banco de soluções alimentou um

demonstrou que, no cenário brasileiro, as cidades

site, em que é possível visualizar as iniciativas

possuem, em geral, pouca prontidão para o desen-

por diferentes filtros: porte, localização (Brasil,

volvimento de projetos de cidades inteligentes,

outros países em desenvolvimento e países

e que as soluções implementadas fazem pouco

desenvolvidos), área temática/âmbito da cidade

uso das tecnologias inovadoras. Por sua vez,

inteligentes (Figura 3.6).

percebeu-se que as cidades localizadas em países
da América do Norte ou Europa possuem maior

O estágio de prontidão tecnológica da cidade e a

prontidão tecnológica do que as cidades brasi-

apropriação de tecnologias emergentes, definem

leiras e apresentam exemplos de soluções com

os dois eixos da matriz utilizada para hierarqui-

maior apropriação de tecnologias inovadoras.

FIGURA 3.6

MATRIZ DE CATEGORIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES

ÁREAS TEMÁTICAS:

Mobilidade
Urbana

Infraestrutura
Digital

Gestão
Pública

Energia, Iluminação,
Água, Gás e
Saneamento

Ambiente de
Prevenção a
Desastres

Edificações e
Construções
Inteligentes

Qualidade de Vida,
Segurança Pública,
Saúde e Educação

Menor grau de prontidão

Maior grau de prontidão

PRONTIDÃO PARA
CIDADE INTELIGENTE

Menor grau de inovação

NÍVEL DA TECNOLOGIA EMPREGADA

CLASSIFICAÇÃO POR LOCALIZAÇÃO:

Cidades
Brasileiras

Economias
Economias
Emergentes Desenvolvidas

Maior grau de inovação

CLASSIFICAÇÃO POR TAMANHO:

Pequenas Médias

Grandes

Mega
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Dessa forma, pretendeu-se oferecer uma

em que o número e a variedade de soluções for

ferramenta interativa que permita ao usuário

maior, diferentes apontamentos e conclusões

explorar os dados, fazer suas próprias análises

poderão surgir. Trata-se portanto, de um prisma

e assim poder chegar às suas conclusões

inicial. Deve-se considerar ainda a necessidade

Assim como teve também como objetivo a

de revisão constante dos dados para que se tirem

disseminação de cases que podem servir de

conclusões definitivas, uma vez que este é um

inspiração para cidades brasileiras.

campo que tende a sofrer modificações em uma
rápida velocidade. Atualizações tanto sobre as

A ideia por trás da metodologia desenvolvida é

informações das soluções e cidades, como da

que a mesma seja dinâmica e que novas soluções

metodologia são, portanto, necessárias para

possam ser inseridas ao longo do tempo. A medida

garantir maior precisão das análises realizadas.
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Oportunidades
para Cidades
Inteligentes:
recomendações e
propostas de ação
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04. Oportunidades para

Cidades Inteligentes:
recomendações e
propostas de ação
Do mapeamento de
oportunidades e desafios às
recomendações
Os resultados da etapa anterior demonstraram que o Brasil precisa avançar na
prontidão das cidades para se tornarem inteligentes e que as soluções nacionais
precisam se apropriar de tecnologias mais recentes e com potencial disruptivo
para evoluir no desenvolvimento das Cidades Inteligentes no Brasil. Diante disso,
a terceira etapa teve como objetivo propor recomendações que impactam essas
duas dimensões. Para tanto, foi elaborada uma matriz de recomendações para o
fomento das cidades inteligentes no Brasil, seguindo a lógica da matriz de categorização das soluções. A matriz de recomendações é composta por dois eixos: ações
com potencial de impacto na prontidão da cidade para se tornar inteligente e ações
com potencial de impacto na disponibilização de produtos industrias e serviços de
tecnologia inovadores. Seus quadrantes representam frentes de atuação: alavancagem, inovatividade, estratégico e não crítico4 (Figura 4.1).

1. O quadrante “não crítico” não foi alvo de recomendações já que representa um potencial baixo
impacto na prontidão das cidades e na disponibilização de produtos e serviços inovadores.
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FIGURA 4.1

QUADRANTES DE AÇÃO PARA FOMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO BRASIL

IMPACTO NA PRONTIDÃO DA CIDADE
PARA SE TORNAR INTELIGENTE

Alto

1. ALAVAN CAG EM

3. E STRATÉ GICO

4. N ÃO CRÍT ICO

2. INOVATIV IDA DE

Baixo

IMPACTO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS URBANOS DE TECNOLOGIA INOVADORA

O quadrante alavancagem engloba ações desti-

privado, juntamente com a análise das agendas

nadas a melhorar a prontidão das cidades para se

nacionais e internacionais para cidades inteligen-

tornarem inteligentes. O quadrante inovatividade

tes e as percepções resultantes da categorização

engloba ações que impactam na disponibiliza-

das soluções, foram elaboradas recomendações

ção de produtos com maior grau de inovação

e propostas de ações para a evolução das cidades

tecnológica embarcada e serviços urbanos mais

inteligentes no Brasil. A Figura 4.1 ilustra as

inovadores. O quadrante denominado estratégico

ações que podem ajudar a estruturar as cidades

engloba ações que podem impactar tanto a pron-

inteligentes no país em cada uma das frentes de

tidão das cidades para receberem as iniciativas,

atuação da matriz de impacto.

quanto a disponibilização de produtos tecnológicos mais inovadores. São ações relacionadas à

Para cada uma das ações, foram elaboradas propos-

elaboração de marcos legais favoráveis, formas

tas que visam influenciar as políticas de estímulo ao

de compra e contratação, tributação e criação de

setor de cidades inteligentes no Brasil. Nos relató-

linhas de financiamento.

rios técnicos foram descritos os atores a envolver,
as prioridades para cada proposta e a quem cabe

A partir da análise das entrevistas com os gestores

liderar a ação. As Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 apresenta, de

públicos, especialistas e representantes do setor

forma resumida, as propostas elencadas.

Alto

34

PRODUTO 5 | DESAFIOS, OPORTUNIDADES E RECOMENDAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO BRASIL

FIGURA 4.2

RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES DE ALAVANCAGEM PARA FOMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO
BRASIL - QUADRO RESUMO
AÇÕES PARA FOMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO BRASIL

2. INOVATIVIDADE

3. ESTRATÉGICO

1. ALAVANCAGEM

1.

ESTIMULAR A ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DE CIDADES PARA O
FORTALECIMENTO DA TIC DOS MUNICÍPIOS
• Melhorar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação da prefeitura (conexão por banda larga, infraestrutura de TI da
prefeitura, rede de TI da prefeitura, sensores, centros de operações)
• Implantar plataforma de cidade inteligente
• Ajudar a elaborar um modelo de governança de tecnologia da informação voltado aos municípios adaptável a diferentes realidades

2.

INCENTIVAR A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GOVERNOS LOCAIS VOLTADOS PARA CIDADES INTELIGENTES
• Estabelecer parcerias com associações nacionais com atuação/inﬂuência local
• Inﬂuenciar governos locais a elaborar políticas e planos para cidades inteligentes

3. FOMENTAR A CRIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS
• Capacitar prefeituras para melhorar os processos internos a administração pública, inclusive a gestão de TI
• Capacitar pessoas
• Capacitar equipes para gestão de projetos de cidades inteligentes
• Estimular a realização de eventos de cidades inteligentes para proﬁssionais do setor público
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FIGURA 4.3

RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES DE INOVATIVIDADE PARA FOMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO
BRASIL - QUADRO RESUMO
AÇÕES PARA FOMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO BRASIL

1. ALAVANCAGEM

3. ESTRATÉGICO
2. INOVATIVIDADE

1.

APOIAR O EMPREENDEDORISMO INOVADOR, COM ÊNFASE EM CIDADES INTELIGENTES
• Firmar parceria com programas/concursos de empreendedorismo já existentes;
• Promover palestras ou workshops sobre cidades inteligentes nestes eventos para disseminar o conceito de cidades inteligentes e
aumentar o interesse no tema;
• Buscar a criação de uma área temática “Cidades Inteligentes” nos programas e concursos existentes;
• Articular a criação e um ecossistema de suporte voltado aos negócios para as cidades inteligentes (investidores ou a criação de
linhas de ﬁnanciamento, programas de incubação, aceleração e mentorias para startups focadas em soluções de cidades inteligentes).

2. APOIAR A APROXIMAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADOS DOS INSTITUTOS DE PESQUISA
• Identiﬁcar grupos de pesquisa dedicados ao desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes;
• Identiﬁcar grupos de pesquisa de áreas correlatas, com potencial de gerar inovações para cidades inteligentes;
• Aproximar o P&D das empresas com pesquisadores das universidades por meio de plataformas colaborativas e lançando
desaﬁos para ambas nos âmbitos prioritários das cidades inteligentes no país;
• Inﬂuenciar políticas que aumentem os incentivos ﬁnanceiros para as inovações oriundas das universidades e ICT’s

3. APOIAR A APROXIMAÇÃO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS COM A INDÚSTRIA DE SOFTWARE
• Promover eventos, como por exemplo desaﬁos ou hackathons com foco em inovação com a participação da indústria de produtos e
a de software.

4. APOIAR A CRIAÇÃO DE CLUSTERS VOLTADOS À INOVAÇÃO
• Articular o engajamento dos múltiplos atores;
• Promover discussões sobre a operacionalização desses clusters.

5. APOIAR A CRIAÇÃO DE LIVING LABS EM CIDADES
• Criação de uma plataforma agregadora de possíveis projetos, estrutura de suporte e partes interessadas a partir das principais
demandas das cidades, tais como segurança pública ou mobilidade;
• Criar espaços para a experimentação na cidade.
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FIGURA 4.4

RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA FOMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO
BRASIL - QUADRO RESUMO
AÇÕES PARA FOMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO BRASIL

1. ALAVANCAGEM

2. INOVATIVIDADE
3. ESTRATÉGICO

1.

ARTICULAR A ELABORAÇÃO DE UM PLANO NACIONAL DE CIDADES INTELIGENTES
• Estimular a adoção/disponibilização/uso de dados abertos
• Participar das ações do plano nacional de conectividade
• Estimular o desenvolvimento um sistema de indicadores acordado que permita às cidades auto avaliar seu progresso em direção à
"inteligência" e comparar com outras cidades de uma maneira mais conﬁável

2.

ESTIMULAR A ABORDAGEM DO TEMA DE CIDADES INTELIGENTES COMO RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
• Colaborar com empresas para identiﬁcar formas de atuarem em conjunto com as cidades na transformação de cidades inteligentes
• Incentivar parcerias com institutos de responsabilidade social corporativa
• Atuar como ator de interlocução entre empresas e setor público

3.

PROMOVER O ESTABELECIMENTO DE UM MARCO LEGAL FAVORÁVEL
• Inﬂuenciar a revisão/elaboração dos seguintes marcos legais:
• Compras públicas;
• Legislação para cidades inteligentes, favorável a inovação;
• Regulação de planejamento e uso do solo, uso do espaço aéreo nas cidades e revisão da lei geral de antenas;
• Legislação de homologação de produtos;
• Padrões de ofertas de serviços de conectividade;

4.

APERFEIÇOAR E AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DE FORMAS DE FINANCIAMENTO E FOMENTO DOS PROJETOS DE
CIDADES INTELIGENTES
• Propor ao setor público modelos de compras e contratação alternativos
• Divulgar o estabelecimento de modelos de negócios com parcerias locais inovadoras e contratos adaptados
• Auxiliar a captação de recursos ﬁnanceiros para projetos de cidades inteligentes
• Estimular a criação de linha de ﬁnanciamento para cidades inteligentes em bancos privados

5. IMPLANTAR UM SISTEMA DE INDICADORES PARA CIDADES INTELIGENTES
• Ampliar as soluções avaliadas no site ABDI/FGV e realizar estudos em segmentos
• Articular um grupo de trabalho com outros atores interessados em criar/aprimorar indicadores de cidades inteligentes e elencar os
indicadores/estudos existentes sobre cidades inteligentes
• Elaborar/aprimorar um conjunto de indicadores nacional
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Recomendações Gerais para
as Cidades
Este trabalho teve como foco a identificação de

foram identificadas e por isso são listadas algumas

oportunidades de atuação da ABDI no fomento às

recomendações para cidades que pretendem

cidades inteligentes no Brasil. Entretanto, ações

iniciar inciativas ou projetos no campo de cidades

de responsabilidade dos municípios também

inteligentes (Figura 4.1.1).

FIGURA 4.5

RECOMENDAÇÕES DE ATUAÇÃO PARA AS CIDADES

ESTAR ABERTA À INOVAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO E COCRIAÇÃO
IMPLEMENTAR
UMA ARQUITETURA TECNOLÓGICA
ABERTA, PADRÃO E INTEROPERÁVEL

TER UMA LIDERANÇA FORTE

ELABORAR UM MODELO DE
GOVERNANÇA AMPLIADA E
SUSTENTÁVEL

FOCAR EM SOLUÇÕES
CENTRADAS NO CIDADÃO
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Riscos para as Cidades Inteligentes
Ao longo do trabalho de investigação, e na pro-

pactos ao meio ambiente na elaboração de um

posição das recomendações, emergiram alguns

projeto de cidade inteligente visando a preven-

riscos para as cidades. É de suma importância

ção ou, ainda, a mitigação dos efeitos quando da

considerar os riscos em relação a segurança de

ocorrência de eventos (Figura 4.2.1).

informação, privacidade, exclusão digital e im-

FIGURA 4.6

PRINCIPAIS TEMAS E RISCOS ASSOCIADOS À ADOÇÃO DE SOLUÇÕES TCNOLÓGICAS PARA AS CIDADES

SEGU R AN ÇA DA
IN FO R MAÇÃO
Ataques cibernéticos, segurança da
informação e a necessidade de
sistemas de contingência devem
fazer parte dos planos
de cidades inteligentes.

ME IO
AM B I E NTE
As cidades inteligentes estão
associadas a sustentabilidade,
mas é preciso considerar que as
tecnologias gerarão lixo eletrônico
e que se deve prever seu descarte.

P R I VACI DADE
DA I N FO R MAÇÃO
Cuidados com o sigilo dos dados em
geral, evitando a violação do direito
à privacidade, devem ser
formalmente estabelecidos.

I N CLU SÃO
D I GI TAL
A falta de habilidade com o mundo
digital é comum no país e atinge
tanto os cidadãos quanto algumas
empresas. Convém considerar que,
em muitos casos, pessoas deverão
ser treinadas/capacitadas.
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05. Considerações Finais
OS RESULTADOS DO PROJETO
APONTAM POSSÍVEIS CAMINHOS PARA
INFLUENCIAR POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA MELHORAR A PRONTIDÃO DAS
CIDADES, DESENVOLVER O MERCADO
NACIONAL DE SOLUÇÕES PARA CIDADES
INTELIGENTES, BEM COMO AGREGAR
MAIS TECNOLOGIA A ESSAS SOLUÇÕES,
SEJAM ELAS PRODUTOS OU SERVIÇOS

O cenário global anuncia um futuro repleto
de transformações em relação à vida nas cidades. As cidades inteligentes têm se tornado
assunto recorrente quando se discute o rápido crescimento populacional e os desafios de
se viver em centros urbanos. Em um cenário
como o do Brasil, com certa ineficiência dos
serviços públicos e com a degradação da vida
nas cidades devido a problemas complexos
como o da violência urbana, espera-se um
interesse pelo tema ainda mais pronunciado.
Entender como o conceito tem sido divulgado, como os atores envolvidos pensam as
cidades inteligentes, o nível de prontidão das
cidades para receber projetos e o nível de

maturidade tecnológica das soluções foi essencial para a proposição de
ações que permitam avanços no desenvolvimento de cidades inteligentes no país. Esse projeto permitiu identificar caminhos para influenciar
as políticas de estímulo ao setor de cidades inteligentes em âmbito
nacional. O conceito de cidades inteligente é amplo e difuso e envolve
o desenvolvimento de soluções tecnológicas e não tecnológicas para
resolver os desafios e demandas urbanas. Este conceito traz consigo
uma gama de oportunidades de desenvolvimento econômico, por meio
da criação de negócios orientados às cidades inteligentes.
O desafio da transformação das cidades em inteligentes não depende
exclusivamente da vontade e da ação por parte dos municípios. Trata-se
de um esforço que envolve múltiplos atores (governo, iniciativa privada,
cidadãos, universidades e outras instituições). Os resultados do projeto
apontam possíveis caminhos para influenciar políticas públicas para
melhorar a prontidão das cidades, desenvolver o mercado nacional de
soluções para cidades inteligentes, bem como agregar mais tecnologia a
essas soluções, sejam elas produtos ou serviços.
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