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Microsserviços
Arquitetura de software 

e nuvem trazem mais 
fl exibilidade

Internet das Coisas 
Gestão de dados 

e analytics são o calcanhar 
de Aquiles de IoT

Panda Security
Companhia passa 

a atuar no B2B com 
apoio do canal

Mesmo sem regulamentação 
específi ca, bancos testam 

modelo colocando interface 
de programação de aplicativos 

à disposição de terceiros 
para o desenvolvimento 

de aplicações 
e novos produtos
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Cidades 
Inteligentes 

impulsionam 
sustentabilidade

A IDC  
projeta que 

gastos mundiais 
com tecnologias 

inteligentes alcancem 
US$ 80 bilhões em 2018. 

Iniciativas isoladas em 
algumas cidades brasileiras 

já apontam o potencial desse 
mercado para as soluções de TI

Principais soluções inteligentes disponíveis no Brasil

Conectividade de acesso  
à Internet do município  

em locais públicos

Sistemas de geração de 
Energias Renováveis 

(solar, eólica, biomassa, 
biogás, etc.)

Semaforização 
Inteligente

Estacionamento 
Inteligente;

Planejamento Urbano 
Dirigido por Dados

Sensores  
Ambientais

Gerenciamento  
de Resíduos;

Desenvolvimento de 
softwares de gestão 

pública automatizados 
para ganhar produtividade 

e confiabilidade nos 
processos

Investimento em 
Biotecnologia e 
Nanotecnologia 
voltada à saúde

Desenvolvimento de 
programas de educação 
à distância para alunos 
da rede pública (EAD)

Atividades 
socioculturais 
com óculos de 

Realidade Virtual

Equipamentos eficazes 
para a segurança pública 
como drones, sensores 

Inteligentes, controles de 
acesso, automação

Gestão de Recursos 
Hídricos (abastecimento 

de água, saneamento, 
tratamento de águas 

residuais)

Iluminação 
pública 
utilizando 
energia solar

Smart grid –  
rede elétrica  
inteligente

Fonte: Especialistas consultados

IoT – Internet 
das coisas 

aplicado ao 
contexto 
urbano
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O  conceito de cidades inteli-
gentes se refere ao uso de 
infraestrutura, serviços, in-

formações para um planejamen-
to de gestão urbana alinhado às 
necessidades sociais e econômi-
cas. Mais do que soluções tecno-
lógicas, o nível de inteligência de 
uma cidade passa por uma con-
vergência de critérios, como go-
vernança, administração pública, 
planejamento urbano, tecnologia, 
meio ambiente, conexões inter-
nacionais, coesão social, capital 
humano e a economia. Segundo 
Amilto Francisquevis, assessor 
de Mercado do Instituto das Cida-
des Inteligentes (ICI), a tendência 
é uma aplicação ainda maior da 
tecnologia para melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas. “No 
curto prazo, as soluções de tec-
nologia podem proporcionar uma 
otimização e aproveitamento dos 
recursos e serviços existentes em 
uma cidade. No futuro, podem 
proporcionar um crescimento eco-
nômico sustentável, elevada qua-
lidade de vida, gestão sábia dos 
recursos naturais e governança 
com maior participação do cida-
dão”, analisa.

Atualmente, o Ranking de Ser-
viços de Cidades Inteligentes, ela-
borado pela Teleco, aponta que, 
entre as capitais com mais de um 
milhão de habitantes, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte e Fortaleza, 
respectivamente, lideram como 
mais inteligentes.  Mas o topo do 
ranking não significa que a cida-
de é completamente inteligente, 
mas que está em um nível superior 
entre os demais. Afinal, dados do 
Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic) apontam que 
apenas 18% dos municípios brasi-
leiros possuem planos de cidades 
inteligentes implantados. A IDC já 
projeta que gastos mundiais com 
tecnologias inteligentes alcancem 
US$ 80 bilhões em 2018.

Segundo Arthur Igreja, especia-
lista em inovação e cidades inteli-
gentes da FGV, observa-se que em 
geral as cidades consideradas mais 
inteligentes são as mais conecta-
das, mas a tecnologia não está sen-
do usada em sua plenitude a favor 
da cidadania. Exemplo disso é o 

a implementação de uma arquite-
tura que combina escalabilidade, 
programabilidade e autonomia. 
“Uma rede guiada por inteligên-
cia é uma rede mais eficiente”, 
considera.

Além da eficiência da rede, há 
ainda a preocupação com a priva-
cidade de dados e a segurança. É 
por isso que foi lançado o Secu-
ring Smart Cities, uma iniciativa 
global sem fins lucrativos, com 
o apoio de grandes pesquisado-
res, empresas e organizações da 
área de TI, como IOActive, Bastil-
le e Cloud Security Alliance. Esse 
projeto tem como objetivo solu-
cionar os desafios de cibersegu-
rança enfrentados pelas cidades 
inteligentes por meio da colabo-
ração e do compartilhamento de 
informações. De acordo com Ro-
berto Rebouças, diretor-execu-
tivo da Kaspersky Lab no Brasil, 
as soluções de cidades inteligen-
tes precisam se atentar a alguns 
elementos, como criptografia 
robusta para proteger os dados, 
recursos de autenticação e auto-
rização, atualização automática 
e segura de software, recursos de 
auditoria, alerta e registro e ca-
pacidades anti-adulteração.

Principais 
soluções 
em cidades 
inteligentes
Hoje, as tecnologias permitem no-
vas formas de resolver os problemas 
e explorar o potencial de uma cida-
de. Francisquevis cita o exemplo do 
compartilhamento de bicicletas na 
China, lixeiras inteligentes em Bar-
celona (Espanha), monitoramento 
da cidade por câmeras e totens de 
serviços e informações em Nova 
Iorque (EUA). “Belo Horizonte tem 
bons resultados no saneamento 
urbano, coleta pública de lixo e uso 
de energia solar. Em São Paulo, o 
empreendedorismo se evidencia. 
Exemplo disso é o programa Empre-
enda Fácil, que visa reduzir o tempo 
gasto na abertura de empresas. O 
Rio de Janeiro se destaca no desen-
volvimento de ambientes favoráveis 
à inovação, juntamente com entida-
des de ensino e instituições de tec-

fato de o topo das cidades mais in-
teligentes ser composto por cidades 
que também lideram o ranking de 
violência no Brasil. “Não adianta ter 
uma cidade ultraconectada  se isso 
não estiver conversando com os sis-
temas e estratégia de segurança”, 
pondera. Para o acadêmico, há uma 
falta de inovação aberta na gestão 
das cidades, que hoje focam em so-
luções “inteligentes”, para reduzir 
gargalos. “Porto Alegre, por exem-
plo, fez uma espécie de hackaton 
com dados públicos para que pes-
soas pudessem sugerir soluções na 
área de segurança. A cidade criou 
um mecanismo de plataforma para 
atrair soluções inteligentes aos pro-
blemas locais”, exemplifica.

Entre os desafios para que 
as cidades inteligentes avancem 
no Brasil está a infraestrutura 
de telecomunicação. Conforme 
as cidades se tornam mais inte-
ligentes e conectadas, as redes 
de telecom subjacentes flexíveis 
serão mais capazes de suportar 
novas aplicações de banda larga 
intensivas que serão utilizadas 
para darem vida às tecnologias 
inteligentes nas cidades. Para 
Fernando Capella, Gerente Na-
cional da Ciena no Brasil, em-
presa de tecnologia e estratégia 
de redes, a chave para isso é a 
automação, que será suporta-
da por meio de redes definidas 
por software (SDN) e virtualiza-
ção de funções de rede (NFV).  
Segundo executivo, tornar as tec-
nologias mais inteligentes requer 

Amilto Francisquevis,  
do ICI

O sistema SIGSantos faz a integração dos dados de trânsito,  
segurança e outros serviços públicos
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Roberto Rebouças, 
da Kaspersky Lab

Fernando Capella, 
da Ciena

nologia. Curitiba é uma referência 
pelo seu planejamento urbano e em 
qualidade de vida, e se destaca em 
projetos de sustentabilidade, com 
a criação de espaços verdes, coleta 
seletiva e conservação dos leitos de 
rios, além de projetos de inovação, 
como o estabelecimento do Vale do 
Pinhão”, resume.

Stella Hiroki, doutoranda em 
Tecnologias da Inteligência e De-
sign Digital e pesquisadora sobre 
o desenvolvimento de Smart Ci-
ties, aponta o Porto Digital, par-
que tecnológico de Recife, como 
exemplo de solução inteligente. 
O complexo abriga mais de 250 
startups, pequenas, médias e 
grandes empresas e multinacio-
nais que somam mais de 7.100 
trabalhadores em uma área de 
149 hectares. “Porto Digital em 
Recife é um exemplo de utiliza-
ção de tecnologia, implantação 
de um ecossistema de inovação 
e retenção de mão de obra de 
qualidade. Além de atuação em 
ampla escala que transformou o 
panorama social e econômico de 
Recife e do Nordeste”, analisa. 

A Avenida Luis Viana Filho, 
conhecida como Avenida Paralela, 
em Salvador, Bahia, implantou um 
sistema de iluminação que gerou 
uma economia de energia quase 
50%. “A economia de energia não 
vem só da migração do sistema 
convencional para o sistema de 
Led, mas também a possibilidade 
de usar controles mais flexíveis e 
rápidos, o que pode gerar econo-
mia adicional além de ter maior 
durabilidade. Um bom projeto de 
iluminação também pode ajudar 
na redução de produtos utiliza-
dos, com espaçamentos melhores 
e também altura de postes ade-
quados, garantindo mais seguran-
ça”, conta Daniel Tatini, presiden-
te da Signify Brasil. 

Éverton Costa, especialista 
em tecnologia e inovação, cita o 
exemplo de Santos, em São Pau-
lo, com leis de ocupação dos es-
paços e o sistema SIGSantos que 
faz a integração dos dados de 
trânsito, segurança e outros ser-
viços públicos para os moradores. 
Em Barueri, há a distribuição de 
energia formada por redes inteli-
gentes através do sistema Smart 

Grids, projeto da Eletropaulo.
Outro caso é Smart City é La-

guna, localizada no distrito de 
Croatá, município de São Gonçalo 
do Amarante, no estado do Cea-
rá, que conta com um aplicativo 
conectado à cidade e têm funções 
como controle de gastos residen-
ciais, sistema de compartilha-
mento de carona, trocas de livros, 
empréstimo de bicicletas, com-
partilhamento de comida, sis-
tema de oferta e procura de tra-
balho, entre outros. Esse mesmo 
sistema dá acesso às informa-
ções detalhadas sobre os gastos 
individuais das residências e o 
que é consumido na manutenção 
da cidade como um todo. Existem 
ainda sensores em postes de luz 
e lixeiras, que geram economia 
em rotinas automatizadas, que 
são redirecionadas para melho-
rias. Entre as soluções desse apli-
cativo, existe um botão de emer-
gência integrado ao sistema de 
saúde, automatizando o pedido 
de socorro médico.

Stella Hiroki, 
doutoranda em 
Tecnologias da 
Inteligência e 
Design Digital 
e pesquisadora 
sobre o 
desenvolvimento 
de Smart Cities

“

“ão adianta “Não adianta “r uma cidade “ter uma cidade “ultraconectada se 
isso não estiver 
conversando com os 
sistemas e estratégia 
de segurança. Porto 
Alegre, por exemplo, 
fez uma espécie de 
hackaton com dados 
públicos para que 
pessoas pudessem 
sugerir soluções na 
área de segurança. 
A cidade criou um 
mecanismo de 
plataforma para 
atrair soluções 
inteligentes aos 
problemas locais

No curto prazo, “No curto prazo, “as soluções de “as soluções de “tecnologia podem 
proporcionar 
uma otimização e 
aproveitamento dos 
recursos e serviços 
existentes em uma 
cidade. No futuro, 
podem proporcionar 
um crescimento 
econômico 
sustentável, elevada 
qualidade de vida, 
gestão sábia dos 
recursos naturais 
e governança com 
maior participação 
do cidadão

Arthur Igreja, da FGV

Amilto Francisquevis, do Instituto 
das Cidades Inteligentes (ICI)


