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01. O Mercado de Soluções para
Cidades Inteligentes

Ao longo do ano de 2018, a Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial – ABDI, em parceria com a Fundação Getulio Vargas –
FGV, desenvolveu uma série de estudos e pesquisas para subsidiar
políticas e projetos voltados para a transformação produtiva
brasileira, parceria que teve início em 2017. Por meio destes
estudos, a ABDI buscou informações para orientar a definição
das diretrizes estratégicas a serem seguidas, em nível nacional
e regional, e no desenho de uma agenda de fortalecimento da
competitividade da indústria brasileira.
Nesse contexto, foi proposto como um dos focos do trabalho desta
parceria um estudo voltado para monitorar o desenvolvimento
do Mercado de Soluções para Cidades Inteligentes. O projeto
tem objetivo de evoluir na criação de uma metodologia que avalie
o grau de desenvolvimento da oferta (soluções e empresas),
paralelamente a uma análise pela vertente da demanda.
Considerando aspectos das cidades com base em dimensões
que apontem necessidades para o desenvolvimento do mercado,
incluindo a prontidão das cidades para a adoção de soluções e
POR MEIO DESTE TRABALHO, BUSCOU-SE desenvolvimento de projetos de
Cidades Inteligentes, de forma a
DAR MAIS UM PASSO RUMO AOS identificar gargalos para o avanço
OBJETIVOS DA ABDI DE INSERÇÃO DE das cidades brasileiras nesse
ATIVOS QUALIFICADOS NO MERCADO caminho. Com base no cruzamento
destas duas avaliações, buscou-se
DE CIDADES INTELIGENTES E ESTÍMULO criar um modelo de identificação
AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS DE e acompanhamento do potencial
SOLUÇÕES, REDUZINDO ASSIMETRIAS de impacto socioeconômico que
DO MERCADO DE SOLUÇÕES DE o desenvolvimento do mercado
brasileiro de soluções para Cidades
CIDADES INTELIGENTES ENTRE AS Inteligentes pode gerar, de forma
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS (OFERTA) VERSUS a justificar um conjunto de ações e
NECESSIDADES E POSSIBILIDADES DAS investimentos que levem ao fomento
desse mercado.

CIDADES (DEMANDA).
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Por meio deste trabalho, buscou-se dar mais um passo
rumo aos objetivos da ABDI de inserção de ativos
qualificados no mercado de Cidades Inteligentes e estímulo
ao desenvolvimento de cadeias de soluções, reduzindo
assimetrias do mercado de soluções de Cidades Inteligentes
entre as soluções disponíveis (oferta) versus necessidades e
possibilidades das Cidades (demanda).
O presente relatório apresenta um resumo executivo dos
resultados deste trabalho e representa uma proposta inicial
para o monitoramento do desenvolvimento do mercado,
alinhado às demais ações da ABDI para estímulo à evolução
das Cidades Inteligentes no país. Este relatório apresenta
também os aspectos metodológicos finais adotados pelo
projeto, explica a plataforma desenvolvida para uso pela
ABDI e analisa os resultados e panorama identificado
com base no cruzamento dos resultados das pesquisas
realizadas, de forma a identificar gargalos existentes entre
as soluções ofertadas pelo mercado e a capacidade dos
municípios em adotar estes produtos em seu estágio atual.
Além disso, são realizadas recomendações para o uso futuro
da metodologia proposta e seu aprofundamento.
Na segunda seção, apresenta-se a metodologia final adotada
para a análise do grau de inovação e maturidade da oferta
(soluções e empresas), do nível de prontidão da demanda
(cidades), bem como a metodologia de projeção de impactos
potenciais decorrente do desenvolvimento de soluções
tecnológicas para Cidades Inteligentes.
Este trabalho envolveu, como será detalhado, a identificação
de dados secundários existentes/disponíveis e dados a
serem obtidos junto a empresas/instituições fornecedoras
de soluções e cidades. Foram premissas a identificação
de requisitos mínimos necessários para sua aquisição por
parte das cidades; levantamento de principais características
técnicas, fornecedores e produtos ofertados pelo mercado
brasileiro pertinentes à análise proposta para atingir ao
objetivo do projeto, incluindo aspectos relacionados à
inovação tecnológica. A metodologia de análise de oferta
foi realizada com base na identificação de indicadores
sobre a complexidade tecnológica e adoção de quesitos
considerados inovadores como uma Proxy do grau de
inovação da oferta de forma consolidada.
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O desenvolvimento da metodologia de análise
da demanda considerou a identificação de
aspectos de prontidão das cidades para a
adoção de soluções e desenvolvimento de
projetos de Cidades Inteligentes, de forma a
permitir um cruzamento com a metodologia
de avaliação da oferta. A determinação da
prontidão das cidades foi resultante de uma
análise estatística de Clusters, tendo como base um
conjunto de dimensões de análise, indicadores e
parâmetros de pontuação.
Para coletar informações sobre as empresas e
poder alimentar e testar a metodologia proposta,
foi realizada uma pesquisa primária com empresas
fornecedoras de soluções para Cidades Inteligentes,
cujos apontamentos preliminares são apresentados
na terceira seção deste relatório. Neste capítulo, é
apresentado o resultado final da pesquisa primária
com as 37 empresas (e suas soluções) respondentes,
considerando, entre outros aspectos, seu grau de
inovação e maturidade. São apresentados ainda os
resultados da sondagem de mercado realizada com as
empresas respondentes.
Em seguida, na quarta seção, é apresentada a análise
dos dados sobre a demanda (cidades) de forma
conjunta, a fim de identificar as possibilidades,
limitações e impactos do desenvolvimento do mercado
por estas duas perspectivas. Para tanto, fez parte
desta etapa o levantamento de dados secundários
sobre cidades para identificação da prontidão das
cidades, bem como de dados primários, por meio
de uma pesquisa realizada junto a cidades, para a
qual foram coletadas respostas de 30 municípios.
A seção contempla uma análise descritiva de cada
um dos estágios de prontidão dos municípios e
onde pode ser investido para um município “subir
de nível” em seu grau de prontidão. São ainda
apresentadas análises gerais por cada uma das
dimensões de análise selecionadas para definir o
nível de prontidão das cidades.
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Por fim, na quinta seção são
apresentadas considerações
finais a respeito do potencial de
desenvolvimento do mercado de
soluções para Cidades Inteligentes.
Neste capítulo, apresentam-se
as possibilidades de impactos
econômicos que o desenvolvimento
do mercado de soluções para
Cidades Inteligentes pode gerar,
considerando diferentes cenários
de futuro. O cálculo do impacto
econômico proveniente do
desenvolvimento deste mercado
se baseia na identificação de
multiplicadores do setor e de
seus impactos diretos e indiretos,
testados a partir de três cenários
de aderência dos municípios às
soluções oferecidas, de acordo com
grupos de porte populacional dos
municípios. Desta forma, buscouse investigar os gargalos existentes
entre as soluções ofertadas pelo
mercado e a capacidade dos
municípios em adotar estes produtos
em seu estágio atual, bem como que
ações podem ser tomadas para a
alavancagem do estágio de prontidão
das cidades brasileiras.
Na última década uma série de
iniciativas de fomento foram criadas
no Brasil para incentivar cidades e
empresas a desenvolverem soluções
seguindo o conceito de Cidades
Inteligentes.

As Smart Cities surgem como resultado do
intenso processo de urbanização vivido em
todo o mundo desde meados do século XX,
associado à revolução digital. Ao mesmo tempo
em que se agravam os desafios enfrentados
pelas cidades em temas como mobilidade
urbana, saneamento, acesso a saúde e
educação, segurança, qualidade de vida, entre
outros, emergem novas tecnologias capazes de
inovar a forma como serviços são desenhados,
prestados, integrados e coordenados.

AS SMART CITIES SURGEM COMO
RESULTADO DO INTENSO
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO
VIVIDO EM TODO O MUNDO
DESDE MEADOS DO SÉCULO
XX, ASSOCIADO À REVOLUÇÃO
DIGITAL. AO MESMO TEMPO EM
QUE SE AGRAVAM OS DESAFIOS
ENFRENTADOS PELAS CIDADES
EM TEMAS COMO MOBILIDADE
URBANA, SANEAMENTO, ACESSO A
SAÚDE E EDUCAÇÃO, SEGURANÇA,
QUALIDADE DE VIDA, ENTRE
OUTROS, EMERGEM NOVAS
TECNOLOGIAS CAPAZES DE
INOVAR A FORMA COMO SERVIÇOS
SÃO DESENHADOS, PRESTADOS,
INTEGRADOS E COORDENADOS.
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Para facilitar e acelerar o processo de convergência entre a oferta e a demanda
de soluções de Cidades Inteligentes no Brasil, atores governamentais, Institutos
de Ciência e Tecnologia e entidades representativas do setor privado se
movimentam para apoiar o fortalecimento desse mercado. Nesse contexto,
cabe destacar algumas destas iniciativas, que foram consideradas para a
elaboração deste projeto, lideradas pelas seguintes instituições:

1. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES: De acordo
com sua missão de promover o desenvolvimento sustentável e competitivo
da economia brasileira, o BNDES vem realizando uma série de iniciativas para
fomentar o mercado de Internet das Coisas (IoT) no Brasil. Em parceria com o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, realizou
um estudo que originou os documentos:

» o Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT)1 , com ações definidas
para o período de 2018 a 2022, é o documento resultante do trabalho,
estabelecendo projetos mobilizadores e iniciativas que deverão ser
empreendidas no período, com o objetivo de diagnosticar e propor
políticas públicas no tema Internet das Coisas para o país;

» o projeto Pilotos de IoT2 , com o objetivo de selecionar projetos-piloto de
implantação de um caso de uso de solução baseado em IoT em Cidades,
na Saúde e no Rural para receberem apoio de com recursos não
reembolsáveis da ordem de até 50% do valor total dos projetos, sendo o
valor mínimo para cada projeto-piloto da ordem de R$ 1 milhão.

» a Cartilha de Cidades3 , voltada a apresentar recomendações para
gestores públicos sobre caminhos para a implementação de IoT nas
cidades brasileiras. indicando os passos que os municípios devem
percorrer para a implantação de soluções de Cidades Inteligentes
baseadas em IoT. Tal documento, juntamente com o modelo de Plano
Diretor de Tecnologia de Cidades Inteligentes (PDTCI) realizado em
parceria com a ABDI e o MCTIC, foram de grande utilidade para a
definição de uma metodologia de análise da prontidão das cidades
utilizada neste projeto.

1 Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/
portal/site/home/conhecimento/pesquisaedados/estudos/estudo-internet-das-coisas-iot/estudo-internetdas-coisas-um-plano-de-acao-para-o-brasil>. Consultado em agosto de 2018.
2 Pilotos de IoT. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/
inovacao/iot/bndes-projetos-piloto-internet-das-coisas/bndes-pilotos-iot-internet-das-coisas. Consultado
em agosto de 2018.
3 Cartilha de Cidades. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/db27849e-dd374fbd-9046-6fda14b53ad0/produto-13-cartilha-das-cidades-publicada.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m7tz8bf.
Consultado em agosto de 2018.
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2. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
– MCTIC: Além de atuar em parceria com o BNDES no Plano
Nacional de IoT, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações - MCTIC desenvolve os seguintes programas:

» Programa Minha Cidade Inteligente4 , lançado em 2016
com o objetivo de apoiar a instalação de infraestrutura de
telecomunicações em municípios, o programa contempla
municípios pequenos e de médio e grande porte, leva em
consideração municípios com menores indicadores de
acesso à internet, sendo uma continuidade do programa
Cidades Digitais;

» Programa Cidades Inovadoras5 , lançado em 2018 com
o intuito financiar projetos de inovação em cidades no
montante de até R$ 1 bilhão em dois anos, por meio da
Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), em parceria
com instituições financeiras credenciadas, em áreas como
saneamento e recursos hídricos; mobilidade urbana;
eficiência energética e energias renováveis.

» Plano Nacional de Conectividade (PNC)6 texto que propõe
diretrizes para políticas públicas de expansão da banda
larga fixa e móvel, em substituição ao Plano Nacional de
Banda Larga (PNBL). O plano prevê que 75% dos municípios
do Brasil tenham um Backhaul de fibra ótica em suas
sedes e que o restante dos municípios seja atendido com
rádio de alta capacidade ou rede 3G ou 4G. Os municípios
cadastrados no Cidades Digitais ou no Minha Cidade
Inteligente terão prioridade para o recebimento das redes.
O desenvolvimento do programa pode ser acompanhado
pelo Sistema Integrado de Monitoramento do MCTIC7 , que
disponibiliza informações sobre o programa.

4 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/editoria/educacao-e-ciencia/2016/07/
projetos-de-172-municipios-serao-avaliados-pelo-minha-cidade-inteligente. Consultado
em agosto de 2018.
5 Disponível em http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/
arquivos/2018/09/Com_R_1_bilhao_para_investimentos_programa_Cidades_Inovadoras_
vai_modernizar_a_gestao_publica.html
6

Disponível em: http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.

htm?UserActiveTemplate=site&infoid=46297&sid=14. Consultado em agosto de 2018.
7 Disponível em: https://simmc.c3sl.ufpr.br/#/attendance. Consultado em agosto de
2018.
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3. Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas – RBCIH: Criada em 2013 a
partir de uma articulação da Frente Nacional de Prefeitos, a Rede Brasileira de Cidades
Inteligentes e Humanas - RBCIH congrega dirigentes municipais, universidades e outros
atores de interesse. Seu objetivo é a troca de informações e o estímulo a pesquisas na
área, a organização de redes regionais de apoio, a criação e o acompanhamento do
Índice Brasileiro de Cidades Inteligentes e Humanas e do Selo Certificador de Cidades
Inteligentes e Humanas, tendo como base as ISO 37120 e 37121, apoiar os municípios na
formulação de leis de PPP e na montagem de seus ecossistemas de inovação e Living Labs,
entre outros, conforme destacado no documento:

» Brasil 2030: Cidades Inteligentes e Humanas8 , lançado pela rede em 2016, o
documento destaca a importância de uma infraestrutura tecnológica interoperável
nas cidades, a fim de conectar todos os hardwares, softwares e aplicações
existentes ou que venham a existir, que permita que a cidade possua uma
plataforma que integre todos os dados e informações gerados, para ter um sistema
de informações gerenciais aberto e transparente. Desta forma, a tecnologia
serviria de “apoio à melhora da qualidade de vida das pessoas, sempre com sua
participação em um processo co-criativo com o poder público”;

» O documento Brasil 2030: Indicadores Brasileiros de Cidades Inteligentes e
Humanas9 , lançado em 2017, apresentam-se os contornos de sua metodologia
para avaliação anual das cidades que fazem parte da RBCIH. Na primeira etapa
foram definidas as dimensões preliminares de análise a serem consideradas
(Governança; Arquitetura, Urbanismo e Antropologia; Tecnologia; Educação;
Segurança). O trabalho, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, constitui em importante referência
sobretudo para o desenvolvimento da segunda etapa do trabalho, que consiste na
metodologia para análise das cidades.

8 Brasil 2030: Cidades

Inteligentes e Humanas. Disponível em: http://redebrasileira.org/brasil-2030. Consultado

em agosto de 2018.
9 Brasil 2030: Indicadores Brasileiros de Cidades
org/indicadores. Consultado em agosto de 2018.

Inteligentes e Humanas. Disponível em: http://redebrasileira.
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4. Connected Smart Cities: Tendo como missão “promover a discussão,
a troca de informações e a difusão de ideias entre governo, entidades
e empresas focando atender as necessidades do cidadão consciente,
visando que as cidades brasileiras possam tornar-se mais inteligentes,
humanas e conectadas”, o Connected Smart Cities10 é uma rede que
envolve empresas, entidades associativas e governos para promover
o tema das Cidades Inteligentes no Brasil. Além da realização de um
evento anual nacional e de eventos regionais, desde 2015 o Connected
Smart Cities desenvolve um Ranking para mapear cidades com maior
potencial para se tornarem inteligentes no Brasil, a partir de um
conjunto de indicadores distribuídos em 11 temáticas.
» International Organization for Standardization - ISO e International
Telecommunication Union – ITU: Com o objetivo de apoiar o
desenvolvimento do setor, criando parâmetros universais para
mensuração do Desenvolvimento de Cidades Inteligentes, a
ISO e a ITU trabalham desenvolvendo normativas e referências
que possam dar segurança para o desenvolvimento do setor,
garantindo um olhar que considere não apenas a tecnologia
puramente mas sua contribuição para o alcance de Cidades
Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Diversos documentos
produzidos por esses órgãos são referências importantes
para o presente projeto, tais como a ISO 37122 (Sustainable
development in communities - Indicators for Smart Cities) e a
ITU-T Y.4902/L.1602 (Key performance indicators related to
the sustainability impacts of information and communication
technology in smart sustainable cities).

10 Disponível em: http://www.connectedsmartcities.com.br/. Consultado em agosto de 2018.
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Como se vê, há um conjunto de iniciativas já em andamento que
contribuem de formas variadas para o desenvolvimento da demanda
(cidades) e oferta (Soluções e Empresas) do mercado de Cidades
Inteligentes. Com base nesse contexto, uma das necessidades/anseios
da ABDI era o de ter uma ferramenta que possa avaliar os avanços na
evolução dessas duas frentes (mercado de soluções e prontidão das
cidades), de forma periódica.
O presente trabalho está inserido no âmbito das iniciativas da ABDI para
a transformação produtiva brasileira – no contexto atual das iniciativas
que vem sendo empreendidas no país para o desenvolvimento do
mercado de Cidades Inteligentes. Buscou-se considerar o conhecimento
e metodologias já produzidos sobre o assunto, estabelecendo-se um
escopo de contribuição do presente projeto que agregue às iniciativas que
vem sendo desenvolvidas pela rede de inovação e fomento às Cidades
Inteligentes existente no país.
Em 2017 a ABDI contratou o desenvolvimento de uma série de estudos
e pesquisas para subsidiar a elaboração de políticas e projetos para o
desenvolvimento produtivo e a inovação industrial no Brasil, entre eles o
estudo que resultou na publicação Cidades Inteligentes: Oportunidades
e Desafios para o Estímulo ao Setor no Brasil11. O trabalho consistiu em
uma revisão de literatura sobre o conceito de Cidades Inteligentes, o
levantamento de iniciativas de Cidades Inteligentes no Brasil e no mundo,
a classificação dessas iniciativas por meio de uma matriz, a realização de
entrevistas em profundidade com atores governamentais, da iniciativa
privada, de associações e institutos de pesquisa e universidades e a
identificação de oportunidades e desafios para o estímulo ao setor.
De acordo com o conceito adotado no estudo, “Cidade Inteligente é aquela
que oferece qualidade de vida a seus cidadãos e se apresenta como
cidade eficiente, tecnologicamente avançada, sustentável e socialmente
inclusiva, por meio da participação e colaboração de seus diversos atores:
governo, empresas, instituições de ensino e pesquisa e sociedade”. Assim,
de acordo com o estudo, o desafio em relação às Cidades Inteligentes
não se refere apenas à aplicação de novas tecnologias às 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”.

11 Disponível em: http://inteligencia.abdi.com.br/cidades-inteligentes/. Acesso em 11/02/2018
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A matriz criada para avaliar cases de soluções implementadas
mostrou que há soluções e cidades em diferentes níveis de
desenvolvimento e que o Brasil precisa avançar nos dois sentidos:
tanto no grau de inovação das soluções adotadas, quanto
da prontidão das cidades para receber soluções, para que o
desenvolvimento do mercado como um todo seja estimulado.
A análise indicou que pode haver uma relação entre o grau de
prontidão da cidade e o nível de inovação das soluções nelas
implementadas. Nesse sentido, seria possível que as cidades que
não estejam em um estágio de prontidão mais avançado não
estejam aptas a absorverem soluções tecnológicas mais inovadoras/
complexas. Ao mesmo tempo, este quadro pode limitar, ou não
estimular o mercado a avançar rumo a oferta de tecnologias mais
inovadoras, tendo em vista a ausência de demanda nacional.
Com base nessa reflexão, somado aos apontamentos destacados
por stakeholders entrevistados ao longo do projeto, foram realizadas
recomendações no sentido de estimular o desenvolvimento do
tema Cidades Inteligentes no país, tanto do ponto de vista da
oferta de soluções inovadoras e complexas, quanto do ponto de
vista do preparo e estimulo ao desenvolvimento das cidades. Esta
metodologia desenvolvida em 2017 para a ABDI constitui importante
ponto de partida para o presente projeto, que considerou tanto os
apontamentos conclusivos do projeto, como os indicadores criados,
avaliando sua pertinência na elaboração da presente metodologia,
adequadas a produtos entrantes no mercado e cidades brasileiras.
Outra iniciativa da ABDI com os objetivos de fomentar a indústria
nacional, inspirar gestores municipais e impulsionar o movimento
das Cidades Inteligentes no Brasil, foi a criação de um Ambiente de
Demonstração de Tecnologias para Cidades Inteligentes - ADTCI12
em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), inaugurado em
janeiro de 2019. No local, as empresas ofertantes poderão instalar
seus produtos e soluções no ambiente real, testando, avaliando e
qualificando os mesmos em relação a quesitos de interoperabilidade,
cibersegurança, desempenho, entre outros.

12
2018.

Disponível em: https://cidadesinteligentes.abdi.com.br/. Consultado em agosto de
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As empresas participantes poderão aprimorar seus
produtos com base nos testes realizados e contribuir
para a definição de referências e pré-requisitos de
conformidade tecnológica das soluções. Do ponto
de vista da demanda, o ADTCI será uma vitrine viva
e um guia para os demandantes de tecnologias para
as Cidades Inteligentes (municípios e parceiros),
fomentando a aquisição dessas tecnologias pelas
cidades. Os conceitos e enquadramentos criados no
decorrer do desenvolvimento dos Projetos Básico e
Executivo do ADTCI são insumos importantes para a
construção de indicadores e parâmetros de análise no
presente contexto de trabalho.
A ABDI também tem firmado parceria com diversos
centros de pesquisa em Smart Cities, os chamados
Living Labs, onde também poderão ser testadas
tecnologias de Cidades Inteligentes. Além disso, em
2015 foi criado o Grupo de Trabalho Governamental
para Desenvolvimento de Cidades Inteligentes,
coordenado pela ABDI. Envolvendo 17 instituições
governamentais, além de centros de pesquisa e
inovação, universidades, empresas de tecnologia
e especialistas em Tecnologia da Informação e
Comunicações (TIC), seu objetivo é discutir e integrar
as ações governamentais, definindo prioridades para a
pauta de Cidades Inteligentes no país. A ABDI é ainda
entidade consultiva para a Frente Parlamentar de
Apoio ao Desenvolvimento de Cidades Inteligentes e
Humanas no Congresso Nacional e compõe o Comitê
do Plano Nacional de IoT. Juntamente com o BNDES
e o MCTIC, a ABDI está desenvolvendo um modelo de
Plano Diretor de Tecnologia de Cidades Inteligentes
(PDTCI).
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SOLUÇÕES x CIDADES:

UMA METODOLOGIA
PARA MONITORAMENTO
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02. Soluções x Cidades:
Uma Metodologia para Monitoramento

Este capítulo tem como objetivo o repasse da metodologia e ferramenta
de análise do mercado de soluções de Cidades Inteligentes desenvolvidas
neste projeto, tendo em vista os objetivos da ABDI de promover a inovação
e o desenvolvimento produtivo da indústria brasileira. Na primeira parte
é apresentada a metodologia final de análise do grau de inovação das
tecnologias e do nível de maturidade da oferta de soluções para Cidades
Inteligentes. Na segunda parte é apresentada a metodologia final de análise
da prontidão das cidades para a implementação de soluções tecnológicas
inovadoras.

Metodologia de Análise da
Maturidade da Oferta de Soluções
Para a análise do Mercado de Soluções para Cidades Inteligentes sob a ótica
da oferta (soluções e empresas), este projeto teve como objetivo identificar
as principais características técnicas e perfil das soluções oferecidas no
mercado, seu estágio de maturidade do ponto de vista da tecnologia
abarcada, interoperabilidade, inovação, além de custos e pré-requisitos
necessários para sua implementação nas cidades. Além disso, do ponto de
vista mercadológico, foi importante prever a identificação das principais
áreas tecnológicas e âmbitos que estão sendo priorizados pelos ofertantes,
a capacidade e representatividade destes fornecedores no mercado, bem
como sua representatividade na economia e potencial de desenvolvimento e
impacto econômico.
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Para tal, partiu-se de dados e levantamentos realizados em projetos anteriores da
ABDI e de outras instituições, para propor uma metodologia única de levantamento e
catalogação de dados sobre a oferta, incluindo a sugestão de uma sistemática de registro
e acompanhamento constante destes dados.
Tal ferramenta foi testada por meio de uma pesquisa realizada com 37 empresas
fornecedoras de soluções para Cidades Inteligentes. Além de testar a metodologia
proposta, esta pesquisa ofereceu insumos para uma análise preliminar sobre a oferta,
a identificação de sugestões de melhorias para o aprimoramento da ferramenta de
levantamento de dados e registro, bem como para a construção da plataforma final de
acompanhamento do desenvolvimento do mercado de soluções (apresentada adiante).

Figura 1

Etapas da Análise da Oferta

Dados secundários e
ferramentas disponíveis

Estudos sobre Oferta de
Soluções para CI

Fonte: Elaborado pela FGV.

Dados primários
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Para tanto, as análises realizadas na primeira fase do trabalho proporcionaram a
identificação dos principais pontos chaves que embasaram a metodologia de análise
da oferta e a definição de indicadores, que se refletiram nas dimensões de análise da
maturidade das soluções e empresas. Tais dimensões auxiliaram na identificação dos
dados que seriam levantados sobre soluções e empresas, e embasaram a definição
de indicadores sobre o estágio de maturidade e inovação das soluções, bem como
para a realização de análises qualitativas sobre o mercado, ou mesmo o levantamento
de informações importantes para a comparação com dados da demanda e avaliação
de impacto econômico. Um esquema final das dimensões de análise da oferta é
representado na Figura 2.

Figura 2

Dimensões de Análise da Oferta

Mercado
(Desenvolvimento das empresas,
desenvolvimento das soluções e panorama e
expectativas: sondagem da oferta)

Inovação

Requisitos de
Implantação

Interoperabilidade

Impacto/Resultados
Potenciais

Fonte: Elaborado pela FGV.
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Por meio destas dimensões, buscou-se orientar o projeto de
forma a prover as informações disponíveis para que fosse
possível analisar soluções para Cidades Inteligentes, além de
aspectos relacionados aos fornecedores, que apontassem
lacunas e potenciais de dinamização e aumento dos
impactos positivos do desenvolvimento deste mercado, tanto
para a economia quanto para as cidades.
A definição destas dimensões e identificação dos dados
necessários a serem coletados embasou a criação de um
formulário para levantamento de dados sobre a oferta,
que foi testado durante a pesquisa com 37 empresas
fornecedoras de soluções. A análise e crítica dos dados
e microdados oriundos da pesquisa permitiu identificar
aqueles que poderiam ser utilizados com validade para
responder às principais questões sobre a oferta elencadas
no projeto. Dentre elas, estava a identificação do nível de
maturidade tecnológica e inovação das soluções ofertadas no
mercado. Para esta análise, foram selecionados indicadores
e parâmetros de pontuação, apresentados na Tabela 6 do
Apêndice.
Em relação aos níveis de maturidade tecnológica e inovação
das soluções, os indicadores acima foram somados de forma
a oferecer uma Proxy do estágio de evolução das soluções
ofertadas. Porém, é importante tratá-los como uma análise
macro do setor, e não tê-los como uma validação técnica de
cada solução, a qual necessitaria de um enfoque e avaliação
especializada e orientada para este fim. Seu principal intuito
é servir como um termômetro do nível de maturidade e
complexidade tecnológica das soluções. Desta forma, os
níveis resultantes da metodologia utilizada e da análise
realizada foram 1) Tradicional, 2) Emergente e 3) Inovadora,
conforme descrição a seguir:
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1. Tradicional: soluções desta categoria tendem a caracterizar-se por tecnologias
mais tradicionais, e por vezes já se utilizam de sensores a atuadores e se conectam até
certo grau a outros objetos. Utilizam nenhum ou poucos recursos inovadores, como
banco de dados relacionais, computação em nuvem, big data, e não possuem, em geral,
registro de patente. Na maioria das vezes, sua operação é limitada a membros ou técnicos
governamentais, e seu caráter inovador ainda não teve reconhecimento nacional ou
internacional. Podem apresentar também limitações quanto à interoperabilidade com
outras soluções, ou mesmo ser específica a ponto de esse aspecto não se aplicar a esse
fator.

2. Emergente: as soluções deste nível são aquelas que, em geral, já abarcam um grau
de IoT abarcado mais evoluído, por vezes oferecendo dados e informações relevantes para
a gestão pública. Utilizam alguns recursos inovadores, como banco de dados relacionais,
computação em nuvem, Big Data, e podem possuir registro de patente ou processo
em andamento. Quanto à mobilidade, oferecem possibilidade de uso e interação por
uma quantidade maior de pessoas, ainda que se limite a certo setor ou área geográfica.
Podem ter recebido prêmio quanto à inovação. No que se referem à interoperabilidade,
apresentam um grau satisfatório nesse quesito, utilizando-se de plataformas abertas,
tráfego de informações de comum conhecimento ou recursos similares que garantam sua
conexão com outras soluções.

3. Inovadora: as soluções inovadoras se referem àquelas com médio a alto grau
de IoT abarcada, que podem contemplar ainda recursos ou serviços diferenciados em
sua estrutura. Utilizam diversos recursos inovadores, como banco de dados relacionais,
computação em nuvem, Big Data, e possuem, registro de patente ou processo em
andamento. Possuem reconhecimento de sua inovação por meio de prêmios nacionais
ou internacionais, e tendem a possuir patente reconhecida. Além disso, garantem sua
interoperabilidade, por meio do uso de plataformas abertas, interoperáveis, e tráfego de
dados facilitado.
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Metodologia de Análise da
Prontidão das Cidades
No que tange à óptica das cidades, o objetivo do
presente projeto consistiu em qualificar a demanda
existente por soluções de Cidades Inteligentes,
considerando a capacidade das prefeituras em de fato
adquirir e implementar tecnologias inovadoras, assim
como as necessidades de investimento para ampliar
sua prontidão.
A metodologia de análise da prontidão das cidades foi
definida em três etapas (Figura 3). A primeira etapa,
baseada em dados secundários, levantou uma série
de indicadores para a quase totalidade dos 5.570
municípios brasileiros, permitindo uma análise geral dos
níveis de prontidão das cidades.
A segunda etapa, baseada em uma pesquisa primária
realizada com um grupo de 30 municípios, consistiu
em um piloto para testar um modelo de formulário de
auto avaliação das cidades, além de oferecer dados
qualitativos que contribuíram para a interpretação dos
resultados encontrados na primeira etapa do trabalho.
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Por fim, a última etapa da metodologia de análise da demanda consistiu na estruturação
de uma base de dados consolidada, envolvendo os dados primários e secundários, e de
um dashboard de visualização dos resultados das cidades dentro da plataforma de análise
do mercado de soluções para Cidades Inteligentes. Essas etapas e seus resultados serão
descritos mais à frente.
Figura 3

Etapas da Análise da Prontidão das Cidades

Níveis de Prontidão
(Dados Secundários)

Fonte: Elaborado pela FGV.

Auto Avaliação
(Dados Primários)
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Um ponto chave da metodologia consistiu na definição das dimensões de
análise da prontidão das cidades, representado na Figura 4.

Figura 4

Dimensões de Análise da Prontidão das Cidades

Infraestrutura
de Conectividade

Capacidade Institucional e
Ambiente de Inovação
(Governança e prontidão
administrativa, governo digital e
Ambiente de inovação)

Capacidade de
Investimento

Aspectos
Socioeconômicos

Fonte: Elaborado pela FGV.
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A definição das dimensões para a análise de prontidão
das cidades parte do princípio de que a viabilização de
projetos de Cidades Inteligentes implica não apenas na
disponibilidade de infraestrutura de conectividade, mas
também na disponibilidade de outros recursos estratégicos
nos municípios, tais quais a sua capacidade de realizar
investimentos, de planejar e desenhar projetos, de
estruturar processos de compra e de parceria, da existência
de quadros qualificados, entre outros. As quatro dimensões
de análise são descritas a seguir:

1. Infraestrutura de Conectividade:
A infraestrutura de conectividade das cidades pode ser
vista como um requisito prévio para os municípios que
pretendem implementar soluções de Cidades Inteligentes,
já que a sua inexistência inviabiliza a adoção de grande
parte das tecnologias disponíveis. Conforme aponta a
pesquisa realizada junto às empresas fornecedoras de
soluções, somente 19% dos produtos por elas descritos
não necessitam de rede de conectividade para seu
funcionamento, como, por exemplo, produtos que
constituem em componentes de soluções, tais quais painéis
fotovoltaicos, cabos, etc. Ainda assim, muitas vezes tratamse de componentes que compõem outros produtos que, por
sua vez, dependem de acesso à internet para funcionarem.
Trata-se, ademais, de um dos pontos de maior dificuldade,
dado que mesmo em cidades com fibra óptica instalada
existem problemas na forma como esta tecnologia
está sendo utilizada e em como está conectada aos
equipamentos públicos, às residências e à indústria local,
de forma que mesmo em cidades grandes e nas capitais
existem áreas com dificuldades de conexão. A conectividade
via 3G e 4G também é limitada, pois embora atenda ao
usuário no celular, não atende à conexão máquina a
máquina que exige alta disponibilidade, dificultando a
implantação de projetos com essa exigência.
Assim, nessa dimensão, procurou-se incorporar, sempre
que possível e de acordo com a disponibilidade de dados
secundários, aspectos relacionados à velocidade e/ou ao
nível de cobertura desses serviços, e não apenas a presença
de serviços de banda larga.
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2. Capacidade Institucional e Ambiente de Inovação:
A dimensão capacidade institucional e ambiente de inovação congrega três aspectos
principais: aspectos de governança e prontidão administrativa das prefeituras, o
desenvolvimento do governo digital no município e o ambiente de inovação existente nas
cidades.
Especialistas em Cidades Inteligentes consideram que a infraestrutura de tecnologias
de informação e comunicação das prefeituras, o capital humano - considerado como
a disponibilidade de pessoas, dentro e fora da Prefeitura, com competências técnicas
e habilidades de TIC -, a capacidade de planejamento e de construção de uma visão
de cidade inteligente, a existência de uma estrutura de governança para tratar do
assunto e a existência de um ecossistema de inovação com potencial para alavancar o
empreendedorismo e o desenvolvimento, associados ao desenvolvimento urbano, são
fatores relacionados à predisposição para uma cidade inteligente, constituindo recursos
importantes para propiciar o desenvolvimento desses projetos.
A experiência prévia em Governo Digital, por exemplo, constitui um ativo importante
para as prefeituras que pretendem avançar na implantação de tecnologias de Cidades
Inteligentes, pois denotam a existência prévia de equipes familiarizadas e de estruturas
de suporte que podem ser aproveitados para a elaboração de projetos e implementação
de soluções desse tipo. Da mesma forma, como outro exemplo, cidades que facilitam o
acesso e estimulam o uso das TICs pela população têm maior probabilidade de contarem
com o engajamento e a adesão do público na implantação de novas tecnologias.
Assim, esses aspectos foram incorporados como Proxy para a capacidade institucional da
prefeitura e do ecossistema de inovação do município, que contribuem para a capacidade
geral da cidade em criar arranjos de parcerias e elaborar e implementar projetos e
tecnologias de Cidades Inteligentes.
Para essa dimensão, foram considerados os principais aspectos disponíveis em bases de
dados secundárias, tais quais a existência de intranet na prefeitura, a nota do município
no Ranking nacional da transparência, serviços disponibilizados via website da prefeitura,
política de inclusão digital e a existência de empresas de tecnologia, incubadoras e vagas
em universidades.
Diversos outros aspectos importantes nessa dimensão, mas que não puderam ser
avaliados por meio de dados secundários, foram objeto da pesquisa primária com
municípios, tais quais a existência de departamento de TI nas prefeituras, a existência de
Plano Diretor de Tecnologias de Cidades Inteligentes (PDTCI), de parques tecnológicos e
ambientes de trabalho colaborativo, e a existência de soluções de Cidades Inteligentes
já implementadas ou de projetos para a implementação de novas soluções até 2020. A
pesquisa, de caráter piloto, contribuiu para qualificar a análise dos dados secundários
levantados.

34 | O MERCADO BRASILEIRO DE SOLUÇÕES PARA CIDADES INTELIGENTES | ABDI / FGV PROJETOS

3. Capacidade de Investimento:
Um ponto fundamental deste trabalho consistiu na incorporação
da dimensão de capacidade financeira dos municípios em realizar
investimentos, seja do ponto de vista dos recursos próprios das
prefeituras, como da capacidade de contrair empréstimos para investir.
Três aspectos foram analisados dentro dessa dimensão: a capacidade de
endividamento, o resultado primário das prefeituras e a disponibilidade
de caixa.
Com relação à capacidade de endividamento, os limites de endividamento
dos entes federativos brasileiros estão fixados na Resolução do Senado
nº 40/2001. A Resolução fixa, também, diversos conceitos, entre eles os
de dívida pública consolidada - DC, ou dívida bruta, e dívida consolidada
líquida - DCL. Segundo a norma, a DC corresponde ao
montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive
as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da
realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12
(doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e
não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos,
e das operações de crédito, que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses,
tenham constado como receitas no orçamento.

Já o conceito de dívida pública consolidada líquida foi definido como
sendo a “dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de
caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros”.
O Senado Federal, como já apontado, estabeleceu limites para a dívida
consolidada líquida, como consta no artigo 3º da Resolução nº 40/2001.
Os tetos de endividamento foram definidos da seguinte forma:
A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao
final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do
ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a:
I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente
líquida, definida na forma do art. 2o; e
II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita
corrente líquida, definida na forma do art. 2o.
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Os valores relativos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
são evidenciados de forma destacada e excluídos do mencionado
limite, em virtude da composição e das peculiaridades do seu
patrimônio. Neste contexto, a capacidade de endividamento é a
relação entre a dívida consolidada líquida - DCL e a receita corrente
líquida - RCL, entendendo-se que quanto maior o percentual, maior
é o endividamento público do ente federativo.
O resultado primário, por sua vez, corresponde à diferença
entre as receitas não financeiras e as despesas não financeiras.
É considerado um dos melhores indicadores da saúde fiscal dos
entes públicos.
A apuração deste indicador tem por objetivo avaliar a capacidade
do ente federativo de gerar receitas em volume suficiente para
pagar seus gastos usuais (despesas correntes e investimentos), sem
que seja comprometida sua capacidade de administrar/financiar a
dívida existente, indicando se os níveis de gastos são compatíveis
com sua arrecadação, e permitindo avaliar o impacto da política
fiscal em execução. É um indicador, portanto, de autossuficiência
financeira, na medida em que revela se o ente público dispõe de
recursos para pagar o custo do seu endividamento sem tomar
novos empréstimos. Em outras palavras, o resultado primário, ou
não financeiro, representa o esforço que está sendo realizado para
o controle da trajetória do endividamento. O resultado primário
corresponde à diferença entre receitas e despesas, conforme
definidas a seguir:

» Receita: receita orçamentária arrecadada, deduzidas
as operações de crédito, as receitas de privatização e
as receitas provenientes de rendimentos de aplicações
financeiras. Não são consideradas as receitas provenientes
de transferências entre as entidades que compõem o
mesmo ente federativo, de forma a evitar a ocorrência de
dupla contagem.

» Despesa: despesa total, deduzidas aquelas com amortização
e encargos da dívida interna e externa, com aquisição de
títulos de capital já integralizado, bem como a anulação de
restos a pagar inscritos no exercício anterior. Também aqui
não são consideradas as despesas com transferências entre
as entidades que compõem o ente federativo, de forma a,
mais uma vez, evitar dupla contagem.
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A disponibilidade de caixa bruta é composta basicamente por ativos de alta liquidez como
caixa, valores em bancos, aplicações financeiras e outras disponibilidades financeiras.
Por outro lado, as obrigações financeiras representam os compromissos assumidos
com os fornecedores e prestadores de serviço, incluídos os depósitos de diversas
origens. Para o cálculo da Disponibilidade de Caixa Líquida, da disponibilidade bruta são
deduzidos os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, os Restos a Pagar
Processados, e os Restos a Pagar não Processados de exercícios anteriores, dentre outros.
A disponibilidade de caixa líquida aqui considerada é aquela calculada antes da inscrição
em restos a pagar não processados (RPNP) do exercício, ou seja, dos saldos de empenhos
não liquidados.
Adicionalmente à inclusão desses dados, na forma de indicadores, na base de dados
secundária de análise do nível de prontidão das cidades, também foram feitas estimativas
relacionando a capacidade de compra das cidades em função dos custos dos produtos de
Cidades Inteligentes, tais quais apontados pelas empresas na pesquisa primária realizada
(oferta). Esses resultados serão apresentados mais à frente.

4. Aspectos Socioeconômicos:
Por fim, foram considerados dois aspectos socioeconômicos principais, o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e o Produto Interno Bruto per capita (PIB
per capita) dos municípios, que contribuem para situar o nível de desenvolvimento
socioeconômico das cidades.
O porte da cidade foi considerado de forma indireta no modelo. Está presente na
influência que exerce em vários dos indicadores considerados e foi utilizado como
filtro para visualização de dados, porém não foi incorporado diretamente no cálculo da
prontidão, visando não penalizar cidades pequenas que, apesar do tamanho, apresentam
ampla predisposição e estruturação para a implementação de projetos na área.
Ao final, para a análise do nível de prontidão dos municípios, foram selecionados os
seguintes indicadores com base em dados secundários, e os seguintes parâmetros de
pontuação, apontados na Tabela 7 do Apêndice.
Inicialmente, para a análise do nível de prontidão das cidades brasileiras, foram
considerados todos os 5.570 municípios brasileiros (incluindo a capital federal e Fernando
de Noronha). A partir da coleta de dados e tratamentos estatísticos, resultaram 4.007
municípios para os quais foi possível atribuir um nível de prontidão, sendo que os demais
1.563 municípios não puderam ser enquadrados em nenhum dos níveis por falta de dados
secundários disponíveis. O passo a passo da metodologia para a definição dos níveis de
prontidão será explicitado a seguir.
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Níveis de Prontidão (dados secundários)
O método utilizado para definição dos níveis de prontidão das cidades foi
a análise de Clusters. Após o cálculo do índice final (composto pelos índices
calculados dentro de cada uma das quatro dimensões) foram realizadas
análises estatísticas descritivas e multivariada. As análises foram realizadas
utilizando o software IBM SPSS 20.
A análise de cluster é utilizada quando se tem o objetivo de agrupar
determinados objetos (sejam pessoas, cidades, países, entre outros) em
diferentes grupos, de tal forma que dentro de cada grupo as observações
sejam semelhantes e fora dos grupos, distintas, ou seja, dentro de um
grupo a variabilidade deve ser mínima e entre os grupos a variabilidade
deve ser máxima.
Para o estudo foi utilizada a análise de cluster pelo método hierárquico, por
meio do centroide e da distância euclidiana quadrática. Após uma primeira
análise, o dendrograma apontou como melhor alternativa a formação
de cinco grupos. A partir dessa definição aplicou-se novamente a análise
de Clusters com a quantidade de grupos já definida. Após uma análise
qualitativa dos Clusters resultantes, optou-se pela junção dos Clusters 4 e 5
em um único grupo, já que o cluster 4, com 217 cidades, e o cluster 5, com
26 cidades, mostraram-se muito próximos entre si. Ao final, as cidades
foram agrupadas em quatro Clusters finais, correspondentes a quatro níveis
de prontidão, seguindo denominação já adotada anteriormente pela ABDI:
1) Aspirante, 2) Iniciante, 3) Conectada, e 4) Pronta. Os níveis de prontidão
são apresentados na Tabela 8 do Apêndice.
Os pequenos municípios estão presentes em todos os grupos de
prontidão, embora os grandes estejam concentrados nos níveis 3 e 4. A
medida que aumenta o nível de prontidão, eleva-se também o PIB per
capita médio do grupo.
Complementarmente, a pesquisa primária com cidades brasileiras
contribuiu para qualificar as análises estatísticas, além de servir como piloto
para o desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação das cidades. A
metodologia emprega e o instrumento de coleta estão detalhados na seção
a seguir.
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Ferramenta de avaliação das
Cidades Brasileiras (dados
primários)
De acordo com o formulário e critérios estabelecidos, foi
realizada uma pesquisa primária, em caráter piloto, com
cidades brasileiras. A pesquisa, prevista para contemplar
no mínimo 10 municípios, alcançou um total de 30 cidades
(identificadas na Tabela 9 do Apêndice), sendo cinco
capitais, além de mais 14 cidades inseridas em regiões
metropolitanas ou aglomerados urbanos13, variando de 3
mil a 12 milhões de habitantes, e de um PIB per capita de
cerca de R$ 8 mil até cerca de R$ 271 mil. A pesquisa foi
aplicada entre os dias 23/11/2018 a 13/12/201814.
2

A partir das perguntas desenhadas, foram criados
indicadores e foi estabelecido um sistema de pontuação
vinculados à dimensão de análise denominada Capacidade
Institucional e Ambiente de Inovação. Os indicadores e
parâmetros estão indicados na Tabela 10 do Apêndice.
A partir desse sistema de pontuação, seria possível
vincular os resultados primários aos níveis de prontidão
estabelecidos anteriormente. No entanto, a amostra muito
reduzida impede que isso seja feito, no momento atual, de
forma representativa, pois poderia causar distorções entre
cidades participantes e não participantes da pesquisa.
Ressalte-se que os parâmetros aqui estabelecidos poderão
ser calibrados de acordo com a necessidade da ABDI
em reforçar alguns aspectos, em consonância com suas
políticas e diretrizes.

13 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Regiões
Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas de
Desenvolvimento, 30/06/2018.
14 Respostas recebidas após esse período, até a data de 07/01/2019,
também foram posteriormente incorporadas.
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03. O Mercado de Soluções e seus
Desafios: Estágio de Desenvolvimento
da Oferta
A identificação de informações sobre a oferta exigiu a realização de uma
pesquisa primária junto a empresas fornecedoras de soluções, face a
insuficiência de dados disponíveis para realização da análise. O formulário
eletrônico foi enviado para as 122 empresas presentes no cadastro prévio
da ABDI e ficou ativo entre os dias 18 e 30 de outubro de 2018. Para garantir
uma amostra mínima de respostas suficiente para realização de testes da
metodologia proposta e obtenção de dados preliminares sobre a oferta
de soluções para Cidades Inteligentes, foram dispendidos esforços de
mobilização das empresas por meio de ligações telefônicas e e-mails para
as empresas, nas quais a pesquisa era explicada e o convite à participação
reforçado. Ao fim da pesquisa, foram recebidas 37 respostas, o que
representa uma taxa de retorno de 30% das 122 empresas.
Neste capítulo, apresenta-se os principais resultados observados quanto
ao levantamento sobre soluções e empresas fornecedoras. É importante
ressaltar, contudo, que este levantamento teve como um de seus objetivos o
teste da metodologia proposta para a análise e acompanhamento da oferta
de soluções para Cidades Inteligentes no mercado. Desta forma, o número
de 37 soluções e empresas oferece os primeiros insights quanto ao estágio
de maturidade da oferta – além de informações que subsidiaram a definição
da metodologia e levantamento de dados sobre cidades e a comparação
entre requisitos da oferta, como custos, e prontidão da demanda.
O nível de maturidade da oferta foi medido por um resultado ponderado
do estágio identificado em cada dimensão avaliada. Estes resultados foram
avaliados de forma agregada, visto que o detalhamento de informações seria
insuficiente para fornecer um parecer finalístico sobre cada solução. Desta
forma, os dados coletados servem como um termômetro para apontar o
estágio de desenvolvimento do mercado. Portanto, o resultado das análises
realizada será sempre apresentado de forma consolidada.
Além disso, é importante que os resultados que serão apresentados sejam
interpretados de forma qualitativa visto que a quantidade de dados obtidos
em caráter de teste da ferramenta (37 Soluções e Empresas) é um fator
limitador para uma análise conclusiva quanto ao universo da oferta.
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Perfil das Soluções
Aqui são apresentadas as principais categorias das 37 soluções
cadastradas na pesquisa, incluindo área tecnológica (com base nas áreas
prioritárias da ABDI), o enquadramento nos âmbitos da Smart City (áreas
definidas pela União Europeia) e Tipo de Solução, para que se conheça o
perfil principal das soluções. Além disso, é possível identificar a parcela
de soluções já em estágio comercial das demais (em desenvolvimento ou
pré-comercial).
Dentre as sete áreas tecnológicas definidas como prioritárias pela ABDI
em suas ações nos projetos de Cidades Inteligentes, verificou-se que
Energia, Iluminação, Água, Gás e Saneamento é a que concentra o maior
número de soluções (22). Em seguida aparecem Mobilidade Urbana e
Gestão Pública, com 17 e 16 soluções, respectivamente (Gráfico 1).
Gráfico 1

Enquadramento das soluções quanto à Área Tecnológica
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Sob a ótica da classificação quanto aos âmbitos da Smart City, as soluções
registradas se enquadram principalmente nos Âmbitos Smart Environment
(que se refere a soluções relacionadas ao Meio Ambiente) e Smart Governance
(Soluções de gestão pública e governança). Ressalta-se ainda que não foi
identificada nenhuma solução, dentre as registradas nesta pesquisa, que
se enquadrasse no âmbito Smart People (que se caracterizam por soluções
relacionadas à educação e capacitação, principalmente do ponto de vista
tecnológico, da população). Esta classificação foi feita com base em análise
qualitativa das respostas fornecidas pelas empresas para a equipe do projeto,
a fim de garantir um parâmetro único quanto à classificação das soluções.
Figura 5

Enquadramento das soluções quanto ao âmbito de Smart City
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

No que se refere ao estágio comercial das soluções, a maior parte delas (28) já se encontra
em estágio comercial, estando disponíveis para aquisição por parte das cidades, enquanto
nove delas estão ainda em desenvolvimento (1) ou em estágio pré-comercial (8).
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Em relação ao faturamento registrado pelas soluções no ano de 2018,
pouco menos de um terço ainda não havia registrado faturamento até o
momento da pesquisa. Das que registraram faturamento, a maior parte
delas obteve faturamento até 100 mil reais (6), entre 100 e 500 mil
reais (5) e entre 501 mil e 1 milhão de reais (5). Consideradas apenas as
soluções em estágio comercial, percebe-se uma distribuição equilibrada
entre as faixas de faturamento definidas na pesquisa, conforme Gráfico
2.

Gráfico 2

Faturamento Registrado em 2018 com as soluções em fase comercial*
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Custo das Soluções e Tamanho do
Mercado
Conhecer o custo das soluções é fundamental para avaliar as possibilidades
de compra por parte das cidades, bem como o retorno do valor investido.
Uma estimativa média foi apontada pelas empresas respondentes, para
cidades de pequeno, médio e grande porte. Além disso, tendo como
perspectiva a visão dos empresários, perguntou-se às empresas o tamanho
de seu mercado (número de cidades) no Brasil e no exterior, a fim de
identificar como está a demanda pelas soluções ofertadas no mercado
nacional.
Um importante dado utilizado para parametrizar os cálculos de estimativas
de impacto econômico do desenvolvimento do mercado foi o custo das
soluções para as cidades. Para tanto, as empresas foram questionadas
quanto ao custo estimado de suas soluções para cidades de pequeno porte
(até 100 mil habitantes), médio porte (de 101 a 500 mil habitantes) e grande
porte (acima de 501 mil habitantes).
Ponderando-se o fato de que as soluções podem diferir bastante entre si em
relação à sua complexidade tecnológica e características técnicas, o custo
médio das soluções cadastradas variou entre 880 mil reais, para as cidades
menores, até 4 milhões e 800 mil reais, para as cidades maiores, como
mostra o Gráfico 3.
Gráfico 3

Custo Médio das Solução conforme porte populacional das cidades
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Considerando-se apenas as soluções em estágio comercial, o custo médio fica entre cerca
de 1 a 6 milhões de reais, conforme porte das cidades. Em relação ao tempo de vida das
soluções, verificou-se que a maioria delas tem como estimativa entre 5 e 10 anos (11
soluções), entre 10 a 20 anos (8 soluções) e acima de 20 anos (8 soluções).
Por fim, as empresas foram questionadas quanto à estimativa em relação ao tamanho do
mercado de suas soluções, tanto no Brasil quanto no exterior. Este dado é interessante
quando comparado, adiante, ao estágio de prontidão das cidades brasileiras para a
aquisição de soluções tecnológicas, bem como ao estágio comercial e nível de maturidade
tecnológica e inovação. Em média, estimou-se que o mercado brasileiro de soluções conta
com 2.233 cidades.
Contudo, se consideradas apenas as soluções em estágio pré-comercial, o tamanho do
mercado cai para 770 cidades brasileiras. Não há informações sobre a explicação para
esta resposta, mas um indício pode estar relacionado ao seu custo, ou ainda ao nível de
complexidade tecnológica mais avançado de novas soluções entrantes no mercado, que
exigiria uma prontidão maior por parte dos municípios, o que pode ser um ponto de
atenção para futuros levantamentos e análises.
O tamanho do mercado para estas soluções no exterior, contudo, é bem maior,
alcançando uma média de 37.876.586 cidades estrangeiras, uma possibilidade de
dinamização do mercado para as soluções desenvolvidas em território nacional (Gráfico
2.2.6).
Figura 6
Tamanho do mercado das soluções
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Nível de Maturidade Tecnológica e
Inovação das Soluções
A identificação do nível de maturidade tecnológica e inovadora dos
produtos e soluções ofertados no mercado foi realizada com base em
indicadores relacionados ao uso de tecnologias de gerenciamento de
dados (big data, computação em nuvem, tipo de banco de dados), da
interoperabilidade com outras soluções, do recebimento de prêmios
nacionais e internacionais, entre outros fatores.
O tratamento de diversos dados por meio da criação deste indicador
mostrou que a maior parte das soluções cadastradas pode ser
classificada no nível 2 – emergente, em relação à sua maturidade
tecnológica e inovação, que concentra 29 das 37 soluções cadastradas.
Enquanto isso, três soluções registraram pontuação no nível 3 –
inovadora, e 5 ficaram classificadas no nível 1 – tradicional, que se
refere à soluções com menor grau de complexidade tecnológica e
inovação (Figura 7).
Figura 7

Distribuição das soluções quanto ao nível de maturidade tecnológica e
inovação
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

Um dos fatores analisados por este indicador e que teve influência no resultado foi o
indicador de reconhecimento de inovação da solução por meio de prêmios nacionais e
internacionais. É possível observar no Figura 8 que três soluções foram reconhecidas por
prêmios internacionais concedidos a soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.
Figura 8
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Reconhecimento de Inovação das soluções por prêmios
Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

Outro aspecto observado para identificação do grau de tecnologia abarcada nas soluções
foi o uso de tecnologias de gerenciamento de dados e interoperabilidade das soluções,
aspecto importante e indicativo de possibilidades de otimizar as contribuições destas
soluções para as cidades. Nesse aspecto, o Gráfico 4 mostra que a maior parte das
soluções (30) utiliza recurso de computação em nuvem, enquanto um grupo menor (20)
faz uso de Big Data (é importante considerar ainda que tais quesitos não necessariamente
se aplica a todo tipo de solução para cidade inteligente. Sua verificação ajuda a
compreender a complexidade da oferta de forma geral). A interoperabilidade com outras
soluções é sinalizada como positiva por 27 das 37 soluções.
Gráfico 4

Uso de tecnologias de gerenciamento de dados
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Retorno do Investimento:
Benefícios para as Cidades
Soluções para Cidades Inteligentes têm como propósito auxiliar na
resolução de problemas urbanos e melhorar a qualidade de vida
nas cidades. Desta forma, identificou-se os principais benefícios
esperados que as cidades podem ter ao adotar as soluções em
análise, suas contribuições para o desenvolvimento sustentável,
assim como o tempo de retorno do investimento realizado.
Em relação ao payback das soluções para o município, ou seja, ao
tempo que leva para que a solução “se pague” e comece a gerar
retorno em termos de benefícios, ainda que boa parte não tenha
respondido, foi possível observar que cerca de um terço das
soluções tem tempo médio de retorno de um ano, e outras oito
soluções apontaram até 3 anos para este retorno, como mostra o
Gráfico 5.
Gráfico 5

Distribuição das soluções por tempo médio de retorno do investimento
(payback) para o município (anos)*
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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No que se refere aos benefícios gerados pelas soluções cadastradas, os mais citados
foram: Redução de custos de operação (28 soluções), Ganhos de eficiência administrativa
e Qualidade de vida (19 soluções). Em seguida, aparecem aumento de integração e
coordenação de políticas públicas, redução de impactos no meio ambiente e transparência
(Gráfico 6).
Gráfico 6

Distribuição das soluções de acordo com o tipo de benefício oferecido
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Complementarmente, indagou-se às empresas quanto à contribuição que as soluções
oferecem para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda
2030 da ONU. Dos 17 ODS, o mais citado foi o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura
(24 soluções), seguido do ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis (18 soluções),
que está diretamente relacionado com o conceito de Cidades Inteligentes. Em seguida
aparecem, com menor menção, ODS 3 – Saúde e Bem-estar e ODS 6 – Água potável e
saneamento (ambos com 10 soluções) e ODS 7 – Emergia limpa e acessível (9 soluções),
como exibe o Gráfico 7.
Gráfico 7

Distribuição das soluções de acordo com sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030
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Perfil da Oferta (Empresas/Fornecedores)
O perfil das 37 empresas fornecedores de soluções para Cidades Inteligentes
que responderam a pesquisa oferece um retrato do ambiente atual com base
em dados como origem das empresas, âmbito de atuação, tempo de operação,
porte da empresa e informações ligadas ao desenvolvimento das mesmas, como a
aceleração em incubadores e parques tecnológicos, a presença de centros de P&D.
O faturamento nos últimos anos fornece o parâmetro de sua representatividade
do mercado e possibilita a previsão de potencial de desenvolvimento e impacto na
economia.
É notável no Gráfico 8 que o estado de São Paulo abriga o maior número de
empresas deste ramo – fator que pode estar associado à presença de várias cidades
que adotam soluções deste tipo, como será visto nos resultados da pesquisa
primária realizada junto a cidades. O estado do Paraná aparece em segundo lugar,
com 6 empresas, seguido do Distrito Federal, com 4 empresas.
Gráfico 8

Distribuição das empresas quanto ao estado de origem
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Por fim, no Gráfico 9 é possível observar a distribuição das empresas
quanto à faixa de faturamento registrada em 2017 (ano anterior à
realização da pesquisa). Observando apenas este gráfico, percebese uma distribuição em certo grau uniforme em diferentes faixas
de faturamento. Contudo, ao observar parcelas de empresas de
acordo com o tempo de atuação, percebe-se uma tendência natural
de aumento do faturamento proporcional ao tempo de vida das
empresas: observa-se no Gráfico 10 que as empresas mais novas,
no mercado entre um e cinco anos, registram faturamento em faixas
inferiores (até 1 milhão de reais, principalmente) se comparadas a
empresas no mercado há mais de 10 anos, cuja maioria fatura acima
de 50 milhões de reais/ano (Gráfico 11). Esse quadro confirma ao
observar-se o faturamento registrado no ano de 2018.
Gráfico 9
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Gráfico 10
Distribuição das empresas no mercado entre 1 e 5 anos, de acordo com o faturamento em 2017
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Gráfico 11
Distribuição das empresas no mercado há mais de 10 anos, de acordo com o faturamento em 2017
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Por fim, em relação ao porte das empresas no que se refere ao número de funcionários,
percebe-se uma predominância de empresas que possuem equipe pequena e média,
com 18 empresas com até 10 empregados, nove empresas até 50 empregados. Apesar
disso, das 37 empresas pesquisadas, nove possuem acima de 201 funcionários, sendo
que 6 destas dispõem quadro superior a 500 funcionários, como mostra o Figura 9.
Figura 9

Distribuição das empresas de acordo com o porte (número de funcionários)
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

Estes dados iniciais sobre o perfil das empresas, o faturamento registrado e o porte
fornecem informações importantes para que se possa estimar o impacto atual e
potencial deste setor na economia. Na última seção deste capítulo, poderemos
identificar a tendência de comportamento expectativa do mercado quanto à evolução do
setor.
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Expectativas do Mercado
Para estimar o potencial de desenvolvimento do mercado de soluções para Cidades
Inteligentes, os empresários foram questionados quanto ao comportamento do
faturamento, preços, demanda, custos, número de funcionários e investimentos no ano
corrente, comparado ao ano anterior (2017). Em relação às perspectivas para o futuro,
estes mesmo fatores foram avaliados pelos empresários, que apontaram expectativas de
aumento, estabilidade ou queda para o próximo ano (2019).
No que se referem aos resultados registrados no ano de 2018 (Gráfico 12), 22
empresas apontaram aumento no faturamento em relação a 2017, nove empresas
registraram estabilidade e quatro registraram queda neste quesito. Os preços cobrados
permaneceram estáveis para a maior parte das empresas (16). Um dado interessante foi
o número predominante de empresas que registraram aumento na demanda geral (21
empresas), no número de funcionários (18) e também nos investimentos realizados (19
empresas), fatores que denotam um ambiente incentivador para os negócios do setor.

Gráfico 12

Resultados do Mercado: 2018 x 2017*
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* O somatório de respostas não equivale ao número de empresas respondentes (37) pois algumas delas responderam a
opção "não se aplica" ou não responderam.
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Por sua vez, o Gráfico 13 denota claramente que esse quadro positivo gera uma alta
expectativa de resultados positivos em 2019 para as empresas: a grande maioria delas
espera obter aumento do faturamento, na demanda, no número de funcionários e nos
investimentos a serem realizados. Mesmo com expectativa de aumento de custo, a maioria
espera manter preços cobrados constantes em relação ao último ano.
Gráfico 13

Expectativa do Mercado: 2018 x 2019*
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Os empresários foram questionados ainda quanto aos motivos favoráveis ao
desenvolvimento dos negócios no momento atual, bem como quanto aos fatores
limitadores a evolução do mercado de soluções. A fim de propiciar o surgimento de
questões que poderiam não ser previamente previstas, tais aspectos foram explorados
de forma qualitativa, permitindo que a empresa escrevesse até três principais fatores. Os
resultados são fruto também de uma análise qualitativa do conteúdo destas respostas
(disponíveis na base de dados da oferta da plataforma).

* O somatório de respostas não equivale ao número de empresas respondentes (37) pois algumas delas responderam a
opção "não se aplica" ou não responderam.
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No que se refere aos fatores favoráveis no contexto dos negócios deste setor, as
empresas destacaram questões relacionadas a três principais enfoques:

» Necessidade de redução de custos e economia de recursos financeiros e eficiência
administrativa na gestão pública;

» Demanda por resolução de problemas urbanos, agravados pelo crescimento
populacional, em especial: segurança pública, eficiência energética (redução de
custos, economia e geração de energia limpa); saúde pública; gestão de resíduos,
e, de forma geral, a preocupação socioambiental, que gera a busca por soluções
sustentáveis e inteligentes; e

» Ambiente de inovação tecnológica (em especial Indústria 4.0, uso de Big Data)
aliado à recuperação da economia e estabilização política, além de interesse dos
municípios em modernizar a gestão pública e adquirir produtos inovadores, que
favorecem investimentos em inovação.
Quanto aos fatores limitadores ao desenvolvimento dos negócios, os empresários
apontaram alguns aspectos que explicam e impedem que o mercado alcance um nível de
maturidade maior:

» Burocracia foi um fator bastante citado como limitador para o desenvolvimento
do mercado, causando lentidão nos processos de aquisição das soluções. Aliado
a este fator, destacou-se um impasse quanto à cultura de decisões que não
considera (ou hesita) em investir em produtos inovadores e de alto valor agregado
para a resolução de problemas por meio de tecnologia, e que foca a decisão no
custo/preço mais baixo, sem considerar impactos e benefícios de longo prazo
(refere-se, em geral, às licitações públicas). A legislação atual, e ausência de
políticas públicas adequadas para este fim também foi citada complementarmente
a este aspecto;

» Alta carga tributária, falta de incentivos fiscais e linhas de crédito e financiamento
para os clientes (além da dificuldade em obtê-las), que estimulem o mercado, assim
como de capital disponível para investimentos; e

» Em menor escala, foi citado também a concorrência com empresas internacionais,
agravados pela qualidade de produtos disponíveis no mercado brasileiro, custo
de insumos elevados por conta da variação cambial do dólar. Também em
menor grau, algumas empresas destacaram a escassez de pessoal qualificado e
conhecimento por parte da demanda.
Conhecidos essas informações sobre a oferta, o próximo capítulo focará na análise
sobre o estágio da demanda, para que, ao final, possa ser feito um cruzamento destas
informações e chegar-se às conclusões sobre o desenvolvimento do mercado de soluções
para Cidades Inteligentes.

4

PRONTIDÃO
DAS CIDADES
BRASILEIRAS: DESAFIOS

E OPORTUNIDADES
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04. Prontidão das cidades brasileiras:
desafios e oportunidades

Palco da vida cotidiana, as cidades, cada vez mais populosas,
enfrentam o agravamento das condições de vida, sobretudo
das comunidades periféricas e pobres. As Cidades Inteligentes
emergem como resultado do intenso processo de urbanização
vivido em todo o mundo desde meados do século XX,
associado à revolução digital, em que despontam novas
tecnologias capazes de inovar a forma como serviços são
desenhados, prestados, integrados e coordenados, gerando
economias e externalidades positivas que beneficiam o
conjunto da sociedade.
Nas economias capitalistas, o desenvolvimento de tecnologias
em larga escala demanda a existência de um mercado
interessado e apto a adquirir as soluções produzidas
pelas empresas. Ao mesmo tempo, as empresas precisam
compreender sua demanda, o potencial de seu mercado e
seu nível de preparo para consumir essas soluções, buscando
adequar-se às necessidades e desenvolvendo estratégias de
atuação que garantam o crescimento produtivo e inovador dos
negócios.
O objetivo dessa etapa do estudo consistiu em traçar um
mapeamento do nível de prontidão das cidades brasileiras e
dos limites e oportunidades existentes nesses municípios. A
partir da metodologia descrita anteriormente, que envolveu a
realização de uma pesquisa secundária de caráter quantitativo
e abrangente, com todos os municípios brasileiros, e de
uma pesquisa primária em caráter piloto e viés qualitativo,
envolvendo 30 cidades de vários portes populacionais e
regiões do país, foi possível obter um panorama da demanda
atual e potencial das cidades brasileiras e seu nível de
prontidão para a implementação de tecnologias inovadoras
existentes hoje no mercado.
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O nível de prontidão das cidades
brasileiras
A partir de um olhar integrado para aspectos como infraestrutura de conectividade
existente nos municípios, capacidade financeira para investir, capacidade institucional
das prefeituras e ambiente de inovação, foi aplicado o método de análise de Clusters
hierárquicos para a análise e definição do nível de prontidão das cidades. Como resultado,
foram obtidos quatro níveis de prontidão de municípios para implementação de soluções
de Cidades Inteligentes: aspirantes; iniciantes; conectadas; e prontas.

Aspirante (0 a 14 pontos):
Foram classificados como aspirantes 686 municípios que possuem população média de
10,4 mil habitantes e PIB per capita médio de R$ 8,43 mil, abrangendo, em conjunto, 3,4%
da população brasileira.
São municípios com baixo (63%) e médio (34%) IDH-M, caracterizados por uma baixa
infraestrutura de conectividade, baixa capacidade de investimento e pela inexistência de
um ambiente propício à inovação.
Do ponto de vista da infraestrutura de conectividade, 95% dos municípios apresentam
um indicador de acesso à internet banda larga fixa inferior à média brasileira, 75% não
possuem Backhaul de fibra óptica, 43% não possuem nenhum acesso à banda larga com
velocidade acima de 12 Mbps, 57% não possuem acesso à internet móvel 4G e 24% não
possuem 3G.
Ainda assim, 63% oferecem até dois serviços públicos no website, 75% desenvolvem ações
de inclusão digital e possuem distribuição variada no Ranking Nacional da Transparência,
do Ministério Público Federal (MPF).
Já com relação ao ambiente de inovação, que inclui a existência de empresas de
tecnologia, incubadoras e vagas em universidades, são cidades sem nenhum acesso
a esses recursos que, como se sabe, contribuem para o florescimento de iniciativas
tecnológicas dentro e fora da Prefeitura. Por fim, são municípios com baixa capacidade
de investimento, concentrando-se nos primeiros 3 quintis em todos os indicadores de
capacidade financeira.
Como exemplo, duas das cidades classificadas como aspirantes pelo estudo e que
responderam à pesquisa primária, não possuem nenhum serviço público disponibilizado
via website, não possuem nenhuma solução de Cidades Inteligentes implementada, e
nenhum tipo de estrutura organizacional ou projetos para tal.
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Iniciante (15 a 22 pontos):
Foram classificados como iniciantes 1.762 municípios que
possuem população média de 13 mil habitantes e PIB per capita
médio de R$ 17,9 mil, mais que o dobro da média de PIB per
capita do grupo anterior, abrangendo, em conjunto, 11% da
população brasileira.
São municípios com médio (53%) e alto (28%) IDH-M,
caracterizados por uma infraestrutura de conectividade de baixa
a mediana, alguma capacidade de investimento, com grande
variação de PIB per capita entre eles, porém, ainda assim, sem
um ambiente propício à inovação. Embora próximos do grupo
anterior e composto integralmente por cidades pequenas, do
interior, distinguem-se dos aspirantes por apresentarem um
nível de desenvolvimento e riqueza mais elevados.
Do ponto de vista da infraestrutura de conectividade, 72% dos
municípios apresentam um indicador de acesso à internet banda
larga fixa inferior à média brasileira e 77% não possuem Backhaul
de fibra óptica. No entanto, os níveis de acesso à internet
móvel 4G (79%) e 3G (88%) são significativamente superiores
aos do grupo de anterior, de aspirantes. Também o número de
acessos à banda larga fixa com velocidade acima de 12 Mbps é
relativamente mais elevado, havendo apenas 7% dos municípios
sem nenhum acesso, ainda que 75% das cidades possuam
acesso inferior à média brasileira.
Ainda assim, 64% oferecem até dois serviços públicos no
website, 86% desenvolvem ações de inclusão digital e 58%
possuem classificação maior que 5,21 no Ranking Nacional da
Transparência, do Ministério Público Federal (MPF).
Já com relação ao ambiente de inovação, quase a totalidade das
cidades é desprovida de um ecossistema de inovação, sendo
que apenas 13% contam com empresas na área de tecnologia,
o que já denota uma diferenciação do grupo anterior, que não
possuía nenhuma. Por fim, trata-se de um grupo com grande
variabilidade nos indicadores de capacidade de endividamento
e resultado primário, sendo que 75% concentram-se no terceiro
quintil de disponibilidade de caixa.
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Em termos de capacidade para investir, embora estejam no mesmo
grupo, os municípios variam bastante entre si. São Prefeituras
que podem enfrentar dificuldades na estruturação de projetos e
processos de parceria.
Entre os quatro municípios classificados no estudo como iniciantes
e que responderam à pesquisa primária, nenhum deles possui
Secretaria de Inovação ou correlata, escritório de projetos ou
planos para implementação de soluções de Cidades Inteligentes até
2020. Nos demais quesitos, as quatro cidades se dividem, sendo
que duas delas possuem departamento de TI e já tiveram soluções
implementadas anteriormente, enquanto as demais não. Assim, é um
grupo heterogêneo em muitas das caraterísticas, porém com alguma
infraestrutura prévia e potencial de desenvolvimento caso venham
a ser foco de políticas públicas e investimentos liderados pelos
governos estaduais e federal.

Conectada (23 a 33 pontos):
Foram classificados como conectadas 1.316 municípios que possuem
população média de 48,5 mil habitantes e PIB per capita médio de
R$ 28,9 mil, abrangendo, em conjunto, 31% da população brasileira.
Cinco capitais brasileiras se enquadram neste grupo, são elas:
Maceió, Boa Vista, Belém, São Luís e Natal.
São municípios com alto (70%) e médio (28%) IDH-M, caracterizados
por uma boa infraestrutura de conectividade básica e boa
capacidade de investimento, com 75% dos municípios concentrados
nos dois maiores quintis de PIB per capita e com um ambiente de
inovação florescente. Distinguem-se dos iniciantes por apresentarem
uma base de conectividade, de capacidade institucional e de
inovação que permite maior desenvolvimento de soluções de
Cidades Inteligentes.
Do ponto de vista da infraestrutura de conectividade, 69% dos
municípios apresentam um indicador de acesso à internet banda
larga superior à média brasileira, com 6,7 a 21,1 habitantes, a cada
100, com acesso à banda larga fixa, 95% tem Backhaul de fibra
óptica e 98% já possuem acesso à internet móvel 4G e 3G. Também
o número de acessos à banda larga fixa com velocidade acima de
12 Mbps é relativamente mais elevado, havendo 59% com nível de
acesso acima da média brasileira.

66 | O MERCADO BRASILEIRO DE SOLUÇÕES PARA CIDADES INTELIGENTES | ABDI / FGV PROJETOS

O cluster das cidades conectadas é também o primeiro grupo
em que aparece a existência de intranet de forma mais
consistente, com 51% com a presença de redes internas.
A transparência desse conjunto de cidades também é
maior, com 74% com classificação acima de 5,21 no Ranking
Nacional da Transparência, do Ministério Público Federal (MPF).
Essas cidades oferecem mais serviços públicos via website
que as demais (89% oferecem entre dois a cinco serviços) e
desenvolvem mais ações de inclusão digital (90%).
Com relação ao ambiente de inovação, entre as cidades
conectadas estão aquelas em que começa a florescer as
condições para o desenvolvimento de um ecossistema, marcado
pela existência de empresas de tecnologia (60%) e por cidades
com universidades (39%). No entanto, as incubadoras são ainda
praticamente inexistentes nesse grupo.
Do ponto de vista financeiro, as cidades apresentam boa capacidade
de endividamento (74% dos municípios concentrados nos dois quintis
de capacidade mais elevados) e disponibilidade de caixa (88% nos três
quintis mais elevados), embora apresentem grande variação em termos
de resultado primário.
Entre os seis municípios conectados que responderam à pesquisa
primária, incluindo uma capital, nota-se que a maior parte deles já possui
Secretaria responsável pelo tema das Cidades Inteligentes e área ou
departamento de TI próprio. No entanto, nenhuma delas possui Plano
Diretor de Tecnologias de Cidade Inteligente, embora uma cidade tenha
sinalizado que o plano está em elaboração. Apenas metade possui
projetos para implementação de soluções de Cidades Inteligentes
até 2020. Duas das cidades ainda não possuem nenhuma solução
implementada e a maioria não possui incubadoras ou parques
tecnológicos, sendo que duas disponibilizam espaços de inovação ou
coworkings.
São cidades que já possuem um nível de desenvolvimento de
governo digital e boa conectividade, no entanto enfrentam
dificuldades em relação à qualificação da equipe de TI e dificuldade
em estabelecer parâmetros para instrução processual de
licitações desse tipo. Muitas cidades alegaram também falta
de recursos próprios e de limite de endividamento já atingido,
embora os dados gerais do grupo demonstrem uma capacidade
de investimento relativamente boa.
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Pronta (34 a 46 pontos):
O grupo das cidades classificadas como prontas contempla 243
municípios que possuem população média de 354,8 mil habitantes
e PIB per capita médio de R$ 38,8 mil, abrangendo, em conjunto,
42% da população brasileira. As capitais brasileiras, exceto às cinco
classificadas como conectadas e Macapá, para a qual não foi possível
obter dados suficientes, se enquadram nesse grupo, num total de 21
capitais.
São cidades com IDH-M alto (82%) e muito alto (16%), caracterizados
por uma boa infraestrutura de conectividade básica e alta capacidade
de investimento, com 78% dos municípios concentrados no maior
quintil de PIB per capita e com um ambiente de inovação bastante
ativo.
Do ponto de vista da infraestrutura de conectividade, 98% dos
municípios apresentam um indicador de acesso à internet banda
larga superior à média brasileira, dos quais 42% apresentam
resultados acima da média das capitais, ou seja, acima de 21,1
habitantes a cada 100 com acesso à banda larga fixa. São cidades
100% cobertas por Backhaul de fibra óptica e acesso à internet móvel
4G e 3G, e com um acesso à banda larga fixa de alta velocidade
significativamente maior que os grupos anteriores.
Nas demais dimensões analisadas, as cidades prontas se mostram
em geral bastante avançadas: 80% possuem intranet, 88% possuem
classificação maior que 5,21 no Ranking Nacional da Transparência,
do Ministério Público Federal (MPF), 83% oferecem mais de três
serviços públicos digitais e a grande maioria (94%) possuem ações de
inclusão digital.
Com relação ao ambiente de inovação, são as cidades onde estão
concentradas boa parte das empresas de tecnologia brasileiras,
presentes em 98% dessas cidades, e 94% delas possuem um per
capita de vagas em universidades acima da média brasileira. Neste
grupo começam a despontar também as incubadoras, existentes em
21% desses municípios.
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Do ponto de vista financeiro, 100% das cidades estão
localizadas no mais alto quintil de capacidade de
endividamento e 77% no mais alto quintil de disponibilidade
de caixa. Neste grupo também passa a haver menor variação
de resultado primário, com 28% das cidades no pior quintil de
resultado primário e 66% no quintil mais elevado.
Entre as 17 cidades prontas que responderam à pesquisa
primária, incluindo quatro capitais, todas possuem diversas
soluções de Cidades Inteligentes implementadas, apenas
uma não possui Secretaria ou órgão responsável pelo tema
inovação / Cidades Inteligentes e todas possuem área de TI,
seja departamento de TI próprio (administração direta) ou
organização pública de TI (administração indireta). Embora
nenhuma possua Plano Diretor de Tecnologias de Cidade
Inteligente (PDTCI), dez cidades responderam que o plano está
em elaboração. Todas possuem projetos de implementação de
soluções de Cidades Inteligentes prontos para implantação até
2020.
Além disso, são cidades com amplo desenvolvimento da
prestação de serviços digitais, oferecendo diversos serviços
públicos via website e via dispositivos móveis. A maioria possui
incubadoras e parques tecnológicos.
Entre as maiores dificuldades para implementação de soluções
de Cidades Inteligentes mencionadas por essas cidades
está, em larga maioria, a falta de recursos próprios, seguida
por dificuldade em estabelecer parâmetros para instrução
processual desse tipo de licitação e falta de equipe de TI
qualificada, porém ambas com menor expressão.
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Lacunas entre Demanda e Oferta no
Mercado brasileiro de Soluções para
Cidades Inteligentes
Um primeiro indicativo da pesquisa primária realizada junto a 30 municípios
brasileiros de diferentes portes e regiões é de que as cidades estão atentas
às inovações disponíveis para a gestão e prestação de serviços públicos nas
cidades. Do total de cidades pesquisadas, 25 assinalaram possuir, em conjunto,
211 soluções de Cidades Inteligentes já implementadas - uma média de sete por
cidade – sendo que 77% delas foram implementadas em cidades consideradas
prontas e 20% em cidades conectadas.
As soluções mais frequentemente citadas foram aquelas vinculadas a
mobilidade, segurança e e-government, entre elas, o monitoramento inteligente
por câmeras de vídeo e os centros de operações para monitoramento de
situações com trânsito, segurança e emergência (CCO), com 9% das menções,
respectivamente.
Outro indicativo é de que esse mercado deverá se aquecer ainda mais nos
próximos anos. Dos 30 municípios pesquisados, 23 deles assinalaram possuir,
ao todo, 217 projetos para implantação de soluções de Cidades Inteligentes até
2020, dos quais 166 (76%) deles em cidades consideradas prontas e 41 (19%)
em cidades classificadas como conectadas.
Dada a pequena amostra, trata-se de uma demanda considerável. Entre as
cidades consideradas prontas, por exemplo, são em média 9,7 projetos por
cidade para implementação nos próximos dois anos (2020). Esses projetos
estão concentrados, sobretudo, nos âmbitos de Smart Environment (meio
ambiente inteligente), Smart Mobilility (soluções de mobilidade), Smart
Governance (soluções de gestão pública e governança) e Smart Living (com
soluções relacionadas a saúde e segurança).
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Gráfico 14

Projetos existentes nos municípios para implantação até
2020, por tipo de solução
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Sob a ótica da oferta, de forma geral, há soluções ou componentes de
soluções sendo ofertados em todas as áreas de soluções demandadas pelas
cidades, sendo a grande maioria já em fase comercial (77%). Assim, parece
haver uma confluência entre oferta e demanda das cidades em termos de
tecnologias que estão sendo oferecidas. Além disso, conforme observado
anteriormente, o mercado está otimista em relação às perspectivas para
o ano de 2019, já que 92% das empresas que responderam à pesquisa
primária preveem aumento de faturamento e 86% aposta no aumento da
demanda por parte das cidades.
Uma vez observada uma certa confluência entre interesse de compra e
de venda, a partir dos dados disponíveis obtidos nas pesquisas primárias,
cabe analisar se há impedimentos de outra ordem que possam limitar ou
dificultar a concretização da demanda.
Perguntados sobre as principais dificuldades enfrentadas para a implantação
de soluções de Cidades Inteligentes, os municípios apontaram a falta de
recursos próprios em primeiro lugar (90%), seguido de falta de equipe de
TI qualificada (40%), dificuldade em estabelecer parâmetros para instrução
processual desse tipo de licitação (36,6%) e limite de endividamento já
atingido (23,3%) como as principais dificuldades (Figura 10).
Figura 10
Dificuldades enfrentadas para implantação de soluções de Cidades Inteligentes
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Do ponto de vista da compatibilidade da infraestrutura de conectividade existente nos
municípios, em relação ao tipo de rede demandada pelas soluções hoje disponíveis
no mercado brasileiro, 81% das soluções requerem algum tipo de conexão à internet
para seu funcionamento (Gráfico 15), sendo que 62% dos produtos e soluções
funcionam com rede de fibra óptica, rádio banda larga, cabeamento padrão, 3G ou
4G, e 11% só funcionam com 4G.
Gráfico 15

Tipos de redes requeridas pelas soluções pesquisadas
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

Na análise dos grupos de prontidão, verifica-se que as cidades prontas e as
conectadas já tem universalizados o acesso a fibra óptica, 3G e 4G. Assim, em
princípio, não há uma questão relacionada à falta de cobertura de infraestrutura de
conectividade nessas cidades. O mesmo não é verdadeiro para as cidades aspirantes
e iniciantes, que apresentam indicadores limitados, demandando investimentos para
ampliação de sua infraestrutura de conectividade.
No entanto, mesmo nas cidades conectadas e prontas, há limitações de qualidade de
acessos, cobertura local das redes de fibra óptica e de velocidade, que nem sempre
são suficientes para aplicações de Cidades Inteligentes, como as soluções de IoT,
que necessitam de conexões estáveis e de alta velocidade para funcionar. Esses são
aspectos difíceis de serem observados em pesquisas secundárias, pois em grande
medida requer conhecimento da realidade local e da avaliação específica dessa
realidade versus a tecnologia que se quer implantar.
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Nesse sentido, embora a infraestrutura de conectividade não seja um limitador para as
cidades conectadas e prontas, essa afirmativa só pode ser categórica a partir do estudo
caso a caso, considerando a realidade do município, mais especificamente do bairro
onde a tecnologia será implantada, e as demandas de rede da tecnologia específica em
si. Por outro lado, nos municípios aspirantes e iniciantes, a falta de infraestrutura de
conectividade é um gargalo a priori para a maioria dessas cidades implantarem soluções
de Cidades Inteligentes.
Para avaliar a capacidade de investimento dos municípios em soluções de Cidades
Inteligentes, foram relacionados a disponibilidade de recursos próprios e a capacidade dos
municípios em se endividar versus o custo de implantação das tecnologias das empresas
pesquisadas.
Na pesquisa primária aplicada junto às empresas, foram informados custos médios
estimados de implantação de acordo com três diferentes portes populacionais (Tabela 1).
Esses custos foram relacionados aos limites de endividamento15 e de disponibilidade de
caixa dos diferentes portes de cidades.
Tabela 1

Custos Médios de Implantação de Soluções por Porte Populacional de Cidades

Porte Populacional da Cidade
Porte Populacional da Cidade

Custos de Implantação da Solução
Custos de Implantação da Solução
ATÉ R$ 126 MIL

Acima de 500 mil hab.

ENTRE R$ 126 MIL A R$ 1,3 MILHÕES
ENTRE R$ 1,3 MILHÕES A R$ 10 MILHÕES
ACIMA DE R$ 10 MILHÕES
ATÉ R$ 102,5 MIL

Entre 100 mil e 500 mil hab.

ENTRE R$ 102,5 MIL A R$ 690 MIL
ENTRE R$ 690 MIL A R$ 4,42 MILHÕES
ACIMA DE R$ 4,42 MILHÕES
ATÉ R$ 66,2 MIL

Até 100 mil hab.

ENTRE R$ 66,2 MIL A R$ 413,5 MIL
ENTRE R$ 413,5 MIL E R$ 875 MIL
ACIMA DE R$ 875 MIL

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
15 De acordo com os parâmetros estabelecidos na Resolução do Senado nº 40/2001.
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A análise revelou que no caso das cidades acima de 500 mil habitantes, 64% não
possuem caixa disponível para aquisição de soluções, a nenhum dos custos informados
pelas empresas. As demais cidades (36%), com base em suas disponibilidades de caixa,
poderiam adquirir qualquer uma das soluções apontadas pelas empresas, a custos até
cerca de 10 milhões.
Para as cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes, que totalizam 268 das cidades
brasileiras, 60% tem condições de adquirir as soluções pesquisadas a qualquer custo.
As demais cidades do grupo, à exceção de uma cidade conectada com disponibilidade
de caixa para aquisição apenas de soluções até 4,42 milhões, não poderiam adquirir
nenhuma das soluções a partir de seus recursos próprios atuais.
Por fim, consideradas as cidades até 100 mil habitantes, que concentra a grande maioria
das cidades brasileiras (5.260 cidades), 64% tem disponibilidade de caixa para a aquisição
de soluções a qualquer um dos custos estimados, enquanto 32% não tem condição de
adquirir nenhuma das soluções pesquisadas, a nenhum custo. As cidades restantes (4%)
apresentam capacidades de aquisição variadas, até o valor máximo de R$ 875 mil.
Na comparação de custos das soluções com a capacidade de endividamento dos
municípios 16, nos variados portes populacionais, o resultado é que praticamente todas
as cidades possuem saldo de endividamento dentro do limite estabelecido por lei para
contrair novos empréstimos.
2

Assim, embora do ponto de vista da disponibilidade de recursos próprios parte dos
municípios brasileiros estejam limitados em sua capacidade de investir a partir de
recursos próprios (32%), quase a totalidade das cidades brasileiras tinha condições, no 1º
semestre de 2017, de contrair dívida para financiar investimentos.
Por outro lado, nem todas as cidades pesquisadas, mesmo aquelas com capacidade de
endividamento, apresentam bons números de resultado primário, o que pode limitar que
essa disponibilidade legal de endividamento se concretize.
Na pesquisa primária realizada junto às cidades, entre aquelas que responderam
já ter implementado soluções de Cidades Inteligentes, 88% disseram ter utilizado o
orçamento municipal (recursos próprios) como fonte principal de recurso. Cerca de 48%
mencionaram repasses de programas federais, 36% mencionaram recursos de emendas
parlamentares, 36% recursos privados a partir de parcerias e 28% e 24%, respectivamente,
mencionaram financiamentos junto ao BID ou BNDES (Gráfico 16). Assim, percebe-se
que o endividamento para a implantação de soluções não está entre as modalidades de
financiamento preferidas pelos municípios.

16 Dados da Secretaria do Tesouro Nacional – STN do 1º semestre/1º quadrimestre de 2017.
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Gráfico 16

Fontes de recursos utilizadas nas soluções já implementadas
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

Essa limitação pode estar ocorrendo, em parte, por dificuldade dos municípios em
acessarem linhas de financiamento, cujas exigências, limitações ou falta de quadros para
elaboração de tais captações possam se colocar como um entrave para as cidades, e em
parte por uma visão de disciplina fiscal agravada pela crise econômica e crise fiscal do
governo federal e estados. Como já destacado, muitos municípios apresentam resultados
primários ruins.
Seria interessante aprofundar em que medida os benefícios da implantação das
tecnologias de Cidades Inteligentes estão de fato sendo precificados pelos municípios. Na
pesquisa com as empresas, 75,6% delas afirmaram que seus produtos reduzem custos de
operação e que o payback das tecnologias se dá, em média, em dois anos. Esses cálculos
devem ser levados em conta durante a elaboração de projetos e análise de alternativas de
financiamento.
Esses entraves, em maior ou menor medida, acabam muitas vezes se relacionando com
a falta de capacidade institucional das prefeituras para o desenvolvimento de projetos,
contratação e implantação de soluções de Cidades Inteligentes.
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Embora a pesquisa piloto com cidades apresente suas
limitações em termos estatísticos, destaca-se que apenas
63% dos municípios pesquisados afirmaram possuir
Secretaria municipal ou órgão equivalente responsável
por inovação ou Cidades Inteligentes, sendo a maior
parte situada em cidades consideradas prontas, ao passo
que 37% não possui ou não respondeu à pergunta (Figura
11). As Secretarias denotam a existência de uma estrutura
governamental, normalmente dotada de recursos financeiros e
humanos dedicados, para empreender uma agenda de inovação
no município, o que contribui para a capacidade da cidade em
implementar projetos nesse campo.
Figura 11

Existência de Secretaria responsável por inovação/Cidades Inteligentes
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

Outro ponto de grande importância é a existência de área de
Tecnologia da Informação (TI), que em geral, representa a existência
de pessoal com algum nível de conhecimento de tecnologias e de
infraestrutura de conectividade, que podem ser aproveitados no
desenvolvimento de projetos e na implantação de soluções. Entre
os municípios pesquisados, 63% responderam possuir área ou
departamento de TI próprio, ou ainda organização pública de
TI (administração indireta) (Figura 12), sendo a maior parte em
cidades prontas.
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Figura 12
Existência de área de Tecnologia da Informação (TI)
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

São poucas as cidades que possuem escritório de projetos (26,6%), estruturas
normalmente com pessoal capacitado, vinculados ao Gabinete do(a) Prefeito(a)
ou a Secretarias centrais ou transversais para desenvolver e viabilizar projetos em
todas as áreas, incluindo projetos de tecnologia, podendo ser úteis à expansão de
projetos nas cidades.
Questionadas acerca da existência de Plano Diretor de Tecnologias de Cidades
Inteligentes (PDTCI), a grande maioria das cidades afirmou não possuir plano,
embora em 26,6% das cidades pesquisadas ele esteja em elaboração (Figura 13).
Figura 13

Existência de plano diretor de tecnologias de Cidades Inteligentes (PDTCI)
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Entre as cidades que já possuem soluções implantadas, a maior parte efetivou as
aquisições por meio de processos licitatórios, seguido de parceria com outras esferas
de governo, parcerias público-privada (PPP), concessões ou parcerias com empresas de
tecnologia que aproveitam o local como laboratório de soluções, além de parcerias com
institutos de pesquisa (Gráfico 17). A cooperação com outras cidades, inclusive por meio
de consórcios intermunicipais, também é um modelo utilizado.
Note-se que as parcerias com a iniciativa privada e com institutos de pesquisa são
importantes alternativas em contexto de restrições orçamentárias e tornam-se cada vez
mais viáveis à medida que experiências exitosas abrem precedentes e geram subsídios
para a adoção do modelo.
Gráfico 17

Modelo de contratação utilizado nas soluções já implantadas
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

Por fim, são poucos os municípios que apresentam um ambiente de inovação propício
em suas cidades, sendo que a larga maioria não possui empresas de tecnologia (73,5%),
vagas em universidades (82%) e incubadoras de empresas (99%). Enquanto os primeiros
são limitadores da possibilidade de desenvolvimento de parcerias e florescimento de
iniciativas de Cidades Inteligentes que partam do setor privado, o segundo restringe o
desenvolvimento de novas empresas.
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Caminho para Elevar a
Prontidão das Cidades
A análise de Clusters identificou que há um número
significativo de cidades que possuem condições de
implementar soluções de Cidades Inteligentes, com
1.559 cidades consideradas prontas ou conectadas,
abrangendo em conjunto de 73% da população
brasileira e com um PIB per capita médio de R$
30.424,74. Essas cidades constituem o mercado
prioritário das empresas de tecnologias para
Cidades Inteligentes.
De fato, a pesquisa primária identificou um
conjunto de 211 soluções de Cidades Inteligentes já
implementadas em cidades consideradas prontas e
conectadas. Isso, no entanto, não significa que essas
cidades não enfrentem entraves para a aquisição
e implementação das soluções disponíveis hoje no
Brasil. Além do mais, as 1.559 cidades consideradas
prontas ou conectadas constituem um mercado
potencial abaixo da estimativa das empresas
pesquisadas, que estimam seu mercado em 2.233
cidades brasileiras.
Seja para ampliar o alcance da aquisição de soluções
nas cidades mais preparadas, como para ativar as
cidades classificadas como aspirantes ou iniciantes,
há desafios que precisam ser superados para elevar
o nível de prontidão das cidades. A Figura 14 aponta
para alguns caminhos que podem ser seguidos
para elevar a capacidade das cidades em adquirir e
implementar soluções de Cidades Inteligentes.
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A partir da pesquisa primária realizada com os
municípios, assim como a partir dos resultados obtidos
nos indicadores baseados em dados secundários,
percebe-se que, sobretudo nos municípios conectados,
a maioria não possui um planejamento abrangente para
o desenvolvimento de Cidades Inteligentes, o chamado
Plano Diretor de Tecnologias de Cidades Inteligentes, que
só agora começa a ser mais disseminado. Boa parte das
cidades conectadas também não possui projetos para
implementação de soluções de Cidades Inteligentes até
2020 e diversas cidades mencionam falta de qualificação
da equipe de TI, falta de recursos próprios ou de limite de
endividamento e dificuldades em estabelecer parâmetros
para instrução processual desse tipo de licitação. Para
as cidades conectadas, a falta de incubadoras, parques
tecnológicos e espaços de inovação ou coworkings,
também é uma dificuldade colocada.
Considerando que as cidades conectadas já apresentam
uma boa base para o desenvolvimento de projetos de
Cidades Inteligentes, os investimentos para elevar o nível
de prontidão das cidades poderiam estar concentrados no
desenvolvimento de linhas de financiamento específicas
para essas cidades, considerando suas características de
capacidade de pagamento e estruturas burocráticas, além
de suporte para a elaboração dos PDTCIs das cidades e de
apoio para a elaboração de projetos e para a estruturação
de processos de parceria, a partir da sistematização e
disseminação de modelos jurídicos de compra ou de PPPs
lastreados em casos concretos e bem sucedidos.
A oferta de cursos de qualificação de equipes, a inserção
dos municípios que ainda não participam em redes de
Cidades Inteligentes onde possam trocar experiências
e aprender a partir das práticas de seus pares e a
estruturação de projetos compartilhados também podem
auxiliar essas cidades a elevar seu nível de prontidão.
O estímulo ao desenvolvimento de uma cultura de
empreendedorismo em tecnologia e sustentabilidade é
outro ponto que pode estimular o fortalecimento ou o
desenvolvimento de um ecossistema de inovação nas
cidades.
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Figura 14

Prontidão das Cidades Brasileiras – Perfil e Caminhos de Alavancagem
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Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Nas cidades prontas, já inseridas no grupo de maior
prontidão, o aumento da implementação de soluções de
Cidades Inteligentes passa pela ampliação de linhas de
financiamento adequadas para as características dessas
cidades e do apoio técnico para elaboração de licitações
e capacitação de equipes. Além do mais, muitos dos
municípios prontos podem se constituir em aliados da
ABDI na divulgação e fomento ao setor, sistematizando
e divulgando experiências bem-sucedidas, de forma
integrada à política de Living Labs que a ABDI vem
desenvolvendo.
Mesmo abrangendo apenas 11% e 3,4% da população,
respectivamente, e apresentando, em conjunto, um
PIB per capita médio de R$ 15.244,48, as 1.762 cidades
classificadas como iniciantes e as 686 como aspirantes são
importantes para as empresas, caso queiram efetivar o seu
mercado estimado, que é de 2.233 cidades brasileiras, em
média.
Para esses municípios, os principais gargalos para a
implementação de soluções de Cidades Inteligentes estão
na falta de infraestrutura prévia de conectividade, que tem
baixa cobertura, além da falta de estrutura institucional
e técnica para desenvolvimento de projetos, captação de
recursos ou estruturação de parcerias, além da falta de
recursos próprios ou capacidade de endividamento.
Para elevar o nível de prontidão das cidades iniciantes,
são necessários investimentos na ampliação do acesso
e da velocidade da banda larga fixa nessas cidades,
possivelmente através da expansão da estrutura de fibra
óptica, que tem baixa cobertura.
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O ideal é que fossem desenvolvidas estratégias mais amplas
por esferas superiores de governo, tais quais os níveis federal
e estadual. Por meio de políticas públicas de investimento
em infraestrutura, como o Cidades Digitais, sem onerar as
prefeituras, poderia ser obtido alto impacto nessas cidades.
Por outro lado, considerando o contexto de crise fiscal
dos governos, com cortes em várias ações, o incentivo a
parcerias público-privadas (PPPs) e concessões por parte dos
municípios iniciantes não deve ser descartado.
Estímulos ao florescimento de uma cultura de
empreendedorismo em tecnologia e sustentabilidade também
contribuiriam para elevar a prontidão desses municípios.
No caso das cidades aspirantes é preciso começar pelo
básico. São necessários investimentos em infraestrutura
de conectividade e investimentos públicos dos governos
estaduais ou federal que não onerem a Prefeitura, cuja
disponibilidade de caixa e capacidade de endividamento são,
em geral, baixas.
Dada a dificuldade na estruturação de projetos e processos
de parceria, a implementação de soluções de Cidades
Inteligentes nessas cidades depende de programas públicos
pré-formatados, com processos simplificados de inscrição e
gestão em outras esferas de governo. Ou ainda, de um ente
privado disposto a realizar investimentos por conta própria,
como espaço para pesquisa e teste de novas tecnologias.

5

OLHANDO PARA O
FUTURO: IMPACTO
ECONÔMICO
POTENCIAL
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05. Olhando para o Futuro:
Impacto Econômico Potencial

Os gastos realizados na economia durante o processo de
implementação de soluções de Cidades Inteligentes têm
efeitos diretos e indiretos sobre a economia do país. Este
começa com os investimentos feitos nos produtos e serviços
chamados front line, ou seja, gastos feitos junto às empresas
fornecedoras desses bens e serviços que multiplicam para o
resto da economia.
As empresas fornecedoras de soluções de Cidades
Inteligentes, e que recebem os pagamentos diretos,
precisam de fornecedores, ou seja, precisam comprar bens
e/ou serviços de outros setores dentro da economia local.
Por exemplo: empresas contratarão serviços como os de
construção civil, bancos, contadores, serviços de alimentação
e bebidas. Estes fornecedores precisarão comprar bens e
serviços de outros fornecedores, e assim por diante.
A atividade econômica, gerada em consequência das rodadas
de compras e gastos, é conhecida como efeito indireto. O
efeito induzido é aquele gerado através dos salários, aluguéis
e juros recebidos da atividade, que resultam em outras
atividades econômicas. Por exemplo, os juros pagos ao banco
por um empréstimo gerarão mais recursos para futuros
empréstimos e, consequentemente, ocorrerá um aumento da
atividade econômica.
Assim, o cálculo dos impactos econômicos da implementação
de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes foram uma
tarefa complexa, por exigir uma base de dados econômica
“externa” ao setor para o cálculo dos multiplicadores.
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O conceito do “multiplicador” é baseado no
reconhecimento de que as vendas de uma firma
a levam a comprar produtos e serviços de outras
dentro da economia local, ou seja, os setores
econômicos são interdependentes. Assim sendo,
uma mudança na demanda final de um determinado
setor afetará não somente a atividade em questão,
mas também os segmentos onde estão os
fornecedores de bens e serviços para este, ou seja,
afetará o nível de produção da economia, a taxa de
desemprego, a renda média familiar, a receita do
governo e a balança comercial.
No caso da análise da movimentação econômica
decorrente da implementação de soluções
tecnológicas para Cidades Inteligentes, o
multiplicador gerado para o setor será uma
referência à taxa calculada através de duas
mudanças: nas variáveis-chave de produção
(renda, emprego, receitas de governo) e nos gastos
realizados pelo público consumidor do setor e seus
fornecedores.
A atividade também envolve custos econômicos:
custos diretos, incorridos em qualquer negócio;
custos governamentais, na provisão de
infraestrutura e possíveis incentivos; e os custos
pagos pela comunidade, representados pela inflação
local, que a atividade pode gerar.
Neste estudo, foram analisadas a movimentação
econômica gerada pelos gastos realizados para
a implementação de soluções tecnológicas para
Cidades Inteligentes (custo das soluções). A análise
avaliou os recursos movimentados e a contribuição
do setor para a economia nacional, levando em
consideração os gastos dos consumidores e
fornecedores em diferentes categorias. Esta análise
poderá prover as estimativas sobre as mudanças
que poderão ocorrer na economia, após uma ação
no setor.
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Cálculo dos Multiplicadores
do Setor
O modelo utilizado pela FGV foi criado levando em
consideração a existência de bancos de dados secundários
para o cálculo dos multiplicadores e consequente
possibilidade de calcular os impactos indiretos gerados pelos
diversos setores econômicos.
Nesta perspectiva, o impacto indireto dos investimentos
gerados pela implementação das soluções para Cidades
Inteligentes é calculado a partir dos multiplicadores de cada
grupo de atividades impactadas na cadeia de valor dos
setores.
Os multiplicadores foram construídos a partir do modelo
insumo-produto, utilizando a matriz Leontief, das contas
nacionais, modelo desenvolvido pelo economista Wassily
Leontief e apresentado originalmente, em 1941, no livro,
The Structure of the American Economy17. O modelo é um
instrumento da contabilidade social que permite analisar
como as alterações na demanda de um determinado setor
podem afetar os outros setores da economia, permitindo
avaliar o impacto total que uma variação na demanda final
de uma atividade causará na produção da economia como
um todo.

17 WASSILY Leontief. The Structure of the American Economy. 1941.
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Os multiplicadores foram construídos a partir do modelo insumo-produto,
utilizando a matriz Leontief, das contas nacionais, modelo desenvolvido pelo
economista Wassily Leontief e apresentado originalmente, em 1941, no livro, The
Structure of the American Economy . O modelo é um instrumento da contabilidade
social que permite analisar como as alterações na demanda de um determinado
setor podem afetar os outros setores da economia, permitindo avaliar o impacto
total que uma variação na demanda final de uma atividade causará na produção da
economia como um todo.
Para calcular os multiplicadores do setor de tecnologias para Cidades Inteligentes,
foi utilizando como referência a matriz do modelo de insumo-produto da economia
brasileira elaborada por Guilhoto et al. (2010)18 para o ano de referência de 2010.
A dimensão da matriz de produção utilizada no modelo é de 68 setores por 128
produtos do sistema de Contas Nacionais da economia brasileira.
2

O uso da matriz insumo-produto de Guilhoto et al. (2010), além de atender às
necessidades do modelo de avaliação dos impactos econômicos aqui elaborado,
facilita o processo de cálculo dos multiplicadores do setor analisado e apresenta
resultados bastante consistentes em relação à economia brasileira como um todo.
De forma simplificada, os multiplicadores gerados a partir do modelo insumoproduto, podem ser representados pela seguinte relação:
MVi = mvi (I - A)-1 . Xi
Sendo:
MVi = multiplicador direto e indireto das despesas da produção da atividade i;
mvi = Despesas diretas por atividade i;
I = matriz identidade;
A = matriz dos impactos diretos dos gastos dos proponentes da Lei Rouanet; e
Xi = demanda final da atividade i.

18 GUILHOTO, Joaquim. Estimação da Matriz Insumo-Produto Utilizando Dados das Contas Nacionais:
Aplicação e Análise de Indicadores Econômicos para o Brasil em 2005 (Utilizando Dados do Sistema de
Contas Nacionais para Estimar Matrizes de Entrada-Saída: Uma Aplicação Utilizando Dados Brasileiros para
2005). Universidade de São Paulo. 2010.
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Após a identificação dos itens correspondentes na Matriz Insumo-Produto foi
possível identificar os multiplicadores para o cálculo da movimentação econômica da
implementação de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.
Para a análise de correspondência dos gastos da implementação de soluções tecnológicas
para Cidades Inteligentes na hierarquia do IBGE, foi identificada a sequência de códigos da
Tabela 2.
Tabela 2

Hierarquia (CNAE-subclasses 2.2)

Impacto Econômico
SEÇÃO

J

DIVISÃO
GRUPO

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
62 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
62.0 Atividades dos serviços de tecnologia da informação
62.01-5 Desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda
62.02-3 Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis

GRUPO

62.03-1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não customizáveis
62.04-0 Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação

Fonte: IBGE, 2018.

Escolher as atividades econômicas quando se fala em soluções para Cidades Inteligentes
não é tarefa fácil, já que muitas das soluções envolvem mais de uma seção de atividades.
No entanto, dentre as opções disponíveis, optou-se pelo grupo de atividades dos serviços
de tecnologia da informação, que embora não se destinem somente a soluções de
Cidades Inteligentes, são a melhor Proxy dentro da hierarquia de atividades econômicas
disponível.
Após a identificação da hierarquia das atividades econômicas envolvidas no setor,
foi possível calcular o multiplicador para o diagnóstico da movimentação econômica
da implementação de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes. A análise da
interligação setorial da economia através da Matriz de Insumo-Produto demonstra que o
setor impacta 68 dos 68 setores econômicos brasileiros.
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De acordo com a metodologia proposta no estudo, o
cruzamento de informações sobre as soluções e empresas
e sobre a demanda permitiu a mensuração do potencial
do retorno do investimento realizado para estimular esse
mercado e preparar as cidades.
Para demonstrar as possibilidades de impactos gerados
pela implementação de soluções tecnológicas para
Cidades Inteligentes foram estimados três cenários de
aderência dos municípios às soluções oferecidas. A
análise considera as faixas de tamanho da população dos
municípios (até 100 mil habitantes, de 100 mil a 500 mil
habitantes e acima de 500 mil habitantes) e o custo de
implementação das soluções.
No primeiro cenário (Tabela 3), 5% dos municípios
brasileiros de cada uma das faixas de tamanho da
população adotariam soluções tecnológicas para Cidades
Inteligentes, gerando os seguintes resultados:
Tabela 3

Impacto Econômico (Cenário 1)

Impacto Econômico
Impacto Econômico Direto

R$ 5.008.485.339,20

Impacto Econômico Indireto

R$ 2.081.785.842,16

Impacto Econômico Total

R$ 7.090.271.181,36

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

Neste primeiro cenário, 263 municípios de até 100 mil
habitantes adeririam às soluções, enquanto 13 municípios
com população entre 100 mil e 500 mil habitantes o
fariam e apenas 2 municípios com população acima
de 500 mil habitantes. Com isso, seria gerado impacto
econômico total de aproximadamente R$ 7 bilhões
na economia brasileira, sendo R$ 5 bilhões gastos
diretamente para a implementação das novas tecnologias
e outros R$ 2 bilhões através das ligações entre as
atividades econômicas.
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No segundo cenário (Tabela 4), foi considerado que 10% dos municípios
brasileiros de cada uma das faixas de tamanho da população adotariam
soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes, movimentando a economia
da seguinte forma:
Tabela 4

Impacto Econômico (Cenário 2)

Impacto Econômico
Impacto Econômico Direto

R$ 10.016.970.678,40

Impacto Econômico Indireto

R$ 4.163.571.684,32

Impacto Econômico Total

R$ 14.180.542.362,72

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

Na segunda análise, são 526 municípios de até 100 mil habitantes aderindo
às soluções, enquanto 27 municípios com população entre 100 mil e 500 mil
habitantes o fariam assim como outros quatro municípios com população
acima de 500 mil habitantes. O impacto econômico gerado na economia
brasileira seria de aproximadamente R$ 14,2 bilhões, sendo R$ 10 bilhões em
gastos diretamente aplicados na implementação das soluções e outros R$ 4,2
bilhões através das ligações entre as atividades econômicas.
No terceiro cenário, mais otimista, 15% dos municípios brasileiros de cada
uma das faixas de tamanho da população adotariam soluções tecnológicas
para Cidades Inteligentes, gerando os seguintes resultados:
Tabela 5

Impacto Econômico (Cenário 3)

Impacto Econômico
Impacto Econômico Direto

R$ 15.025.456.017,60

Impacto Econômico Indireto

R$ 6.245.357.526,48

Impacto Econômico Total

R$ 21.270.813.544,08

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Nesse caso seriam 789 municípios de até 100 mil
habitantes aderindo às soluções, enquanto 40
municípios com população entre 100 mil e 500 mil
habitantes o fariam assim como outros 6 municípios
com população acima de 500 mil habitantes. Com
isso, seria gerado impacto econômico total de
aproximadamente R$ 21,3 bilhões na economia
brasileira, sendo R$ 15 bilhões gastos diretamente
para a implementação das novas tecnologias e outros
R$ 6,3 bilhões através das ligações entre as atividades
econômicas.
Desta forma, é possível avaliar que os investimentos
em soluções de Cidades Inteligentes tendem a
oferecer retorno do ponto de vista de impactos
positivos para a economia consideráveis e favorecer
ainda o desenvolvimento mais sustentável das cidades
e a resolução de questões urbanas cada vez mais
complexas (o que também pode trazer impactos de
redução de custos, aumento de eficiência e melhoria
de qualidade de vida a longo prazo).
Para isso, é importante retomar a premissa de que
o desenvolvimento do mercado obterá maiores
resultados se houver investimentos e incentivos
nas duas pontas dessa relação: oferta (soluções e
empresas) e demanda (cidades).
No futuro, com a disponibilidade de novos dados
sobre oferta e demanda, bem como com a evolução
natural desta área de inovação, é importante que
os quesitos e indicadores sejam revisitados para
identificar novos aspectos e novas métricas que
possam a ser utilizadas, à medida que se expande
também as pesquisas e bases de dados a respeito do
setor.
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Apêndice
Tabela 6

Indicadores e Parâmetros de Maturidade Tecnológica e Inovação
Dimensão
de Análise

Indicador /
Variável

Composição do Indicador

Parâmetro de
Análise

Explicação

COMPOSTO PELO SOMATÓRIO DE
PONTOS COM BASE NAS RESPOSTAS
DE PERGUNTAS PARA A COMPOSIÇÃO
DO INDICADOR DE IOT DA SOLUÇÃO,
ADAPTADO DA METODOLOGIA
DESENVOLVIDA EM 2017 PELA ABDI/

SIM

O PRODUTO/SOLUÇÃO UTILIZA
SENSORES? (BS FORMULÁRIO)

FGV:
1 - OBJETO TRADICIONAL, SEM
SENSORES OU ATUADORES (OBJETO
FÍSICO. EX.: LÂMPADA DE LED)
2 - OBJETO “CONSCIENTE” E

I01 GRAU DE IOT ABARCADA NA SOLUÇÃO (1-4):

INOVAÇÃO

ATUANTE, COM SENSORES
(EX.: SENSORES NA LÂMPADA
QUE DETECTAM MOVIMENTO E

SIM

LUMINOSIDADE) E E ATUADORES (EX.:

O PRODUTO/SOLUÇÃO UTILIZA
ATUADORES? (BU FORMULÁRIO)

MICROCONTROLADORES APAGAM E
ACENDEM AS LÂMPADAS)
O PRODUTO / SOLUÇÃO TRATA-SE

3 - OBJETO CONECTADO (A PESSOAS

DE OBJETO CONECTADO (A PESSOAS

OU A OUTROS OBJETOS), ATUANTE,
TRANSMITINDO E RECEBENDO

SIM

DADOS (EX.: LÂMPADA CONECTADA

OU A OUTROS OBJETOS), ATUANTE,
TRANSMITINDO E RECEBENDO DADOS
(EX.: LÂMPADA CONECTADA AO

AO SMARTPHONE VIA APP)

SMARTPHONE VIA APP)?

4 - GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES

O PRODUTO / SOLUÇÃO GERA

RELEVANTES COM BASE EM DADOS

INFORMAÇÕES RELEVANTES COM

(EX.: HISTÓRICO DE HORAS DE

BASE EM DADOS OU SERVIÇOS

PICO DE CONSUMO, PADRÕES

DE VALOR AGREGADO? (EX.: (EX.:

DE MOVIMENTO NA RESIDÊNCIA)
OU NOVOS SERVIÇOS DE VALOR

SIM

HISTÓRICO DE HORAS DE PICO DE
CONSUMO, PADRÕES DE MOVIMENTO

AGREGADO AO PRODUTO (EX.:

NA RESIDÊNCIA; SERVIÇO DE

SERVIÇO DE SEGURANÇA ACUSANDO

SEGURANÇA ACUSANDO LADRÕES

LADRÕES LIGANDO PARA A POLÍCIA,

LIGANDO PARA A POLÍCIA, PELO

PELO SENSOR DE MOVIMENTO)

SENSOR DE MOVIMENTO)

| 97

Dimensão
de Análise

Indicador /
Variável

Composição do Indicador

Parâmetro de
Análise

Explicação

PRODUTO/SOLUÇÃO (MOBILIDADE PARTICIPATIVA) (1-4)

I02 NÍVEL DE INTERATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO PERMITIDA PELO

INOVAÇÃO

1 - NÃO PERMITE
2 - LIMITADA
A MEMBROS
OU TECNICOS
GOVERNAMENTAIS
3 - PARA PÚBLICOS
RESTRITOS
GRAU DE INTERATIVIDADE PERMITIDA

SELECIONADOS

PELA SOLUÇÃO

OU LIMITADOS A
PEQUENA ÁREA

NÍVEL DE INTERATIVIDADE E
PARTICIPAÇÃO PERMITIDA PELO
PRODUTO/SOLUÇÃO:

GEOGRÁFICA
4 - LIVRE
PARTICIPAÇÃO /
COLABORAÇÃO E
ESFERA PÚBLICA
DIFUSA EM ESCALA

SOLUÇÃO (1-4)

NÃO
DE INOVAÇÃO DA

I03 RECONHECIMENTO

INOVAÇÃO

DE CIDADE

NÍVEL DE RECONHECIMENTO
NACIONAL E INTERNACIONAL DE
INOVAÇÃO DA SOLUÇÃO, COM BASE
NO RECEBIMENTO DE PRÊMIOS

SIM (BRASIL)
SIM (EXTERIOR)

O PRODUTO/SOLUÇÃO RECEBEU
PRÊMIO DE INOVAÇÃO? (BY

SIM (BRASIL) E

FORMULÁRIO)

(EXTERIOR)

GERENCIAMENTO DADOS (0-3)

I04 USO DE TECNOLOGIAS DE

INOVAÇÃO

QUAL O TIPO DE BANCO DE DADOS
RELACIONAL

UTILIZADO NO PRODUTO/SOLUÇÃO?
(BM FORMULÁRIO)

GRANDEZA POR ESCALA DE
UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS E
RECURSOS INOVADORES: TIPO DE

O PRODUTO/SOLUÇÃO UTILIZA
SIM

COMPUTAÇÃO EM NUVEM? (BO
FORMULÁRIO)

BANCO DE DADOS, COMPUTAÇÃO EM
NUVEM, BIG DATA

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.

SIM

O PRODUTO/SOLUÇÃO UTILIZA BIG
DATA? (BQ FORMULÁRIO)
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Parâmetro de
Análise

Explicação

SOLUÇÃO (1-3)

EM ANDAMENTO
RESPOSTA DA PERGUNTA SITUAÇÃO
DE REGISTRO DE PATENTE DO

APROVADO /
POSSUI PATENTE

PRODUTO / SOLUÇÃO

SITUAÇÃO DE REGISTRO DE PATENTE
DO PRODUTO/SOLUÇÃO (AV
FORMULÁRIO)

NÃO SE APLICA

FECHADA

(ABERTA X FECHADA) (1-2)

DE PATENTE DO PRODUTO /

Composição do Indicador

NÃO INICIADO

ABERTA
TIPO DE PLATAFORMA UTILIZADA

RESPOSTA DA PERGUNTA TIPO DE
PLATAFORMA

NO PRODUTO/SOLUÇÃO (BH
NÃO SE APLICA

FORMULÁRIO)

NÃO

(1-2)

SIM
RESPOSTA DA PERGUNTA SOBRE

O PRODUTO/SOLUÇÃO É

INTEROPERABILIDADE COM OUTRAS

INTEROPERÁVEL COM OUTRAS

SOLUÇÕES

NÃO SE APLICA

SOLUÇÕES? (BK FORMULÁRIO)

TCP-IP
NÃO SE APLICA

RESPOSTA DA PERGUNTA SOBRE O

(1-2)

NO PRODUTO / SOLUÇÃO

I07 INTEROPERABILIDADE

INFORMAÇÃO UTILIZADO

IO08 - TIPO DE TRÁFEGO DE

INOVAÇÃO
INOVAÇÃO

COM OUTRAS SOLUÇÕES

I06 TIPO DE PLATAFORMA

I05 SITUAÇÃO DE REGISTRO

Indicador /
Variável

INOVAÇÃO

INOVAÇÃO

Dimensão
de Análise

TIPO DE TRÁFEGO DE INFORMAÇÃO

TIPO DE TRÁFEGO DE INFORMAÇÃO
UTILIZADO NO PRODUTO / SOLUÇÃO

OUTRO

UTILIZADO (TRATAMENTO)
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HAB

SOLUÇÕES PARA CIDADES ATÉ 10 MIL
SOLUÇÕES PARA CIDADES ENTRE 10

MIL E 100 MIL HAB
MIL E 500 MIL HAB

SOLUÇÕES PARA CIDADES ENTRE 100

Composição do Indicador

Parâmetro de
Análise

Explicação

<= R$

A. SOLUÇÕES COM CUSTO DE

66.250,00

IMPLANTAÇÃO ATÉ R$ 66,2 MIL

COMPOSTO PELAS FAIXAS DE

<= R$

VALORES RESULTADOS DO CÁLCULO

413.500,00

DE QUARTIL SOBRE OS VALORES
DE CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS

<= R$

SOLUÇÕES PARA CIDADES ATÉ 10

875.000,00

MIL HAB

B. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ENTRE R$ 66,2 MIL A
R$ 413,5 MIL
C. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ENTRE R$ 413,5 MIL E
R$ 875 MIL

> R$

D. SOLUÇÕES COM CUSTO DE

875.000,00

IMPLANTAÇÃO ACIMA DE R$ 875 MIL

<= R$

A. SOLUÇÕES COM CUSTO DE

66.250,00

IMPLANTAÇÃO ATÉ R$ 66,2 MIL

COMPOSTO PELAS FAIXAS DE

<= R$

VALORES RESULTADOS DO CÁLCULO

413.500,00

DE QUARTIL SOBRE OS VALORES
DE CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS

<= R$

SOLUÇÕES PARA CIDADES ENTRE 10

875.000,00

MIL E 100 MIL HAB

B. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ENTRE R$ 66,2 MIL A
R$ 413,5 MIL
C. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ENTRE R$ 413,5 MIL E
R$ 875 MIL

> R$

D. SOLUÇÕES COM CUSTO DE

875.000,00

IMPLANTAÇÃO ACIMA DE R$ 875 MIL

<= R$

A. SOLUÇÕES COM CUSTO DE

102.500,00

IMPLANTAÇÃO ATÉ R$ 102,5 MIL

COMPOSTO PELAS FAIXAS DE

<= R$

VALORES RESULTADOS DO CÁLCULO

690.000,00

DE QUARTIL SOBRE OS VALORES
DE CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS

<= R$

SOLUÇÕES PARA CIDADES ENTRE 100

4.425.000,00

MIL E 500 MIL HAB
> R$
4.425.000,00

500 MIL HAB

SOLUÇÕES PARA CIDADES ACIMA DE

IO11 - CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS

IO10 - CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS

IO09 - CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS

Indicador /
Variável

IO12 - CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS

REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO

REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO

REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO

REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO

Dimensão
de Análise

B. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ENTRE R$ 102,5 MIL A
R$ 690 MIL
C. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ENTRE R$ 690 MIL A R$
4,42 MILHÕES
D. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ACIMA DE R$ 4,42
MILHÕES

<= R$

A. SOLUÇÕES COM CUSTO DE

126.000,00

IMPLANTAÇÃO ATÉ R$ 126 MIL

COMPOSTO PELAS FAIXAS DE

<= R$

VALORES RESULTADOS DO CÁLCULO

1.315.000,00

DE QUARTIL SOBRE OS VALORES
DE CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS

<= R$

SOLUÇÕES PARA CIDADES ACIMA DE

10.000.000,00

500 MIL HAB
> R$
10.000.000,00

B. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ENTRE R$ 126 MIL A R$
1,3 MILHÕES
C. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ENTRE R$ 1,3 MILHÕES
A R$ 10 MILHÕES
D. SOLUÇÕES COM CUSTO DE
IMPLANTAÇÃO ACIMA DE R$ 10
MILHÕES
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Tabela 7
Dimensões de Análise, Indicadores e Parâmetros
Dimensão de Análise

Indicador

Fonte de
Dados

Parâmetros
1 - Até a média brasileira: até 6,7

ID01 - Escala de acesso a
Banda Larga Fixa por 100

2 - Acima da média brasileira até a média
Anatel, 2018

habitantes

das capitais brasileiras: 6.7 a 21,1
3 - Acima da média das capitais brasileiras:
acima de 21,1
0 - NÃO POSSUI
1 - ATÉ A MÉDIA BRASILEIRA: ATÉ 1,1

ID02 - Escala de acesso a
Banda Larga Fixa de 12
Mbps a 34 Mbps por 100

Anatel, 2018

habitantes

2 - ACIMA DA MÉDIA BRASILEIRA ATÉ A
MÉDIA DAS CAPITAIS BRASILEIRAS: 1,1 A 6,8
3 - ACIMA DA MÉDIA DAS CAPITAIS
BRASILEIRAS: ACIMA DE 6,8
0 - NÃO POSSUI

SID01 - SUB-ÍNDICE DE
INFRAESTRUTURA DE
CONECTIVIDADE

1 - ATÉ A MÉDIA BRASILEIRA: ATÉ 0,3
ID03 - Escala de acesso a
Banda Larga Fixa acima de

Anatel, 2018

34 Mbps por 100 habitantes

2 - ACIMA DA MÉDIA BRASILEIRA ATÉ A
MÉDIA DAS CAPITAIS BRASILEIRAS: 0,3 A 5,1
3 - ACIMA DA MÉDIA DAS CAPITAIS
BRASILEIRAS: ACIMA DE 5,1

ID04 - Escala de cobertura
com acesso móvel 4G
ID05 - Escala de cobertura
com acesso móvel 3G
ID06 - Escala de backhaul de
fibra óptica

Teleco, 2018

Anatel, 2018

Anatel, 2018

público pela Prefeitura

1 - POSSUI 4G
0 - NÃO POSSUI 3G
1 - POSSUI 3G
0 - NÃO POSSUI FIBRA ÓPTICA
1 - POSSUI FIBRA ÓPTICA
0 - NÃO

ID07 - Escala por
disponibilidade de wi-fi

0 - NÃO POSSUI 4G

Munic, 2014

1 - SIM
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Dimensão de Análise

Indicador
ID08 - Escala de existência de
intranet
ID09 - Ranking Nacional da
Transparência

Fonte de
Dados
Munic, 2014

Parâmetros
0 - NÃO
1 - SIM
0 - ATÉ 3,92

MPF, 2016

1 - ACIMA 3,92 E 5,21
2 - ACIMA DE 5,21
0 - NÃO DISPONIBILIZA OS SERVIÇOS NO
WEBSITE
1 - DISPONIBILIZA ATÉ 2 DOS SERVIÇOS NO

ID10 – Escala por quantidade
de serviços disponíveis via

Munic, 2014

website (secundário)

WEBSITE
2 - DISPONIBILIZA DE 3 A 5 DOS SERVIÇOS
NO WEBSITE
3 - DISPONIBILIZA DE 6 OU MAIS DOS
SERVIÇOS NO WEBSITE

SID02 - SUB-ÍNDICE

0 - NÃO POSSUI AÇÕES DE INCLUSÃO

DE CAPACIDADE
INSTITUCIONAL

ID11 - Escala por ações de

E AMBIENTE

inclusão digital

DIGITAL
Munic, 2014

1 - POSSUI ATÉ 3 AÇÕES
2 - POSSUI 4 OU MAIS AÇÕES DE INCLUSÃO

DE INOVAÇÃO

DIGITAL

(SECUNDÁRIO)
ID12 – Escala por existência
de empresas de tecnologia

0 - NÃO POSSUI
RAIS, 2017
1 - POSSUI
0 - NÃO POSSUI VAGAS
1 - ATÉ A MÉDIA BRASILEIRA: 0,31

ID13 - Escala de vagas em
universidades por 100

2 - ACIMA DA MÉDIA BRASILEIRA ATÉ A
INEP, 2017

habitantes

MÉDIA DAS CAPITAIS BRASILEIRAS: 0,31

a 3,2
3 - ACIMA DA MÉDIA DAS CAPITAIS
BRASILEIRAS: acima de 3,2

ID14 – Escala por existência
de incubadoras

0 - NÃO POSSUI
Anprotec, 2015

0 - POSSUI
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Dimensão de Análise

Indicador

Fonte de
Dados

Parâmetros
0 - -R$ 9.044.348.215,89 R$ 18.384.718,41
1 - R$ 18.384.718,42 R$ 26.590.423,46

ID15 - Escala de quintil
de capacidade de

STN, 2017

2 - R$ 26.590.423,47 R$ 43.150.042,05

endividamento
3 - R$ 43.150.042,04 R$ 88.992.910,70
4 - R$ 88.992.910,71 R$ 24.011.445.514,26
0 - -R$ 12.293.583.549,77 -R$ 4.587.887,80

SID03 - SUB-ÍNDICE
DE CAPACIDADE DE
INVESTIMENTO

ID16 - Escala de quintil de
resultado primário

1 - -R$ 4.587.887,79 -R$ 36.593,49
STN, 2017

2 - -R$ 36.593,48 R$ 3.329.615,10
3 - R$ 3.329.615,11 R$ 12.489.394,31
4 - R$ 12.489.394,32 R$ 9.848.891.816,55
0 - -R$ 1.306.290.530,94 -R$ 3.274.909,50

ID17 - Escala de quintil de
disponibilidade de caixa

1 - -R$ 3.274.909,49 R$ 989.788,92
STN, 2017

2 - R$ 989.788,93 R$ 7.217.666,76
3 - R$ 7.217.666,77 R$ 43.126.441,08
4 - R$ 43.126.441,09 R$ 93.577.832.992,62
0 - MUITO BAIXO: 0 A 0,499
1 - BAIXO: 0,500 A 0,599

ID18 - Escala IDH-M

PNUD, 2010

2 - MÉDIO: 0,600 A 0,699
3 - ALTO: 0,700 A 0,799

SID04 - SUB-ÍNDICE

4 - MUITO ALTO: 0,800 A 1

DE SITUAÇÃO

0 - R$ 3.369,79 R$ 7.671,90

SOCIOECONÔMICA
ID19 - Escala quintil de PIB
per capita

1 - R$ 7.675,87 R$ 11.672,19
IBGE, 2015

2 - R$ 11.674,45 R$ 17.768,93
3 - R$ 17.770,04 R$ 26.646,92
4 - R$ 26.673,55 R$ 513.134,23

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Tabela 8
Níveis de Prontidão das Cidades pelo Método Cluster Hierárquico

Estatística Descritiva - Cluster Hierárquico

4 Pronta

3 Conectada

2 Iniciante

1 Aspirante

Método Centróide

Nº
Pontuação Pontuação Pontuação
Municípios
Mínima
Máxima
Média

SID01 – SUB-ÍNDICE DE INFRAESTRUTURA DE
CONECTIVIDADE

686

1

8

3,79

SID02 – SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL E
AMBIENTE DE INOVAÇÃO

686

0

6

2,44

SID03 – SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE DE
INVESTIMENTO

686

0

9

3,93

SID04 – SUB-ÍNDICE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

686

0

6

1,95

INDICADOR FINAL

686

4

14

12,11

SID01 – SUB-ÍNDICE DE INFRAESTRUTURA DE
CONECTIVIDADE

1762

1

10

5,41

SID02 – SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL E
AMBIENTE DE INOVAÇÃO

1762

0

8

3,66

SID03 – SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE DE
INVESTIMENTO

1762

0

11

5,41

SID04 – SUB-ÍNDICE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

1762

0

8

4,08

INDICADOR FINAL

1762

15

22

18,57

SID01 – SUB-ÍNDICE DE INFRAESTRUTURA DE
CONECTIVIDADE

1316

4

13

7,86

SID02 – SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL E
AMBIENTE DE INOVAÇÃO

1316

1

11

5,84

SID03 – SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE DE
INVESTIMENTO

1316

2

12

7,4

SID04 – SUB-ÍNDICE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

1316

1

8

5,75

INDICADOR FINAL

1316

23

33

26,86

SID01 – SUB-ÍNDICE DE INFRAESTRUTURA DE
CONECTIVIDADE

243

7

13

10,27

SID02 – SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL E
AMBIENTE DE INOVAÇÃO

243

6

12

9,04

SID03 – SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE DE
INVESTIMENTO

243

4

12

10,37

SID04 – SUB-ÍNDICE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

243

4

8

6,89

INDICADOR FINAL

243

34

46

36,58

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Tabela 9
Níveis de Prontidão por Faixa Populacional e de PIB per capita
Estatística Descritiva - Cluster Hierárquico
Método Centróide
1 Aspirante
2 Iniciante
3 Conectada
4 Pronta

População 2017 (IBGE)
PIB per capita 2015
População 2017 (IBGE)
PIB per capita 2015
População 2017 (IBGE)
PIB per capita 2015
População 2017 (IBGE)
PIB per capita 2015

Nº Municípios
Valor Mínimo
686

1762

1316

243

Valor Máximo
Média

R$ 1.418,00

R$ 58.071,00

R$ 10.471,00

R$ 3.369,79

R$ 35.691,47

R$ 8.435,73

R$ 812,00

R$ 181.928,00

R$ 12.971,00

R$ 4.592,42

R$ 180.659,92

R$ 17.895,33

R$ 1.374,00

R$ 1.452.275,00

R$ 48.499,00

R$ 5.563,57

R$ 271.206,12

R$ 28.873,67

R$ 19.511,00

R$ 12.106.920,00

R$ 354.802,00

R$ 14.062,11

R$ 276.972,14

R$ 38.824,77

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Tabela 10
Cidades Participantes da Pesquisa Primária

População
2017

PIB per capita
2015

Região Metropolitana

12484

R$ 13.861,49

Capital

1029129

R$ 20.400,62

Salvador

Capital

2953986

R$ 19.812,07

MA

Açailândia

Interior

111339

R$ 18.483,99

PE

Recife

Capital

1633697

R$ 29.701,32

AM

Urucará

Interior

16968

R$ 18.067,70

PA

Oriximiná

Interior

71078

R$ 25.017,98

MG

Belo Horizonte

Capital

2523794

R$ 34.910,13

MG

Campo Azul

Interior

3863

R$ 7.999,22

MG

Cássia

Interior

18057

R$ 16.016,60

MG

Cristina

Interior

10482

R$ 13.805,89

MG

Jampruca

Interior

5414

R$ 8.739,97

MG

Maripá De Minas

Interior

2979

R$ 14.800,34

MG

Patos de Minas

Interior

150893

R$ 25.653,61

RJ

Maricá

Região Metropolitana

153008

R$ 65.334,32

RJ

Niterói

Região Metropolitana

499028

R$ 51.779,63

SP

Barueri

Região Metropolitana

267534

R$ 182.225,17

SP

Bauru

Interior

371690

R$ 34.621,03

SP

Campinas

Região Metropolitana

1182429

R$ 48.449,65

SP

Itu

Região Metropolitana

170157

R$ 43.971,69

SP

Jacareí

Região Metropolitana

229851

R$ 47.078,28

SP

Louveira

Aglomeração Urbana

45922

R$ 271.206,12

SP

Santos

Região Metropolitana

434742

R$ 46.007,27

Região

Estado

Cidade

Localização

Centro-Oeste

MT

Nossa Senhora Do Livramento

AL

Maceió

BA

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

SP

São José dos Campos

Região Metropolitana

703219

R$ 52.858,35

SP

São Paulo

Capital

12106920

R$ 54.357,81

PR

Guarapuava

Interior

180364

R$ 26.722,94

PR

Londrina

Região Metropolitana

558439

R$ 32.387,71

RS

Bento Gonçalves

Região Metropolitana

115069

R$ 46.377,70

SC

Ituporanga

Região Metropolitana

24622

R$ 29.646,15

SC

Joinville

Região Metropolitana

577077

R$ 45.538,31

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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Tabela 11
Indicadores e Parâmetros para Análise da Pesquisa Primária

SID05 - SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL E AMBIENTE DE INOVAÇÃO (PRIMÁRIO)

Dimensão
de Análise

Indicador

Fonte de Dados

ID20 – Escala utilização
de computação em
nuvem

Pesquisa
Primária

ID21 – Escala de
utilização de aplicações
de Big Data

Pesquisa
Primária

ID22 – Escala de
existência de área
de Tecnologia da
Informação (TI)

Pesquisa
Primária

Parâmetros
0 – NÃO / NÃO RESPONDEU / NÃO SEI DIZER
1 - SIM
0 – NÃO / NÃO RESPONDEU / NÃO SEI DIZER
1 - SIM
0 – NÃO POSSUI / NÃO RESPONDEU
1 – SIM, ÁREA OU DEPARTAMENTO DE TI PRÓPRIO
OU ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DE TI
0 – NÃO POSSUI / NÃO RESPONDEU
1 - NÍVEL 1 - REPARO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS E/OU INSTALAÇÃO E REPARO DA
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E REDES

ID23 – Escala por nível
de atuação da área de TI

Pesquisa
Primária

2 - NÍVEL 2 - ANTERIORES MAIS SUPORTE TÉCNICO
PARA SISTEMA INTERNO DA PREFEITURA E/OU
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
3 - NÍVEL 3 - ANTERIORES MAIS DESENVOLVIMENTO
DE WEBSITE E/OU DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE

ID24 – Escala por
existência de Plano
Diretor de Tecnologias
de Cidade Inteligente
(PDTCI)

Pesquisa
Primária

ID25 – Escala por
sistemas de informação
disponíveis na prefeitura

Pesquisa
Primária

ID26 – Escala por
existência de escritório
de projetos

Pesquisa
Primária

0 – NÃO / NÃO RESPONDEU / NÃO SEI DIZER
1 - ESTÁ EM ELABORAÇÃO
2 - SIM
0 – NÃO POSSUI / NÃO RESPONDEU
1 - ATÉ 4 SISTEMAS
2 - A PARTIR DE 5 SISTEMAS
0 – NÃO / NÃO RESPONDEU / NÃO SEI DIZER
1 – SIM
0 - NÃO DISPONIBILIZA OS SERVIÇOS NO WEBSITE /
NÃO RESPONDEU

ID27 – Escala por
quantidade de serviços
disponíveis via website
(primário)

Pesquisa
Primária

1 - DISPONIBILIZA ATÉ 3 DOS SERVIÇOS NO
WEBSITE
2 - DISPONIBILIZA DE 4 A 6 DOS SERVIÇOS NO
WEBSITE
3 - DISPONIBILIZA DE 7 OU MAIS DOS SERVIÇOS NO
WEBSITE
0 – NENHUM SERVIÇO / NÃO RESPONDEU

ID28 – Escala por
serviços disponíveis via
dispositivos móveis

Pesquisa
Primária

1 - ATÉ 3 SERVIÇOS
2 - ENTRE 4 A 6 SERVIÇOS
3 - 7 SERVIÇOS OU MAIS
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SID05 - SUB-ÍNDICE DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL E AMBIENTE DE INOVAÇÃO
(PRIMÁRIO)

Dimensão
de Análise

Indicador

Fonte de Dados

Parâmetros

ID29 – Escala por
existência de ouvidoria
on-line

Pesquisa
Primária

0 – NÃO / NÃO RESPONDEU / NÃO SEI DIZER

ID30 – Escala por
disponibilidade
de plataformas de
participação pela
internet

0 – NÃO DISPONIBILIZA / NÃO RESPONDEU
Pesquisa
Primária

Pesquisa
Primária

ID32 – Escala por
existência de
incubadora(s) de
empresas no município

Pesquisa
Primária

ID33 – Escala por
existência de parque(s)
tecnológico(s) no
município

Pesquisa
Primária

ID35 – Escala por
existência de projeto(s)
para implantação de
soluções de cidades
inteligentes até 2020

1 - DISPONIBILIZA ATÉ 2 PLATAFORMAS
2 - DISPONIBILIZA 3 OU MAIS PLATAFORMAS

ID31 – Escala por
existência de espaços de
inovação, coworking ou
espaços compartilhados
de trabalho

ID34 – Escala por
existência de soluções
de cidades inteligentes
implantadas

1 - SIM

0 – NÃO / NÃO RESPONDEU / NÃO SEI DIZER
1 - SIM
0 – NÃO / NÃO RESPONDEU / NÃO SEI DIZER
1 - SIM
0 – NÃO / NÃO RESPONDEU / NÃO SEI DIZER
1 - SIM
0 – NENHUMA SOLUÇÃO / NÃO RESPONDEU
Pesquisa
Primária

1 - ATÉ 3 SOLUÇÕES
2 - ENTRE 4 E 9 SOLUÇÕES
3 - A PARTIR DE 10 SOLUÇÕES
0 – NÃO POSSUI PROJETO / NÃO RESPONDEU

Pesquisa
Primária

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados coletados.
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