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RESUMO 

PINHEIRO, Ana Luísa de Camargo. Cidades inteligentes: um exame dos municípios do 

Cioeste. 131 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, 

Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2021. 

 

A discussão sobre as cidades inteligentes ocorre internacionalmente desde os anos 1990, mesmo 

período em que houve o fortalecimento da preocupação com a preservação do meio ambiente e 

aumento do ritmo do avanço tecnológico. O desenvolvimento do termo “cidades inteligentes” 

e o aumento de sua discussão podem ser marcados por alguns eventos internacionais 

relacionados a criação de políticas ambientais globais; aos avanços da tecnologia; e a ambas as 

causas. O cenário acima descrito apresenta a urgência de se repensar as soluções para os 

problemas apresentados nos municípios. A pesquisa considera a hipótese de que grande parte 

das discussões e das propostas sobre cidades inteligentes presentes na literatura têm pouca 

aderência à realidade dos municípios brasileiros, diante de sua heterogeneidade estrutural e 

histórica dos municípios brasileiros, por isso, pretende avançar na discussão das cidades 

inteligentes a partir do exame de arranjos institucionais de municípios nesta temática. Assim, a 

presente dissertação tem como objetivo examinar a aplicação do conceito cidades inteligentes 

na perspectiva de um arranjo institucional específico, os consórcios, particularmente os 

consórcios públicos, que podem subsidiar os gestores municipais no enfrentamento dos desafios 

no atendimento às suas populações. A metodologia da pesquisa consistiu em estudo, descritivo 

e exploratório, dado que os municípios e instituições têm sinergias e uma trajetória de 

aprendizado aplicado ao estudo de caso dos municípios integrantes do Cioeste. Foi realizada 

uma revisão bibliográfica sobre o conceito de cidades inteligentes. Em seguida, foram 

apresentadas as várias formas de novos arranjos institucionais para mostrar como eles podem 

impulsionar no desenvolvimento regional e contribuir com a trajetória de aprendizado dos 

municípios, com destaque para os consórcios públicos. A partir da comparação entre os 

resultados da análise de cluster, os projetos – em andamento e encerrados - e termos de 

cooperação do Cioeste e iniciativas individuais dos municípios, percebe-se que houve uma 

redução de alguns gargalos socioeconômicos, mas que poderiam ser melhor direcionados na 

construção de cidades inteligentes a partir das recomendações construídas para políticas 

públicas e maior sinergia dos municípios consorciados. Aponta-se para a necessidade de se 

considerar que os municípios possuem portes, recursos, acesso ao conhecimento e localização 

diferentes e, por isso, o entendimento de “inteligente” precisará ser diferente para cada um. 

 

 

Palavras-chave: Cidades inteligentes, Cioeste, Consórcios públicos, Desenvolvimento 

econômico e regional, Gestão pública. 

 



 

ABSTRACT 

 

PINHEIRO, Ana Luísa de Camargo. Smart cities: na examination of the municipalites of 

Cioeste. 131 f. Dissertation (Master) – Paulista School of Politics, Economics and Business, 

Federal University of São Paulo, Osasco, 2021. 

 

The discussion around smart cities has been taking place at an international level since the The 

discussion about smart cities has been taking place internationally since the 1990s, the same 

period in which there was a strengthening of concern with the preservation of the environment 

and an increase in the pace of technological advancement. The development of the term “smart 

cities” and the increase in its discussion can be marked by some international events related to 

the creation of global environmental policies; advances in technology; and both causes. The 

scenario described above presents the urgency to rethink the solutions to the problems presented 

in the municipalities. The research considers the hypothesis that most of the discussions and 

proposals on smart cities present in the literature have little adherence to the reality of Brazilian 

municipalities, given their structural and historical heterogeneity in Brazilian municipalities, 

therefore, it intends to move forward in the discussion of smart cities from the examination of 

institutional arrangements of municipalities in this theme. Thus, the present dissertation aims 

to examine the application of the concept of smart cities in the perspective of a specific 

institutional arrangement, consortia, particularly public consortia, which can subsidize 

municipal managers in facing the challenges in serving their populations. The research 

methodology consisted of a descriptive and exploratory study, given that the municipalities and 

institutions have synergies and a learning trajectory applied to the case study of the 

municipalities that are part of the Cioeste. A bibliographic review was carried out on the concept 

of smart cities. Then, the various forms of new institutional arrangements were presented to 

show how they can boost regional development and contribute to the learning trajectory of the 

municipalities, with emphasis on public consortia. From the comparison between the results of 

the cluster analysis, the projects - in progress and closed - and Cioeste's terms of cooperation 

and individual initiatives by the municipalities, it is clear that there was a reduction in some 

socioeconomic bottlenecks, but that could be better targeted in the construction of smart cities 

based on the recommendations built for public policies and greater synergy of the consortium 

municipalities. It points to the need to consider that municipalities have different sizes, 

resources, access to knowledge and location and, therefore, the understanding of “smart” will 

need to be different for each one. 

 

Keywords: Smart Cities, Cioeste, Public Consortia, Economic and regional development, 

Public management 
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão em torno das cidades inteligentes ocorre em nível internacional desde os 

anos 1990 – período em que houve o fortalecimento da preocupação com a preservação do meio 

ambiente e aumento do ritmo do avanço tecnológico. No Brasil, o debate inicia-se com a 

defasagem de uma década, em função dos ecos da Rio-92 e da abertura da economia 

aprofundada nos anos 1990. Na literatura internacional, existem vários conceitos e abordagens 

para cidade inteligente que foram formulados segundo as condições socioeconômicas dos 

países desenvolvidos. 

O desenvolvimento do termo “cidades inteligentes” e o aumento de sua discussão 

podem ser marcados por alguns eventos internacionais relacionados a criação de políticas 

ambientais globais; aos avanços da tecnologia; e a ambas as causas (COCCHIA, 2014). 

Em relação a criação de políticas ambientais globais, pode-se destacar a assinatura do 

Protocolo de Quioto em 1997 por 192 países com o objetivo de diminuir suas emissões de CO2. 

Nesse contexto, diversos países foram obrigados a repensar a cidade, principalmente as 

modernas e industrializadas com alta urbanização (COCCHIA, 2014). 

Em relação aos avanços da tecnologia, a disseminação da internet na vida cotidiana foi 

um dos eventos mais relevantes. A difusão de infraestruturas de tecnologia da informação e 

comunicação (TICs), como a infraestrutura de banda larga, as redes de sensores sem fios, as 

aplicações em rede baseadas na internet e as plataformas abertas, juntamente com os avanços 

tecnológicos dos celulares, possibilitaram a oferta de serviços online nas áreas de saúde, 

educação, gestão ambiental, transportes, mobilidade e segurança pública. A maior 

acessibilidade à internet possibilitou uma maior interação dos habitantes entre os meios virtual 

e físico, transformando o modo como eles se relacionam nas e com as cidades (COCCHIA, 

2014). 

Um importante evento relacionado não somente com o avanço tecnológico e o 

aumento da preocupação ambiental, como também com a dimensão social é o lançamento da 

Estratégia Europa 2020 realizado pela União Europeia em 2010. Essa política previu 

investimentos nas áreas de educação, investigação e inovação – chamado “crescimento 

inteligente”, em tecnologias de baixo carbono – chamado “crescimento sustentável”, e na 

geração de empregos e redução da pobreza – chamado de “crescimento inclusivo”. 

Em escala mundial encontra-se a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Seu lançamento ocorreu em setembro de 2015 em Nova York, em uma reunião de 
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representantes dos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), na qual 

reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior 

desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, 

a Agenda 2030 reúne não só as dimensões ambiental e tecnológica, como também a social e a 

econômica em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. O ODS 11 

“Cidades e comunidades sustentáveis” está alinhado à Nova Agenda Urbana, acordada em 

outubro de 2016, durante a III Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável. Suas metas abrangem a mobilidade, a gestão de resíduos 

sólidos e saneamento e o planejamento urbano de forma inclusiva e participativa. 

Para além dos avanços tecnológicos e das políticas globais relacionadas as dimensões 

econômica, social e tecnológica, desenrola-se a urbanização e a expansão das megacidades1 no 

mundo. Esses fenômenos apesar de indiretamente relacionados ao desenvolvimento do termo 

“cidades inteligentes”, contribuem para a concentração de pessoas e a potencialização de 

dificuldades relacionadas a habitação, ao transporte, ao saneamento básico, a saúde, a educação 

e ao clima. Além disso, é preciso considerar que a expansão das megacidades se dará em um 

contexto de potenciais epidemias, com alto potencial de dispersão, haja visto, as pandemias de 

Sars em 2002, H1N1 em 2009, Mers em 2012 e a atual Sars-Cov-2 (Covid-19). 

O cenário acima descrito apresenta a urgência de se pensar novas soluções para os 

problemas apresentados nos municípios. Nesse sentido, ele constitui importante oportunidade 

para estudos acadêmicos fundamentados em evidências empíricas, na qual se insere o presente 

trabalho. Observa-se no Brasil o surgimento de novos arranjos institucionais (NAI) e de difusão 

de políticas públicas para promoção das cidades inteligentes como mecanismo de melhoria de 

qualidade de vida, por meio da adoção de novas tecnologias e de uma maior interação entre os 

atores locais – tanto o setor público quanto o setor privado. Além disso, as cidades precisam 

encontrar maneiras de enfrentar os novos desafios para aumentar o acesso e a qualidade dos 

serviços públicos ofertados. A construção de iniciativas de cidades inteligentes, apreendido a 

partir de condições locais em um contexto de aprendizagem e evolução por parte do setor 

público e de constituição de NAI enquadra-se como uma abordagem importante e recente para 

enfrentar estes complexos desafios. 

 
1 O Relatório Perspectivas da Urbanização Mundial de 2014 (World Urbanization Prospects) mostra que em 1990 

eram 10 megacidades, que abrigavam um total de 153 milhões de habitantes, cerca de 7% da população urbana 

global. Em 2014, são 28 megacidades com um total de 453 milhões de habitantes, cerca de 12% da população 

mundial. Dessas 28 megacidades, 16 estão localizadas na Ásia, quatro na América Latina, três na África e na 

Europa e duas na América do Norte. Em 2030, projeta-se 41 megacidades. 
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Diante deste cenário, a pesquisa se propõe a responder a seguinte pergunta: Como as 

discussões e as propostas de cidades inteligentes podem auxiliar os municípios brasileiros a 

enfrentar os complexos desafios no atendimento à população, especialmente nas dimensões de 

saúde, mobilidade e saneamento básico? Essas dimensões foram escolhidas a partir de estudo 

do BNDES (2017) e de dados da ABDI (2017) que consideram que elas possuem um maior 

número de casos de uso de tecnologia e potencial de impacto das políticas públicas. 

A pesquisa considera a hipótese de que grande parte das discussões e das propostas 

sobre cidades inteligentes presentes na literatura têm pouca aderência à realidade dos 

municípios brasileiros, diante de sua heterogeneidade estrutural e histórica dos municípios 

brasileiros, por isso, pretende avançar na discussão das cidades inteligentes a partir do exame 

de arranjos institucionais de municípios nesta temática. 

Assim, a presente dissertação pretende examinar os esforços no nível dos municípios 

e do consórcio para a construção de cidades inteligente no Consórcio Intermunicipal da Região 

Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste) por meio de projetos municipais e do consórcio e 

com o uso de dados secundários. 

Para isso, será realizado um estudo descritivo, exploratório e aplicado especificamente 

à realidade de caso dos municípios que compõem o Cioeste. Ele foi selecionado para este estudo 

por sua importância no Estado de São Paulo e no Brasil. Segundo o IBGE, ele abrange uma 

região com quase 2,3 milhões de habitantes distribuídos em uma área superior a 1000 km² e 

contribui com, aproximadamente, 3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e 8,14% do PIB 

estadual de 2016, consolidando-se como o maior consórcio intermunicipal do país em 

importância socioeconômica2. 

Essa dissertação está estruturada em 4 capítulos. O primeiro é de referencial teórico, 

no qual é examinada a abordagem teórica que embasa a pesquisa e discute-se os diferentes 

conceitos e abordagens existentes na literatura sobre cidades inteligentes. No segundo capítulo 

são apresentadas as várias formas de NAI para mostrar como eles podem impulsionar no 

desenvolvimento regional e contribuir com a trajetória de aprendizado dos municípios, com 

destaque para os consórcios, importantes na geração de economias de escala na realização de 

políticas integradas. Também será apresentado o Cioeste – estudo de caso desse trabalho – nos 

aspectos de objetivo, estrutura, projetos, termos de cooperação, eventos e dados de seus 

municípios membros e suas ações direcionadas para a construção de cidades inteligentes. No 

 
2 Realizou-se uma comparação dos dados do Cioeste com demais consórcios intermunicipais para chegar a tal 

afirmação. 
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capítulo 3 é apresentada a metodologia da pesquisa. No último capítulo, são apresentados os 

resultados da análise de cluster. 
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CAPÍTULO 1: CIDADES INTELIGENTES: UMA DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

O objetivo deste capítulo é examinar a abordagem teórica que embasará o objeto da 

pesquisa e discutir os diferentes conceitos e perspectivas existentes na literatura sobre cidades 

inteligentes. 

O capítulo está estruturado em 3 seções. A primeira seção trata a conexão entre a teoria 

neoschumpeteriana, o desenvolvimento do termo “cidades inteligentes” e suas dimensões 

analisadas. Na segunda seção será apresentada uma revisão teórica centralizada na temática das 

cidades inteligentes, a qual está organizada a partir de referências internacionais e nacionais. 

Enquanto na última seção, realiza-se uma análise crítica aos diversos conceitos e abordagens 

de cidades inteligentes apresentando as características comuns que emergem a partir destas e 

quais serão adotadas na presente pesquisa. 

 

1.1 - Economia neoschumpeteriana 

 

Essa pesquisa terá como referencial teórico a economia evolucionária 

neoschumpeteriana, por tratar-se de uma pesquisa aplicada de caráter essencialmente empírico, 

ou seja, a realidade das cidades reconhecidas como inteligentes no Brasil. A abordagem da 

economia neoclássica3, por pressupor racionalidade e maximização dos agentes e equilíbrio do 

sistema econômico, se torna incapaz de explicar essa realidade multifatorial e dinâmica 

característica das cidades inteligentes. 

A economia evolucionária neoschumpeteriana pretende explicar a trajetória de 

desenvolvimento das inovações tecnológicas de um modo mais aderente à realidade do que faz 

a teoria econômica neoclássica. Por isso, fundamentou de forma mais detalhada, os conceitos 

de inovações tecnológicas, dinâmica não-linear – equilíbrio dinâmico, de rotinas, de processos 

e de seleção e busca, de agentes e de lock-in. Também considerou outros elementos não 

ortodoxos como: o abandono dos pressupostos tradicionais de maximização e equilíbrio, em 

benefício de comportamentos e estratégias mais realistas, considerando a incerteza e a realidade 

limitada, gerando trajetórias em aberto e normalmente fora do equilíbrio estático (POSSAS, 

2008). 

 
3 Nessa dissertação, optou-se por contrapor a economia evolucionária neoschumpeteriana com a economia 

neoclássica pelas razões, pelas razões acima mencionadas. Porém, é de conhecimento que existem outras 

abordagens neochumpeterianas como, spill overs, regiões aprendizes e inovação. 
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Nessa abordagem, as inovações tecnológicas – de produtos, de processos e de formas 

organizacionais – são consideradas motores para a mudança estrutural dos sistemas 

econômicos. Esta é contínua e, muitas vezes, imprevisível e abrupta, o que rompe com a noção 

de equilíbrio defendido pela teoria neoclássica4. (ALMEIDA, 1998; NELSON E WINTER, 

2005; POSSAS, 2008). 

Vale destacar que as atividades inovativas também abrangem as inovações 

incrementais, as mudanças nas inovações originais realizadas pelas empresas seguidoras no 

processo de difusão e o aprendizado e o conhecimento tecnológico adquirido pelas empresas 

durante o processo de inovação (OCDE, 1997). 

Para Schumpeter, um dos pioneiros na construção desta abordagem, a inovação é um 

fator fundamental no processo de concorrência e na determinação da dinâmica capitalista por 

ela ser capaz de alterar os padrões de produção e estabelecer a diferenciação entre as empresas. 

A inovação é caracterizada pela mudança nos produtos, nos processos e nas concepções 

organizacionais de maneira radical e empreendedora. Outro conceito estabelecido por 

Schumpeter é a destruição criativa: o processo de mutação industrial, decorrente da inovação, 

revoluciona a estrutura econômica de dentro para fora, destruindo incessantemente a antiga e 

criando incessantemente a nova. Nesse processo, a tecnologia possui o importante papel de 

definir os ciclos econômicos, pois sempre há revolução ou absorção dos resultados da 

revolução. As dinâmicas das longas ondas são induzidas por padrões, condições e eventos como 

mudanças tecnológicas, guerras e revoluções e envolvimento de novos territórios do mundo 

econômico. 

Outro elemento importante da economia evolucionária que as firmas apresentam são 

as rotinas. Elas podem ser definidas por padrões comportamentais regulares e previsíveis da 

firma que moldam sua maneira de abordar os problemas não rotineiros que enfrenta. Na 

economia evolucionária, o termo rotina é utilizado para: 

 

incluir características das firmas que variam de rotinas técnicas bem especificadas 

para a produção das coisas, procedimentos para contratações e demissões, 

encomendas de novos estoques, ou aumentar a produção de itens de alta demanda, até 

as políticas relativas ao investimento, à pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou 

publicidade, e estratégias empresariais relativas à diversificação da produção e ao 

investimento no exterior (NELSON E WINTER, 2005, p. 32-33). 

 

As rotinas assumem a função que os genes têm na biologia evolucionária. Para Nelson 

e Winter (2005), as rotinas são características persistentes das firmas e determinam o seu 

 
4 Para Nelson e Winter (2005), o equilíbrio é temporário, o que se contrapõe à ideia defendida pela teoria 

neoclássica da existência de equilíbrio de longo prazo. 
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comportamento possível5; são hereditárias no sentido de que os novos produtos, processos e 

formas organizacionais do futuro gerados pelos de hoje têm muitas das mesmas características; 

e são selecionáveis, pois, as firmas que se saem melhores nas suas rotinas aumentam sua 

importância no ramo de atividades ao longo do tempo. 

Os autores enfatizam que, apesar das “rotinas que governam o comportamento a 

qualquer momento sejam dadas daquele momento, as características das rotinas vigentes podem 

ser entendidas como referência ao processo evolucionário que as moldou” (NELSON E 

WINTER, 2005, p. 36). 

Nelson e Winter (2005) dividem as rotinas em três classes: as características 

operacionais – governam o comportamento de curto prazo da firma; fatores de produção fixos 

no curto prazo – rotinas que determinam o aumento ou a diminuição do estoque de capital da 

firma, período a período; e as rotinas que funcionam para modificar vários aspectos de suas 

características operacionais ao longo do tempo. 

O processo evolucionário6 que molda as rotinas ocorre por meio de dois aspectos 

simultâneos e interativos que são os processos de busca e seleção. Nelson e Winter (2005, p. 

38) definem o processo de busca como a “caracterização de uma população de modificações de 

rotina ou de rotinas novas que podem ser encontradas por meio de busca” 7. Ele é desencadeado 

dentro de cada firma para definir novos produtos, processos e formatos organizacionais, ou seja, 

inovações que lhe garantam vantagens comparativas – redução de custos e maior participação 

nos mercados - para personificar o próprio processo de concorrência. O processo de 

concorrência estabelece a seleção desses produtos e processos encontrados pela firma num 

dado ambiente econômico, definindo quais tecnologias devem ser superadas e quais devem ser 

incorporadas. Ele é determinado endogenamente pelas atividades dos agentes econômicos e 

possui forte influência de fatores políticos e institucionais como, a cultura política, as relações 

capital-trabalho, legislações, organizações sociais, ação e natureza do Estado, situação da área 

 
5 Nelson e Winter (2005) utilizam o termo “comportamento possível”, pois para eles o comportamento real também 

é determinado pelo meio ambiente. 
6 O processo de seleção natural de Darwin, foi adotado pela economia evolucionária como processo de seleção 

natural econômica – no qual os ambientes de mercado oferecem uma definição de sucesso para as firmas que está 

relacionada à habilidade delas de sobreviver e crescer. O apoio analítico do processo de seleção natural constitui 

uma visão de genética organizacional - em que os processos pelos quais as características organizacionais, 

incluindo a habilidade de gerar produtos e auferir lucros, são transmitidos ao longo do tempo. A economia 

evolucionária também considera o lamarckismo, pois defende que existe, ao mesmo tempo, herança de 

características adquiridas, ou seja, existe certos elementos de continuidade no processo econômico, e um eventual 

aparecimento de variações sob o estímulo da adversidade, ou seja, mudanças que ocorrem rapidamente no processo 

econômico (NELSON E WINTER, 2005). 
7 De acordo com Nelson e Winter (2005), as rotinas modificadas no processo de busca são as relacionadas as 

características operacionais, ou seja, as mudanças ocorrem no comportamento de curto prazo da firma. 
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científica de cada país, capacitações tecnológicas disponíveis, qualificações, condições 

ocupacionais, financiamento das inovações, tendências macroeconômicas e o público em geral. 

(ALMEIDA, 1998; CARLEIAL, 2010). Nesse sentido, o ganho do monopolista é a garantia do 

inovador/empreendedor. Uma vez que se inicia a busca pela concorrência atrás dessa inovação, 

ocorre a difusão da inovação. A imitação, por sua vez, faz com que se perda o ganho pela 

inovação, pois mais empresas conseguem alcançar aquela vantagem competitiva inicial. Os 

principais mecanismos de seleção, de acordo com Dosi e Nelson (1994) são: a qualidade do 

produto, preço, serviço pós-venda, mecanismos de entrega e distribuição, redes de mercado e 

marketing. 

No processo de busca e seleção a aprendizagem é um fator chave. As firmas 

necessitam aprender novas rotinas e padrões de comportamento para se adaptarem ao ambiente 

em contínua transformação. Outro fator fundamental na economia evolucionária é a presença 

sistemática do erro nas rotinas e na aprendizagem, pois os agentes não maximizam o seu 

comportamento e, portanto, não possuem todas as informações. 

 

Desta forma, os indivíduos devem aprender com os seus erros, evoluindo. A 

aprendizagem é um processo sistemático de erro-seleção-descoberta, criando rotinas, 

padrões e instituições. E a aprendizagem é dada por uma sucessão de conhecimentos, 

seja por acúmulo ou imitação. O conhecimento de hoje nada mais é do que o 

aprendizado no tempo pretérito (FARIA, 2001, p. 65). 

 

De acordo com Almeida (1998), a economia evolucionária considera que os principais 

agentes que participam do processo de seleção e busca são os produtores, o governo e os 

consumidores. Em geral, não se pode apontar qual o agente deve liderar o processo de seleção. 

Um último elemento da economia evolucionária é o lock-in. Ele ocorre quando uma 

tecnologia escolhida é dominante por um longo período e resulta na inibição do 

desenvolvimento e da introdução de tecnologias alternativas – mesmo que estas possuam 

aspectos superiores. Essa inibição gera uma dificuldade em saltar de uma trajetória para outras 

por causa dos riscos envolvidos: “custos totais de operar com a nova tecnologia versus custos 

variáveis de uma tecnologia madura cujo capital já tenha se depreciado, retreinamento da mão 

de obra, novas relações fornecedor-usuário, reações imprevisíveis dos concorrentes etc.” 

(ALMEIDA, 1998, p. 76). 

Podemos sintetizar que a preocupação central da economia evolucionária está 

relacionada aos processos dinâmicos que determinam os padrões de comportamento da 

firma e os resultados de mercado ao longo do tempo. A evolução dos processos 

evolucionários é ilustrada da seguinte maneira: 
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A cada ponto do tempo as características operacionais das firmas, juntamente, com as 

magnitudes dos seus estoques de capital e de outras variáveis de estado determinam 

os níveis de insumo e de produtos. Junto com as condições de oferta e de demanda 

operacionais geram níveis de insumos e de produção diferentes, e consequentemente 

sinais diferentes de preços e lucratividade, e assim por diante. É claro que, por esse 

processo de seleção, os insumos e a produção agregados, assim como o nível de preços 

para o ramo de atividades, passariam por mudanças dinâmicas mesmo que as 

características operacionais de firmas individuais fossem constantes. Mas as 

características operacionais também estão sujeitas a mudanças através do 

funcionamento das regras de busca por parte das firmas. Busca e seleção são aspectos 

simultâneos e interativos do processo evolucionário: os mesmos preços que geram o 

feedback da seleção também influenciam as direções de busca. As firmas evoluem ao 

longo do tempo através da ação conjunta de busca e seleção, e a situação do ramo de 

atividades em cada período carrega as sementes de sua situação no período seguinte 

do mercado, que são exógenas às firmas em questão, essas decisões das firmas 

determinam os preços de mercado dos insumos e dos produtos. (NELSON E 

WINTER, 2005, p. 39-40). 

 

A partir da revisão das contribuições da teoria schumpeteriana, neoschumpeteriana e 

evolucionária pode-se perceber a contestação do modelo neoclássico para promover uma 

aproximação da teoria econômica com a realidade. 

A economia neoschumpeteriana pode ser utilizada para o estudo dos municípios de 

uma determinada região, pois assim como as firmas, as organizações também possuem padrões 

específicos de rotinas, processos, metas e objetivos. Desta forma, todos os processos acima 

descritos pelas firmas podem ser aplicados mutatis mutandis à trajetória de aprendizado dos 

municípios. Além disso, outro argumento é que as firmas estão inseridas nos municípios e, 

portanto, sua evolução não ocorre de modo desconexo dos contextos de tais locais. 

A evolução das firmas, assim como dos municípios, ocorre a partir de mudanças de 

rotinas, ou seja, dos padrões comportamentais regulares e previsíveis que moldam à sua maneira 

de abordar os problemas não rotineiros que enfrenta. 

O estabelecimento de determinadas rotinas nas firmas ocorre por meio dos processos 

de busca e seleção, sendo o primeiro responsável por definir as inovações que lhe garantam 

vantagens competitivas, enquanto o segundo é responsável por definir quais tecnologias devem 

ser superadas e quais devem ser incorporadas. Enquanto para os municípios, os processos de 

busca e seleção não são apenas relacionados à tecnologia, mas também em determinar quais 

políticas públicas serão priorizadas. 

A partir das mudanças de rotinas e dos processos de busca e seleção, tanto as firmas 

quanto os municípios aprendem - tanto com suas próprias experiências quanto com outras 

firmas ou outros municípios -, por meio do compartilhamento de informações, conhecimento e 



21 

 

tecnologias. O acúmulo de conhecimento gera trajetórias de aprendizado e externalidades 

positivas como, redução de custos de transação, redução de incerteza. 

Para os municípios, o compartilhamento de informações, conhecimento e tecnologias 

pode ser facilitado pelos Novos Arranjos Institucionais (NAI) como, as Parcerias Público-

Privadas (PPP), contratos de concessão, contratos de permissão, estabelecimento de relações 

com entidades sem fins lucrativos e consórcios públicos e pela construção de cidades 

inteligentes - os quais serão detalhados no próximo capítulo, 

Neste sentido, é fundamental compreender a trajetória evolutiva do próprio conceito 

de cidade inteligente, que vem sendo discutido desde a década de 1990 por diferentes 

abordagens teóricas em múltiplas perspectivas. 

 

1.2 - Uma discussão sobre as cidades inteligentes 

 

Segundo a classificação de Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), especificamente em 

relação a evolução do conceito de cidades, pode-se considerar que a partir do conceito de cidade 

convencional, passando pelos conceitos de cidade digital (digital city), cidade inteligente 

(intelligent city), cidade virtual (virtual city) e cidade onipresente (ubitiquitous city) até chegar 

ao conceito de cidade inteligente (smart city).8 

O termo “cidades inteligentes” foi usado pela primeira vez na década de 1990 pelo 

Instituto da Califórnia para Comunidades Inteligentes. A principal preocupação era como as 

comunidades poderiam tornar-se inteligentes e como a cidade poderia ser desenhada para 

implementar tecnologias da informação. Portanto, o foco era no impacto da TIC na 

infraestrutura das cidades (ALAWADHI et al., 2012). 

Alguns anos depois, o Centro de Governança da Universidade de Ottawa começou a 

criticar a ideia de cidade inteligente como algo com viés muito técnico. Eles entendiam que 

uma cidade inteligente deveria ter uma abordagem orientada para a governança com ênfase no 

papel do capital social e nas relações no desenvolvimento urbano (ALBINO; BERARDI; 

DANGELICO, 2015). 

 
8 Apesar de podermos considerar que houve uma evolução no conceito de cidade, pois geralmente, os conceitos 

de cidade inteligente se referem a níveis menos específicos e mais inclusivos de uma cidade do que se referem os 

termos cidade digital (digital city), cidade inteligente (intelligent city), cidade virtual (virtual city) e cidade 

onipresente (ubitiquitous city) (CARAGLIU; DEL BO; NIJKAMP, 2011; DEAKING; AL WAER, 2011; 

TOWNSEND, 2013) devemos lembrar que esses termos ainda são usados de maneira análoga para classificar uma 

cidade inteligente, o que Albino, Berardi e Dangelico (2015, p. 8) acreditam que “aumenta a cacofonia de termos 

relacionados a esse fenômeno” das cidades inteligentes. (tradução própria). 
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Uma cidade digital (digital city), de acordo com Ishida (2002), é uma comunidade 

conectada que combina infraestrutura de comunicação de banda larga para conhecer as 

necessidades dos governos, cidadãos e negócios. O objetivo da cidade digital é criar um 

ambiente de compartilhamento de informações, de colaboração e de comunicação transparente 

entre os diferentes sistemas. 

Já a cidade inteligente (intelligent city) surgiu da união de sociedade do conhecimento 

com a cidade digital (YOVANOF; HAZAPIS, 2009). Segundo GRE et al. (2013), a cidade 

inteligente tenta utilizar tecnologias da informação para transformar a vida e o trabalho. Uma 

“intelligent city” possui a capacidade de apoiar a aprendizagem, o desenvolvimento tecnológico 

e a inovação. Nesse sentido, o conceito de “intelligent city” está contido no conceito de cidade 

digital, porém o contrário não é válido. Também é importante destacar que o componente 

“pessoas” não está incluso em ambas as terminologias. 

Já em uma cidade virtual, a cidade é ao mesmo tempo uma realidade, com suas 

entidades físicas e habitantes reais, e uma cidade virtual paralela no ciberespaço. (ALBINO; 

BERARDI; DANGELICO, 2015). 

Uma cidade onipresente é a extensão do conceito de cidade digital em termos de 

ampla acessibilidade, pois ela torna a computação onipresente disponível para os elementos 

urbanos em todos os lugares (GREENFIELD, 2006; TOWNSEND, 2013). Em outras palavras, 

a principal característica de uma cidade onipresente é a construção de um ambiente em que 

todos os cidadãos possam acessar qualquer serviço em qualquer local em qualquer tempo por 

meio de qualquer dispositivo (LEE; PHAAL; LEE, 2013). 

O componente que não é adequadamente abordado em todos os termos tratados 

anteriormente são as pessoas. Elas são as protagonistas da cidade inteligente (smart city), pois 

“a moldam através das interações contínuas” (ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015, p. 

9). A partir dessas interações, assim como as firmas, as pessoas passam por um processo de 

aprendizagem e de mudanças de rotinas, o que contribui para sua evolução e das cidades. 

 

1.2.1 - Cidades inteligentes na perspectiva das referências internacionais 

 

Na literatura internacional, existem diversos trabalhos (CARAGLIU; DEL BO; 

NIJKAMP, 2011; ALAWADHI et al., 2012; DAMERI, 2013; ALBINO; BERARDI; 

DANGELICO, 2015; GÓNGORA, 2015) que discutem os conceitos sobre cidades inteligentes 

desde a década de 1990. 
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De acordo com Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), o conceito de cidade inteligente 

é confuso, apesar das pesquisas desenvolvidas na área. Os autores diferenciam duas abordagens 

em que o conceito é utilizado. A primeira abordagem é aplicada a infraestrutura física (hard 

infrastructure) que é caracterizada pelo capital físico como, por exemplo, construções, linhas 

de energia, recursos naturais, gestão da água, gestão do lixo, mobilidade e logística. Na 

infraestrutura física, o uso de TICs pode ser decisivo para melhorar o funcionamento dos 

sistemas. Enquanto, a segunda abordagem é aplicada a infraestrutura lógica ou de conhecimento 

(soft infrastructure), ou seja, aos capitais humano, social e relacional e interesse ambiental 

como, por exemplo, educação, cultura, política de inovação, inclusão social e governança, como 

importantes fatores de crescimento urbanos nos quais a aplicação de TICs geralmente não é 

decisiva. 

Apesar de existirem, de acordo com Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), duas 

abordagens para tratar as cidades inteligentes, os autores sintetizam características próprias de 

uma cidade inteligente que tendem a ser comuns em muitas pesquisas, sendo elas: a utilização 

da infraestrutura em rede para melhorar a eficiência econômica e política e permitir o 

desenvolvimento social, cultural e urbano9; uma ênfase implícita ao desenvolvimento urbano 

liderado pelos negócios; um forte foco no objetivo de alcançar a inclusão social de vários 

residentes urbanos nos serviços públicos10; a ênfase no papel crucial das indústrias de alta 

tecnologia e criativas no crescimento urbano a longo prazo1112; uma profunda atenção ao papel 

do capital social e relacional no desenvolvimento urbano13; e a sustentabilidade social e 

ambiental como um importante componente estratégico das cidades inteligentes14. 

 
9 Nesse caso, infraestrutura está relacionada a serviços de negócios, moradia, lazer, serviços de estilo de vida e 

TICs (telefones móveis e fixos, redes de computadores, comércio eletrônico e serviços de internet). (CARAGLIU; 

DEL BO; NIJKAMP, 2011). 
10 Esse item, de acordo com Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), levariam os pesquisadores e formuladores de 

políticas a dar atenção ao crescimento urbano equitativo e a se questionarem até que ponto todas as classes sociais 

se beneficiariam de uma integração tecnológico no urbano. 
11 Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011) utilizam o conceito de classe criativa definido por Florida (2002) que a 

divide em duas categorias. A primeira é formada por profissionais totalmente envolvidos no processo criativo: 

cientistas, engenheiros, educadores, programadores de computador, pesquisadores e trabalhadores de artes, design 

e mídia. A segunda é formada por profissionais criativos empregados na saúde, negócios e finanças, setor jurídico 

e educação. Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011) também utilizam Nijkamp (2008) e Shapiro (2008) na discussão. 

Nijkamp (2008) acredita que o capital criativo codetermina, promove e reforça as tendências da migração 

qualificada determinarão cada vez mais o sucesso das cidades e Shapiro (2008) defende que o capital humano nas 

cidades contribui diretamente para o crescimento urbano (crescimento da população, dos salários e do aluguel da 

terra) através de ganhos de produtividade e, indiretamente, com o aumento de equipamentos urbanos promovendo, 

assim, o processo de atração da classe criativa. 
12 Florida (2002) e Shapiro (2008). 
13 Os autores acreditam que os cidadãos precisam ser capazes de usar as tecnologias para extraírem os seus 

benefícios. Ressaltam que o debate sobre os possíveis efeitos da desigualdade social de políticas orientadas para a 

criação de cidades inteligentes ainda não foi resolvido. 
14 Os autores defendem que deve ser feito o uso seguro e renovável do patrimônio natural. 



24 

 

Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011) defendem que a inclusão social e a sustentabilidade 

social e ambiental são os principais fatores para garantir o desenvolvimento urbano sustentável 

e sintetizam os principais argumentos contrários ao uso considerado “superficial” para o 

conceito de cidades inteligentes, fundamentados em 3 elementos: O conceito de cidade 

inteligente subestima os possíveis efeitos negativos da implementação das novas tecnologias 

da cidade inteligente; o interesse estratégico do desenvolvimento de novas tecnologias por parte 

de empresas, universidades e centros de pesquisa, pode ignorar alternativas para obter o 

desenvolvimento urbano; e os policy makers precisam considerar outros modelos que não sejam 

liderados pelos negócios, pois os investimentos não serão fixos, ou seja, eles se destinarão para 

as cidades que forem mais vantajosas. 

Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011) destacam o trabalho de Giffinger et al. (2007) que 

identifica seis eixos principais para as cidades inteligentes: economia inteligente, mobilidade 

inteligente, ambiente inteligente, pessoas inteligentes, vida inteligente e governança inteligente. 

Para os autores todos os eixos se conectam com as teorias regionais e neoclássicas tradicionais 

de crescimento e desenvolvimento urbano O eixo da economia se conecta com as teorias de 

competitividade regional, o de mobilidade se conecta com economia dos transportes e TICs, o 

de ambiente se integra com os recursos naturais, o de pessoas se relaciona com os capitais 

humano e social, o de vida se conecta com a qualidade de vida e a governança se relaciona com 

a participação dos membros da sociedade nas cidades. Por isso, os autores consideram o 

trabalho de Giffinger et al. (2007) uma base sólida para o arcabouço teórico de sua definição 

de cidade inteligente. 

 

Uma cidade é inteligente quando investimentos em capital humano e social e 

infraestrutura de comunicação tradicional (transportes) e moderna (TIC) estimulam o 

crescimento econômico sustentável e uma alta qualidade de vida, com uma gestão 

inteligente dos recursos naturais, por meio da governança participativa. (CARAGLIU; 

DEL BO; NIJKAMP, 2011, p. 70, tradução própria). 

 

Alawadhi et al. (2012), assim como Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), tratam sobre 

os estudos anteriores realizados na área de cidades inteligentes para construir uma definição 

própria de cidade inteligente. Alawadhi et al. (2012) mostram que existem estudos e relatórios 

práticos15 que exploram propriedades desejáveis de uma cidade inteligente e estudos de casos 

 
15 Os estudos e relatórios práticos utilizados por Alawadhi et al. (2012) são: Hall (2000); Giffinger et al. (2007); 

Giffinger, Kramar e Haindl (2008); Hollands (2008); Dirks e Keeling (2009); Dirks, Keeling e Dencik (2009); 

Boulton, Brunn e Devriendt (2010); Dirks, Grerdiew e Keeling (2010); Harrison et al. (2010) e Washburn et al. 

(2010). 
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de cidades inteligentes autorrotuladas16, mas não existe um entendimento sistemático das 

iniciativas de cidades inteligentes que tornam uma cidade mais inteligente. A partir dessa 

lacuna, os autores desenvolvem o seu trabalho. 

Segundo Alawadhi et al. (2012), a definição de cidade inteligente de Giffinger et al. 

(2007) inclui o papel das tecnologias, os significados subjacentes à inteligência de uma cidade 

e o conjunto de componentes que representam a inteligência de uma cidade, mas ao mesmo 

tempo é abrangente. Enquanto a definição de Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011) enfatiza onde 

uma cidade deve investir – capital humano e social, infraestrutura de comunicação tradicional 

e moderna - e como ela se torna mais inteligente – gestão inteligente dos recursos naturais e 

governança participativa. 

A partir da revisão da literatura, Alawadhi et al. (2012) elenca oito aspectos das 

cidades inteligentes: tecnologia; gerenciamento e organização; contexto político; governança; 

pessoas e comunidades; economia; infraestrutura construída; e ambiente natural. Os três 

primeiros aspectos – tecnologia, gerenciamento e organização e contexto político – moldam e 

formam iniciativas de cidades inteligentes, enquanto os demais aspectos são impactados pelas 

iniciativas de cidades inteligentes. 

Por isso, os autores consideram que a tecnologia é um dos principais impulsionadores 

de uma cidade inteligente. Detalham os principais fatores gerenciais e organizacionais17: 

tamanho do projeto, atitudes e comportamento dos gerentes, diversidade organizacional, 

alinhamento de metas organizacionais, múltiplas metas, conformidade com as mudanças e a 

percepção do território. 

Os autores também destacam a importância do contexto político para entender as 

iniciativas de cidades inteligentes. O contexto político é caracterizado por componentes 

políticos – forma do governo da cidade; relações entre os principais atores – prefeito, conselho 

e agências relacionadas; e componentes institucionais – leis, regulamentos, códigos e acordos 

intergovernamentais. Os autores concordam com Mauher e Smokvina (2006) que a 

transformação de uma cidade comum para uma cidade inteligente implica a interação de 

componentes tecnológicos com componentes políticos e institucionais. Os autores também 

consideram a cidade inteligente uma inovação tecnológica, mas também política e de gestão.  

 
16 Os estudos de caso de cidades inteligentes autorrotuladas utilizados por Alawadhi et al. (2012) são: Cairney e 

Speak (2000); Odendaal (2003); Inayatullah (2011) e Bakici, Almirall e Wareham (2012). 
17 Para saber mais consultar: Gil-García e Pardo (2005). 
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Alawadhi et al. (2012) também ressaltam a importância da governança para promover 

a colaboração, troca de dados, integração de serviços e comunicação e a participação ativa dos 

cidadãos no processo de construção da cidade inteligente. 

Dameri (2013) acredita que o conceito de cidade inteligente é usado para identificar 

um amplo espectro de soluções heterogêneas e programas municipais, envolvendo diferentes 

tipos de tecnologias e visando atingir um conjunto amplo de objetivos diferentes e mal 

definidos. 

Para a autora, a cidade inteligente não é um fenômeno top-down, mas sim bottom-up. 

O processo top-down surgiria de uma visão estratégica bem definida do que seria entendido 

como inteligente e aplicando-se regras e políticas do governo, para alcançar objetivos 

compartilhados, declarados desde o início. Enquanto, a ideia de cidade inteligente surge da 

aplicação da tecnologia aos problemas urbanos. 

A autora destaca que os principais atores do modelo bottom-up são as universidades, 

os institutos de pesquisa e as empresas de alta tecnologia. Eles são os primeiros a desenvolver 

a concepção de cidade inteligente, ao usar suas competências para planejar e implementar 

soluções inteligentes para apoiar uma vida urbana melhor por meio do desenvolvimento de 

produtos, projetos, iniciativas e serviços. Entretanto, tais agentes buscam seus próprios 

objetivos, ao focar em áreas tecnológicas específicas. Não possuem uma visão estratégica da 

cidade que considere suas especificidades culturais, geográficas e econômicas e seus próprios 

objetivos específicos18. Por isso, o modelo bottom-up não contempla adequadamente a 

governança das cidades inteligentes e os cidadãos. Dameri (2013) argumenta que tal fato é um 

equívoco, pois, assim como Alawadhi et al. (2012), ela também defende a governança e a 

participação ativa dos cidadãos como pontos fundamentais para garantir o sucesso das 

iniciativas inteligentes. “Ela é capaz de abordar todos os comportamentos individuais em 

direção a uma visão e objetivos comuns de todas as iniciativas” (DAMERI, 2013, p. 2545). 

Dameri (2013), assim como Alawadhi et al. (2012), ressalta as definições de cidade 

inteligente de Giffinger et al. (2007) e Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011), sendo que a autora 

considera que o primeiro trabalho se concentra nos resultados e na qualidade da combinação, 

enquanto o segundo se concentra nos componentes. 

Segundo Dameri (2013) existem duas abordagens das cidades inteligentes. Uma é a 

abordagem pública que acredita ser necessário mudar o foco dos aspectos tecnológicos para as 

questões econômicas e financeiras, vinculando especialmente metas e ações a métricas. Essa 

 
18 Para mais detalhes olhar: Cosgrave e Tryfonas (2012). 
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abordagem também enfatiza a fraqueza do mercado, tanto do lado da oferta quanto do lado da 

demanda e, determina o papel crucial das políticas públicas para apoiar iniciativas de cidades 

inteligentes19. A outra é a abordagem privada que defende a reunião das diferentes experiências, 

projetos e soluções que atualmente são dispersas20 e uma ação pública, no sentido de governar 

o estado e estabelecer regras e políticas voltadas para o desenvolvimento de iniciativas de 

cidades inteligentes, mas não as financiar21. 

A autora conclui que o modelo bottom-up não possui mecanismos de controle e 

liderança e, por isso, necessita de estratégias, metas mensuráveis e métricas para avaliar o 

desempenho da cidade inteligente. 

Nesse sentido, propõe que a definição de cidade inteligente deva conter os seguintes 

componentes: terra, tecnologias, cidadãos e governo. A terra é a área geográfica onde se 

desenvolverão as iniciativas de cidade inteligente, na qual se necessita saber o seu alcance e 

quais são os objetivos a serem alcançados. As tecnologias constituídas principalmente por TICs, 

devem ter a função de ofertar infraestruturas, serviços e processos de governança de alta 

qualidade para proporcionar resultados mais positivos aos cidadãos. Nesse processo, os 

cidadãos devem ser os principais beneficiados com as iniciativas inteligentes, por meio da 

criação de capital intelectual para apoiar o desenvolvimento econômico. O governo também é 

um importante componente, pois, primeiramente, ele tem a função de investir no crescimento 

da economia do conhecimento e na redução do fosso digital para, assim, recuperar a economia 

para iniciar o investimento em projetos de cidades inteligentes. A autora ressalta que a falta de 

governança causa perdas relacionadas à ausência de sinergia, dispersão dos investimentos e de 

economias de escala e escopo. 

Além dos componentes, Dameri (2013) estabelece quatro principais conjuntos de 

metas na constituição da cidade inteligente: sustentabilidade ambiental; qualidade de vida e 

bem-estar; participação; e conhecimento e capital intelectual. O primeiro conjunto de metas 

está vinculado à problemas urbanos críticos como, trânsito, poluição e resíduos, e às tecnologias 

mais importantes na implementação de cidades inteligentes como, produção de energia, 

mobilidade e logística. O segundo conjunto de metas abarca todas as políticas do governo local, 

obtidas por iniciativas inteligentes que utilizem TICs e outras tecnologias. O terceiro está 

relacionado estritamente às iniciativas de e-government, que possibilitam um papel ativo dos 

cidadãos na governança da cidade e o exercício democrático nas escolhas da cidade. O último 

 
19 Para mais detalhes olhar: OECD (2010) e European Smart City Network (2012). 
20 Para mais detalhes olhar: Accenture, Cisco e GMA (2011) e Forrester (2011) 
21 Para mais detalhes olhar: Alcatel-Lucent (2012) e IBM (2012). 
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conjunto é considerado um aspecto intangível da cidade inteligente que possibilita um melhor 

desenvolvimento econômico e social da cidade inteligente. Ele é desenvolvido a partir da 

criação de iniciativas de pessoas inteligentes para promover a implementação desse conjunto 

de metas da cidade inteligente. 

Nesse sentido, Dameri (2013) estabelece a seguinte definição de cidade inteligente: 

 

Uma cidade inteligente é uma área geográfica bem definida, na qual altas tecnologias 

como TIC, logística, produção de energia etc., cooperam para criar benefícios para os 

cidadãos em termos de bem-estar, inclusão e participação, qualidade ambiental, 

desenvolvimento inteligente; é governado por um conjunto bem definido de sujeitos, 

capaz de estabelecer as regras e políticas para o governo e o desenvolvimento da 

cidade. (DAMERI, 2013, p. 2549, tradução própria). 

 

Albino, Berardi e Dangelico (2015), a partir de uma revisão da literatura a partir de 

2008, argumentam que existe uma confusão no uso do termo cidades inteligentes por causa: 

das ações top-down, conduzidas pelas empresas22 para criar uma cidade inteligente; do uso 

similar de outros termos como, cidade digital, intelligent city, cidade ubíqua, para designar uma 

cidade inteligente; e pela aplicação do termo tanto em uma abordagem hard infrastructure, 

quanto em uma abordagem soft infrastructure – terminologia utilizada por Caragliu, Del Bo e 

Nijkamp (2011). 

Os autores apresentam trabalhos com argumentos favoráveis23, mas também outros 

críticos24 à abordagem das cidades inteligentes. Os primeiros argumentam que a tecnologia 

pode ser usada nas cidades para atender as necessidades dos cidadãos. Enquanto, os contrários 

alegam que a cidade inteligente evita o conhecimento real sobre como as cidades funcionam, 

ao desconsiderar o valor da flexibilidade, dos cenários não planejados e dos usos mistos dos 

espaços urbanos (Greenfield, 2013). Também apresentam a importância da inovação aberta e 

do envolvimento do usuário nessa inovação, diante da abordagem corporativa, baseada na forte 

criação de cidades inteligentes, representar riscos para a independência dos governos 

(Paskaleva, 2011). 

Os autores, apesar das diferentes abordagens sobre cidades inteligentes, apontam 

algumas características comuns atribuídas às cidades inteligentes, sendo elas 

 
22 Os autores argumentam que existe uma abordagem corporativa liderada por empresas como IBM, Cisco 

Systems, Siemens AG, que consideram a tecnologia como componente chave para suas concepções de cidade 

inteligente. 
23 Trabalhos apresentados por Albino, Berardi e Dangelico (2015) que são a favor da cidade inteligente: Cugurullo 

(2013); Kitchin (2014) e Vanolo (2014). 
24 Trabalhos apresentados por Albino, Berardi e Dangelico (2015) que são críticos a cidade inteligente: Paskaleva 

(2011) e Greenfield (2013). 
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a infraestrutura em rede em uma cidade permite eficiência política e desenvolvimento 

social e cultural; a ênfase no desenvolvimento urbano liderado por empresas e 

atividades criativas para a promoção do crescimento urbano; a inclusão social de 

vários residentes urbanos e capital social no desenvolvimento urbano; e o ambiente 

natural como componente estratégico para o futuro (ALBINO; BERARDI; 

DANGELICO, 2015, p. 13, tradução própria). 

 

A partir da revisão da literatura, os autores concluem que as definições de cidade 

inteligente não se limitam à difusão das TICs, pois mostram a importância de atender as 

necessidades das pessoas e da comunidade; que os rankings construídos pela abordagem 

corporativa causam perda de informações sobre a complexidade das cidades inteligentes e que 

é difícil construir um sistema universal de avaliação de cidades inteligentes devido à variedade 

de características das cidades em todo o mundo. Portanto, um sistema de avaliação de cidades 

inteligentes tem que considerar que as cidades possuem diferentes visões e prioridades para 

alcançar seus objetivos e, por isso, as cidades inteligentes devem promover um 

desenvolvimento integrado tanto da infraestrutura física quanto da infraestrutura relacionado 

ao conhecimento. 

Góngora (2015) concorda com os trabalhos anteriormente mencionados, ao considerar 

que o conceito de cidades inteligentes é amplo, mas a motivação da autora para essa afirmação 

é diferente. 

Segundo a autora, para ocorrer a evolução para uma cidade inteligente, deve-se 

considerar o contexto específico de cada cidade – tamanho, economia, cultura, recursos 

disponíveis, localização - e seu desempenho nas dimensões economia, mobilidade, meio 

ambiente, pessoas, vida e governança, presentes na maioria dos modelos de cidades inteligentes. 

A autora mostra que alguns setores como, meio ambiente e mobilidade, possuem mais pesquisas 

e aplicações, enquanto outros como, governança começam a ganhar maior destaque. 

Nesse sentido, Góngora (2015) define cidade inteligente como 

 

Um território caracterizado pelo uso intensivo de tecnologias, principalmente 

informação e comunicação, para promover colaboração, inovação e eficiência, a fim 

de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e a sustentabilidade das cidades através 

da melhoria dos serviços prestados aos cidadãos (GÓNGORA, 2015, p. 142, tradução 

própria). 

 

A autora trata sobre dois enfoques para a concepção de cidades inteligentes – inovação 

aberta e sistema de sistemas, porém, diferentemente dos trabalhos anteriores, essas abordagens 

fundamentalmente abordam os modos de utilização das tecnologias para caracterizar as cidades 

inteligentes. A inovação aberta é um processo que possibilita o compartilhamento de 
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conhecimentos e informações de maneira colaborativa para melhorar ou obter um novo produto 

ou serviço, buscando soluções compartilhadas. Enquanto o sistema de sistemas “é caracterizado 

por um conjunto ou arranjo de sistemas independentes ligados entre si de várias maneiras para 

fornecer recursos. Os sistemas podem ser personalizados para fornecer os recursos desejados, 

dependendo da situação” (GÓNGORA, 2015, p. 143-144). 

De acordo com Góngora (2015), a cidade inteligente tem como principais atores os 

cidadãos, o governo e as empresas e como objetivos: a qualidade de vida, a sustentabilidade, a 

administração de recursos, a interação entre os atores, o desenho e o planejamento e o 

gerenciamento da complexidade. As dimensões que a cidade inteligente atua são: saúde, 

governo, educação, meio ambiente, energia, água e transporte que, por sua vez, são pensadas 

nos aspectos tecnológico, institucional, humano, cultural e econômico. A cidade inteligente 

busca desenvolver-se a partir dos princípios de colaboração, interação, inovação e de 

abordagem holística da cidade por meio dos enfoques de inovação aberta e de sistema de 

sistemas. 

Na literatura internacional (HOLLANDS, 2008, 2015; ALLWINKLE; 

CRUICKSHANK, 2011; PASKALEVA, 2011; WOLFRAM, 2012; GREENFIELD, 2013; 

MOROZOV; BRIA, 2019) e na nacional (MASSONETO; BACHUR; CARVALHO, 2020) 

existem trabalhos que criticam a concepção de cidade inteligente. 

Segundo Hollands (2008), um dos pioneiros na crítica às cidades inteligentes, o 

conceito de cidade inteligente defendido por consultorias e por diversos trabalhos acadêmicos 

possui uma ênfase implícita no desenvolvimento urbano liderado pelos negócios, em que 

espaços urbanos neoliberais favoráveis aos negócios visariam atrair novos negócios, 

beneficiando a população como um todo, algo considerado enganoso. 

Hollands (2008) também acredita que o conceito de cidade inteligente lida com a 

subestimação dos possíveis efeitos negativos do desenvolvimento das novas tecnologias 

necessárias para o surgimento da cidade inteligente. Esse viés no interesse estratégico pode 

conduzir à pouca relevância de alternativas para se obter desenvolvimento urbano. 

Nesse sentido, o autor defende a necessidade dos policy makers considerarem outros 

modelos que não sejam liderados pelos negócios, pois não há garantia de um financiamento 

voltado para as tecnologias avançadas, no longo prazo, por se movimentarem para locais que 

ofereçam mais vantagens. 

Da mesma maneira, Greenfield (2013) argumenta que a cidade inteligente evita o 

conhecimento real sobre o funcionamento das cidades e desconsideram o valor da flexibilidade, 

dos cenários não planejados e dos usos mistos dos espaços urbanos. 
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Morozov e Bria (2019) sugerem que os conceitos de cidade inteligente são abstratos e 

utópicos, em razão de sua falta de conexão com os problemas de pessoas reais do mundo real; 

buscam a dominação da vida da população da cidade, por meio da vigilância e do controle; e 

colocam as corporações ou os planejadores urbanos, ao invés dos cidadãos, no centro do 

processo de desenvolvimento. 

Para os autores, a cidade inteligente não pode ser reduzida a uma única definição. Eles 

identificam dois significados do termo. 

 

O que para alguns se refere em essência ao uso sensato e ecologicamente sustentável 

dos recursos da cidade, para outros significa a instalação de dispositivos inteligentes 

e interativos que prometem uma experiência urbana livre de inconveniências e ajudam 

a tornar as cidades ambientes ainda mais atraentes para o que tietes das cidades como 

Richard Florida chamam de ‘classe criativa’ (MOROZOV; BRIA, 2019, p. 16). 

 

Nesse sentido, os autores acreditam que o ponto central não é interpretar o caráter 

smart, mas sim as suas consequências políticas e econômicas. Nesse contexto, os autores 

definem smart como 

 

Qualquer tecnologia avançada a ser implementada em cidades com o objetivo de 

otimizar o uso de seus recursos, produzir novas riquezas, mudar o comportamento dos 

usuários ou prometer novos tipos de ganho no que se refere, por exemplo, à 

flexibilidade, segurança e sustentabilidade – ganhos que decorrem essencialmente do 

ciclo de retroalimentação inerente à implementação e ao uso de dispositivos 

inteligentes providos de conectividade, sensores e/ou telas (MOROZOV; BRIA, 

2019, p. 21-22). 

 

Morozov e Bria (2019) caracterizam o neoliberalismo como uma transição de uma 

forma de governo mais centralizada para um governo apoiado em uma governança mais 

descentralizada. Uma dessas formas de poder são os rankings, as tabelas de competitividade e 

as pontuações comparativas, voltados para a medição da inovação, da criatividade, do caráter 

inteligente desenvolvidos por fundações, Organizações Não-Governamentais (ONGs) que se 

apresentam como neutras e determinam as restrições e os parâmetros gerais nos quais ocorre a 

competição entre as cidades. 

Diante desse cenário, os autores propõem ações para a construção de cidades 

inteligentes não neoliberais, reconhecendo a dificuldade de sua execução, pois elas não se 

resumem a aplicação de diferentes tecnologias ou de regimes alternativos de propriedade em 

torno dos dados gerados pela cidade. Elas também dependem da tomada de medidas em escala 

nacional ou elaboração de coordenação internacional estratégica inteligente entre cidades. 
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Apesar das dificuldades apontadas acima, os Paskaleva (2011) e Morozov e Bria 

(2019) propõem intervenções pragmáticas na tentativa de os municípios possuírem soberania 

tecnológica diante as grandes empresas de tecnologia. As intervenções são: o uso de software 

livre e alternativas open source, garantindo que os códigos sejam reutilizados, auditados e 

aproveitados pela comunidade; transformação das contratações públicas a fim de torná-las 

éticas, sustentáveis, geradoras de inovação; construção e expansão das infraestruturas digitais 

alternativas; desenvolvimento de modelos cooperativos de fornecimento de serviços e 

potencialização de inovações com valor social. 

A partir da revisão da literatura internacional, foram mapeados cinquenta e quatro 

conceitos de cidade inteligente. Esses resultados são apresentados no quadro a seguir, 

sistematizado por ordem cronológica crescente. 

A partir do quadro 1, percebe-se uma evolução no conceito de cidades inteligentes no 

âmbito internacional ao longo do tempo. No final da década de 1990 até meados dos anos 2000, 

os conceitos eram mais centrados no uso das TICs na infraestrutura como forma de melhorá-

los. Enquanto, na segunda metade dos anos 2000, os conceitos se voltaram mais para a 

importância do cidadão e da sua vivência na cidade. 

Já no início da década de 2010, acrescentou-se a governança e a importância da 

participação dos cidadãos e em algumas conceituações como, por exemplo, em Dutta et al. 

(2011), incrementou-se a sustentabilidade. 

Importante lembrar que a evolução internacional dos conceitos de cidades inteligentes 

não ocorreu de forma linear. Um exemplo é a permanência de conceitos focados no uso das 

TICs na infraestrutura das cidades na década de 2010. 

 

Quadro 1: Cidades inteligentes – conceitos baseados em referências internacionais 

Sequência Autores Ano Conceito 

1 Eger (1997 

apud COE et 

al., 2001) 

1997 Área geográfica que varia de tamanho, desde um bairro até uma região 

multicounty, dentro do qual os cidadãos, organizações e organismos 

governamentais implantam as TICs para transformar sua região de uma 

forma significante e fundamental. 

2 Jung (1998) 1998 As cidades inteligentes demandam uma população bem-educada que 

seja capaz de desenvolver, comercializar e fornecer novos produtos e 

serviços demandados, tanto por outras economias baseadas no 

conhecimento como pelo desenvolvimento de mercados que caminham 

nesta direção. 
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3 Hall (2000) 2000 Uma cidade que monitora e integra as condições de todas as 

infraestruturas críticas, incluindo-se estradas, pontes, túneis, trens, 

metrôs, aeroportos, portos, comunicação, água, energia, até mesmo 

grandes edifícios, pode melhor otimizar seus recursos, planejar suas 

atividades de manutenção preventiva e monitorar aspectos de segurança 

enquanto maximiza os serviços para seus cidadãos. O centro urbano do 

futuro, seguro, ambientalmente responsável, verde, e eficiente, pois 

todas as suas estruturas - seja para energia, água, transporte etc., são 

concebidas, construídas e mantidas fazendo uso de materiais avançados 

e integrados, sensores eletrônicos e redes que estão em interface com 

sistemas computadorizados compostos por bases de dados, 

rastreamento e algoritmos de tomada de decisão. 

4 California 

Institute 

(2001) 

2001 É uma comunidade que fez um esforço consciente para usar a 

tecnologia da informação para transformar a vida e o trabalho dentro de 

sua região de uma forma significante e fundamental em vez de formas 

incrementais. 

5 Odendaal 

(2003) 

2003 Capitaliza as oportunidades apresentadas pelas TICs para promover sua 

prosperidade e influência. 

6 Glaeser e 

Berry (2006) 

2006 São constituídas por pessoas inteligentes, o que melhora a qualidade de 

vida e o ganho dos indivíduos. 

7 Komninos 

(2006) 

2006 Territórios com alta capacidade de aprendizagem e inovação, 

fundamentados na criatividade de sua população de seus institutos de 

criação de conhecimento, e sua infraestrutura digital para comunicação 

e gestão do conhecimento. 

8 Giffinger et 

al., (2007) 

2007 Uma cidade com desempenho positivo na economia, pessoas, 

governança, mobilidade, meio ambiente e no viver, construído com uma 

combinação inteligente de participações e atividades de cidadãos 

independentes e conscientes. 

9 Rios (2008) 2008 Inspira e compartilha cultura, conhecimento e vida, por isso motiva seus 

habitantes a criar e florescer em suas próprias vidas. 

10 Eger (2009) 2009 Uma cidade que toma decisões de forma consciente para implementar 

tecnologias rapidamente para resolver seus problemas sociais e 

necessidades de negócios. Faz uso dessas tecnologias como 

oportunidade para reconstruir e renovar o sentimento de lugar e de 

orgulho cívico, promover o desenvolvimento e o crescimento 

econômico, emprego e melhoria da qualidade de vida. 

11 Kanter e 

Litow (2009 

apud PAPA; 

GARGIULO; 

GALDERESI, 

2013) 

2009 Deve ser vista como algo orgânico, como uma rede, um sistema 

interconectado. Em uma cidade inteligente a atenção deve ser dada às 

conexões e não apenas às partes. 

12 Kanter e 

Litow (2009) 

2009 Conecta de forma inovadora a infraestrutura física e de TICs, de forma 

eficiente e eficaz, com a convergência dos aspectos organizacionais, 

normativos, sociais e tecnológicos, a fim de melhorar as condições de 

sustentabilidade e de qualidade de vida da população. 

13 Chen (2010) 2010 Utiliza as vantagens das capacidades de comunicações e sensores 

integrados à infraestrutura da cidade para otimizar os sistemas de 

eletricidade, de transportes e outras operações logísticas para melhorar 

a vida cotidiana e incrementar a qualidade de vida de todos. 
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14 Giffinger e 

Haindlmaer 

(2010) 

2010 Possui visão de futuro em várias vertentes - economia, pessoas, 

governança, mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida -, e é 

construída sobre a combinação inteligente de atitudes independentes e 

conscientes dos atores que nela atuam. 

15 Harrison et 

al., (2010) 

2010 Áreas urbanas que exploram dados operacionais - como aqueles que 

vem do congestionamento do tráfico, estatísticas de consumo de 

energia, e eventos de segurança pública - para otimizar a operação dos 

serviços da cidade. Conecta a infraestrutura física, a infraestrutura de 

TIC, a infraestrutura social e a infraestrutura de negócios para alavancar 

a inteligência coletiva. 

16 IBM (2010) 2010 Utiliza-se das TICs para detectar, analisar e integrar as principais 

informações dos principais sistemas em execução na cidade. 

17 Northstream 

(2010) 

2010 É o local no qual cidadãos, objetos e serviços públicos se conectam 

usando as tecnologias ubíquas, para melhorar a experiência de vida nos 

ambientes urbanos do século XXI. 

18 Toppeta 

(2010) 

2010 Combina TICs e tecnologias Web 2.0 com outros esforços 

organizacionais, de design e planejamento para desmaterializar e 

acelerar processos burocráticos e ajudar a identificar soluções - novas e 

inovadoras - para a complexa gestão de uma cidade, para aprimorar a 

sustentabilidade e a habitabilidade. 

19 Washburn et 

al., (2010) 

2010 Usa tecnologias de smart computing para tornar os componentes da 

infraestrutura e serviços críticos - que incluem administração da cidade, 

educação, assistência à saúde, segurança pública, edifícios, transportes 

e demais serviços públicos - mais inteligentes, interconectados e 

eficientes. 

20 Canton (2011) 2011 Utiliza tecnologias avançadas e ciência da computação, neurociência, 

nanociência e ciência da informação para endereçar os desafios do 

futuro da cidade tais como energia, saúde, segurança e comércio. 

21 Caragliu, Del 

Bo e Nijkamp 

(2011) 

2011 Caracteriza-se por investimentos em capital humano e social, 

transportes e moderna infraestrutura de TICs alimentam um 

crescimento econômico sustentável e uma alta qualidade de vida, com 

gestão dos recursos naturais, por meio de uma governança participativa. 

22 Dutta et al., 

(2011) 

2011 Modelo particularizado, com visão moderna do desenvolvimento 

urbano e reconhece a crescente importância das TICs no 

direcionamento da competitividade econômica, sustentabilidade 

ambiental e qualidade de vida. 

23 Gartner 

(2011) 

2011 É baseada em trocas inteligentes de informações que fluem entre seus 

diversos subsistemas. Esse fluxo de informações é analisado e traduzido 

em serviços comerciais e para cidadãos. A cidade atuará nesse fluxo de 

informações para tornar seu ecossistema mais amplo e eficiente em 

termos de recursos e sustentabilidade. A troca de informações é baseada 

em uma estrutura operacional de governança inteligente projetada para 

tornar as cidades sustentáveis. 

24 Hernández-

Muñoz et al., 

(2011) 

2011 Requer infraestrutura de TIC unificada para permitir o crescimento 

econômico sustentável. 

25 Komninos 

(2011) 

2011 São territórios com alta capacidade de aprendizado e inovação, 

incorporadas à criatividade de sua população, de suas instituições de 

criação de conhecimento e de sua infraestrutura digital para 

comunicação e gestão do conhecimento. 
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26 Nam e Pardo 

(2011) 

2011 Combina informações em sua infraestrutura física para melhorar as 

conveniências, facilitar a mobilidade, adicionar eficiência, economizar 

energia, melhorar a qualidade do ar e da água, identificar problemas e 

corrigi-los, recuperar-se rapidamente de desastres, coletar dados para 

tomar melhores decisões, implantar recursos de forma eficaz e 

compartilhar dados para ativar a colaboração entre entidades e 

domínios. 

27 Schaffers et 

al. (2011) 

2011 Ambientes de inovação aberta, ativados por uma avançada 

infraestrutura de TIC, orientados para os usuários experimentarem e 

validarem a internet do futuro. 

28 Steinert et al. 

(2011) 

2011 Têm foco em um modelo particularizado, com visão moderna do 

desenvolvimento urbano e que reconhecem a crescente importância das 

TICs no direcionamento da competitividade econômica, 

sustentabilidade ambiental e qualidade de vida geral. Conceito mais 

amplo do que aspectos técnicos que caracterizam as cidades digitais. 

29 Su et al 

(2011) 

2011 É o produto de uma Cidade Digital com a Internet das Coisas. 

30 Thite (2011) 2011 Promove a economia criativa por meio de investimentos em qualidade 

de vida, ao atrair trabalhadores capacitados para viver e trabalhar. 

31 Thuzar (2011) 2011 Possui alta qualidade de vida por meio de desenvolvimento econômico 

sustentável por meio de investimentos em capital humano e social. 

Utiliza infraestruturas tradicional e moderna, para gerenciar os recursos 

naturais com políticas participativas. É sustentável, convergindo os 

objetivos econômicos, sociais e ambientais. 

32 Velosa et al. 

(2011) 

2011 Baseia-se na troca inteligente de informações, as quais fluem entre seus 

diferentes subsistemas. Esse fluxo de informações é analisado e 

traduzido em serviços para os cidadãos e empresas. Essa troca de 

informações é baseada em um modelo operacional de governança 

inteligente desenhado para tornar a cidade sustentável. 

33 Bakici, 

Almiral e 

Wareham 

(2012) 

2012 Intensiva em alta tecnologia para conectar pessoas, informações e 

elementos da cidade, utilizando novas tecnologias para criar um 

comércio mais sustentável, "verde", inovador e competitivo, e crescente 

qualidade de vida. 

34 Barrionuevo, 

Berrone e 

Ricart (2012) 

2012 Utiliza todas as tecnologias e recursos disponíveis de forma inteligente 

e coordenada para desenvolver centros urbanos integrados e 

sustentáveis. 

35 Chourabi et 

al. (2012) 

2012 Combina as redes digitais de telecomunicações (os nervos), inteligência 

ubíqua embarcada (os cérebros), sensores e etiquetas (os órgãos 

sensoriais) e o software (as competências cognitivas e do 

conhecimento). 

36 Cretu (2012) 2012 Utiliza todas as redes de sensores, dispositivos inteligentes, dados em 

tempo real e as possibilidades de integração das TICs disponíveis em 

todos os aspectos da vida humana. 

37 Guan (2012) 2012 Preparada para proporcionar as condições para a existência de uma 

comunidade feliz e saudável diante de diferentes condições de 

tendências globais, ambientais, econômicas e sociais. 

38 IDA (2012) 2012 Entidade local - um distrito, cidade, região ou país pequeno - que adota 

uma abordagem holística para empregar tecnologias da informação, 

com análise em tempo real, o que incentiva o desenvolvimento 

econômico sustentável. 
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39 Kourtit e 

Nijkamp 

(2012) 

2012 Combinação de capital humano (ex. mão de obra qualificada), capital 

de infraestrutura (ex. instalações de comunicação de alta tecnologia), 

capital social (ex. links de redes intensos e abertos) e capital 

empreendedor (ex. atividades criativas e negócios de assunção de 

riscos). O resultado de estratégias criativas intensivas em conhecimento 

buscando aumentar o desempenho socioeconômico, ecológico, 

logístico e de competição das cidades. 

40 Kourtit et al 

(2012) 

2012 Presença de negócios avançados como atratividade sociocultural, ampla 

força de trabalho (pública e privada) e equipamentos públicos, com o 

uso de sofisticados serviços eletrônicos. 

41 Kourtit, 

Nijkamp e 

Arribas 

(2012) 

2012 Tem alta produtividade, resultado de uma porcentagem relativamente 

elevada de pessoas altamente educadas, empregos intensivos em 

conhecimento, sistemas de planejamento orientados a resultados, 

atividades criativas e iniciativas orientadas à sustentabilidade. 

42 Lazaroiu e 

Roscia (2012) 

2012 Uma nova forma de viver e considerar a cidade, apoiada em TICs, que 

podem ser integradas em soluções para gestão de energia, água, 

resíduos, segurança pública e mobilidade. 

43 Lombardi et 

al. (2012) 

2012 Governança inteligente (relacionada a participação); capital humano 

inteligente (relacionado às pessoas); ambiente inteligente (relacionado 

aos recursos naturais); viver inteligente (relacionado à qualidade de 

vida) e economia inteligente (relacionada à competitividade). Aplica as 

TICs sobre o capital humano (social e relacional), as questões 

ambientais. 

44 Pol et al. 

(2012) 

2012 Integra os componentes do sistema urbano de energia de forma a 

garantir maior eficiência ao sistema, maior robustez e menor 

intensidade na geração de carbono. 

45 Setis-Eu 

(2012) 

2012 Combinam-se tecnologias diversas, como reciclagem de água, redes 

avançadas de energia e comunicações móveis para reduzir o impacto 

ambiental e oferecer aos seus cidadãos uma vida melhor. 

46 Dameri 

(2013) 

2013 Área geográfica definida, na qual altas tecnologias como as TICs, 

logística, produção de energia e assim por diante, cooperam para criar 

benefícios para cidadãos em termos de bem-estar, inclusão e 

participação, qualidade do meio ambiente, desenvolvimento inteligente. 

É governada por sujeitos capazes de formular regras e políticas para o 

governo e o desenvolvimento da cidade. 

47 Lee, Phaal e 

Lee (2013) 

2013 Gerenciada por uma rede, a qual fornece aos seus cidadãos, os serviços 

e o conteúdo utilizando-se de infraestrutura - fixa e móvel - baseada em 

TICs de alto desempenho. 

48 Papa, 

Gargiulo e 

Galderesi 

(2013) 

2013 Baseia-se na coordenação e integração de tecnologias que foram 

desenvolvidas separadamente, mas que possuem sinergias em sua 

operação e precisam ser integradas com uma abordagem bottom-up. 

49 Zygiaris 

(2013) 

2013 Desenvolve habilidade intelectuais que endereçam vários aspectos 

sociotecnológicos e socioeconômicos inovadores de crescimento. Esses 

aspectos remetem à inteligência da cidade concebida como "verde", 

referindo-se à infraestrutura urbana para a proteção do ambiente e 

redução das emissões de CO2; "interligada", referindo-se à revolução 

da economia baseada em conexões de banda larga; "inteligente", 

referindo-se à capacidade de produzir informações com valor agregado, 

em tempo real, a partir de sensores. Inovação e conhecimento têm base 

no capital humano criativo e experiente. 
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50 Conselho de 

Defesa de 

Recursos 

Naturais 

(2014) 

2014 Cidades que lutam para se tornarem "mais inteligentes" - mais 

eficientes, sustentáveis, justas e habitáveis. 

51 Woods e 

Goldstein 

(2014) 

2014 A integração da tecnologia em uma abordagem estratégica para a 

sustentabilidade, bem-estar dos cidadãos e desenvolvimento 

econômico. 

52 Góngora 

(2015) 

2015 Território caracterizado pelo uso intensivo de tecnologias, 

principalmente informação e comunicação, para promover colaboração, 

inovação e eficiência, a fim de melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos e a sua sustentabilidade por meio da melhoria dos serviços 

prestados aos cidadãos. 

53 Marsal-

Llacuna, 

Colomer-

Lilinàs e 

Meléndez-

Frigola (2015) 

2015 Melhora o desempenho urbano com o uso de dados, informações e 

TICs, para fornecer serviços mais eficientes aos cidadãos, monitorar e 

otimizar a infraestrutura existente, incrementar a colaboração entre 

diferentes atores econômicos e encorajar modelos de negócios 

inovadores tanto no setor privado quanto no setor público. 

54 ITU (2015) 2015 Cidade inovadora que usa TICs e outros meios para melhorar a 

qualidade de vida, a eficiência da operação e dos serviços urbanos e a 

competitividade, assegurando que atenda às necessidades das gerações 

- presentes e futuras - com respeito aos aspectos econômicos, sociais, 

ambientais e culturais. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Guimarães (2018) e ampliado pela autora. 

 

1.2.2 - Cidades inteligentes na perspectiva das referências nacionais 

 

Na literatura nacional existem diversos trabalhos (LEITE; AWAD, 2012; WEISS; 

BERNARDES; CONSONI, 2015; JORDÃO, 2016; WEISS, 2016; GUIMARÃES, 2018) que 

discutem as cidades inteligentes. Além disso, Jordão (2016) e Guimarães (2018) criam 

propostas de modelos de classificação das cidades inteligentes diante das peculiaridades do 

contexto brasileiro. 

Leite e Awad (2012) argumentam que a cidade inteligente deve ser elaborada como 

um aspecto para se alcançar a cidade sustentável. A cidade sustentável “precisa atender os 

objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, bem como aos objetivos econômicos e 

físicos de seus cidadãos” (LEITE; AWAD, 2012, p. 135). Isso ocorreria, principalmente nos 

elementos da construção e infraestrutura sustentáveis; governança; mobilidade; moradia; 

oportunidades; planejamento e ordenamento territorial; questões ambientais; segurança; e 

serviços e equipamentos. Enquanto, na definição dos autores a cidade inteligente está 

relacionada ao uso de novas formas de TICs. 

O diferencial dos autores é o destaque para a importância das cidades inteligentes, no 

contexto das cidades brasileiras, para democratizar as informações territoriais com os novos 
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sistemas de TICs por meio da formação de comunidades participativas e de e-governance, 

possibilitando serviços mais ágeis, transparentes e eficientes. Assim, 

 

Cidades mais inteligentes no Brasil são também a incorporação dos inovadores e 

promissores instrumentos de tecnologia da informação e comunicação na promoção 

de melhores e mais otimizados territórios informais, tão extensos e populosos nas 

nossas cidades, e cujo desafio de inserção à rede urbana “formal” – e não a sua 

exclusão – é dotá-lo de adequadas infraestruturas. (LEITE; AWAD, 2012, p.133) 

 

Weiss, Bernardes e Consoni (2015) realizam uma revisão da literatura focada nas 

contribuições das TICs para a “promoção de uma gestão eficiente das infraestruturas e serviços 

urbanos que contemplem os interesses e as demandas dos diversos atores” (WEISS; 

BERNARDES; CONSONI, 2015, p. 311). 

Segundo os autores, a cidade inteligente origina-se da convergência entre a sociedade 

do conhecimento e a cidade digital já que: 

 

A sociedade do conhecimento – onde a informação e a criatividade têm grande ênfase 

e que considera os capitais humano e social como seus mais valiosos ativos (Castells, 

2012) – e a cidade digital – que faz extensivo uso de sistemas de telecomunicações e 

recursos da internet como meio para transformar significativamente as formas de 

relacionamento e de vida (Kanter & Litow, 2009; Coelho, 2010; Nam & Pardo, 2011b) 

(WEISS; BERNARDES; CONSONI, 2015, p. 312). 

 

Os autores apresentam as principais contribuições das TICs para as cidades, sendo 

elas: maior eficiência no uso dos recursos materiais, técnicos e humanos, viabilizando a redução 

nas emissões de gases de efeito estufa; e a implementação de novos canais de comunicação 

entre os atores, melhorando a eficiência, transparência e a democratização no acesso a 

informações, contribuindo para que melhores escolhas sejam feitas e as melhores decisões 

possam ser tomadas. 

Nesse sentido, os autores adotam o conceito de cidade inteligente postulado por 

Steinert et al. (2011, p. 87) 

 

As cidades inteligentes têm foco em um modelo particularizado, com visão moderna 

do desenvolvimento urbano e que reconhecem a crescente importância das TICs no 

direcionamento da competitividade econômica, sustentabilidade ambiental e 

qualidade de vida geral; esse conceito vai além dos aspectos puramente técnicos que 

caracterizam as cidades como cidades digitais (WEISS; BERNARDES; CONSONI, 

2015, p. 319-320). 

 

Os autores ressalvam que a proposta de cidade inteligente deve ser avaliada com 

cautela. 
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O discurso da cidade inteligente não deve retratar um local imaginário ou utópico. Ao 

contrário, deve apontar para uma forma pragmática e factível sobre como tais ideias 

podem ser materializadas. Se, por um lado, o discurso pode ser utilizado para que se 

desenvolvam projetos criteriosos para a melhoria das condições de vida nas cidades, 

por outro ele pode ser usado por gestores públicos ou por agremiações públicas para 

a manutenção das agendas que não necessariamente passam pelo bem-estar da 

sociedade e pelo respeito aos princípios da boa governança, ética, transparência, 

equidade, prestação de contas, conformidade e responsabilidade objetiva (WEISS; 

BERNARDES; CONSONI, 2015, p. 321). 

 

Jordão (2016) analisa o “nível de inteligência das cidades brasileiras, por meio de 

indicadores de sustentabilidade, desenvolvimento humano e infraestrutura dos municípios, 

como subsídios para definir as ações a serem acionadas na gestão das cidades para transformá-

las em cidades inteligentes” (JORDÃO, 2016, p. 20) por meio da criação do Índice de Cidade 

Inteligente (ICI). 

Jordão (2016), assim como Dameri (2013), destaca as abordagens top-down e bottom-

up, sendo que a primeira abordagem considera a tecnologia como componente chave para a 

construção de cidades inteligentes enquanto a segunda considera a tecnologia como um aspecto 

importante na concepção das cidades inteligentes, por isso, adota a segunda abordagem. 

A partir desse cenário, Jordão (2016) adota o conceito de cidade inteligente definido 

por Albino, Berardi e Dangelico (2015), no qual: 

 

Cidades inteligentes são locais onde se promove uma integração do desenvolvimento 

entre diferentes aspectos da vida urbana, sejam eles físicos ou virtuais. Mesmo 

existindo muitas variações para o conceito de smart city, em linhas gerais, são locais 

aonde a qualidade de vida está presente, assim com o uso da TIC de forma 

diversificada no cotidiano urbano (JORDÃO, 2016, p. 39). 

 

Jordão (2016) baseia-se no Modelo de Lacunas25, desenvolvido pelo Banco Mundial 

(2002) no relatório “Telecomunicações e Serviços de Informação para a Pobreza”. Ela 

considera tanto as transformações necessárias às cidades brasileiras: alavancar o 

desenvolvimento socioeconômico; melhorar a gestão pública; implementar soluções do 

governo eletrônico; e estimular a criação de canais eletrônicos de participação social; quanto as 

 
25 O Modelo de Lacunas busca identificar as discrepâncias existentes entre cidades e, a partir disso, ajudar os 

governos a desenhar suas estratégias de telecomunicações. Ele parte da premissa “de que não existe uma 

equalização da infraestrutura implementada nas cidades e, portanto, as ações para cada município devem ser 

específicas e que venham suprir às suas limitações e características em particular” (JORDÃO, 2016, p. 66). Para 

tanto, deve ser realizado um mapeamento adequado da oferta de serviços e infraestrutura e da demanda gerada 

pela região. Também acredita que as PPPs podem estimular investimentos no crescimento desse setor e atingir 

cidades desprovidas da possibilidade de serem desenvolvidas. 
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limitações existentes: diferenças de infraestrutura entre municípios que geram exclusão social, 

produtiva e tecnológica de seus habitantes. 

No contexto brasileiro, Jordão (2016) apresenta cidades inteligentes como 

 

Cidades que constantemente, através de um movimento crescente e inovador, buscam 

estruturar modelos e práticas sustentável à dinâmica da cidade, buscam endereçar seus 

problemas urbanos a novos e alternativos caminhos, e buscam utilizar ferramentas da 

informação e comunicação para o seu próprio desenvolvimento e aprimoramento 

digital, incrementando, portanto, a sua capacidade de alavancar crescimento 

socioeconômico, e resultando na melhora da qualidade de vida na cidade (JORDÃO, 

2016, p. 75). 

 

A autora caracteriza a cidade inteligente nas dimensões sustentável26, digital e criativa. 

Para a construção do ICI, utilizou-se um indicador para cada área. Para sustentabilidade o 

Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU), para a área digital o Índice de Infraestrutura Disponível 

(IINFRA) e para a criatividade o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 

sendo que o quadro 2 a seguir sintetiza os dados que fundamentam cada um desses indicadores. 

O modelo de Jordão (2016) avança em relação aos demais por considerar aspectos do 

contexto brasileiro, porém o fato da autora utilizar indicadores de várias dimensões distintas 

para construir um outro índice sintético, no caso o ICI e, a partir deles, construir um ranking, 

retira as características, ou seja, as particularidades de cada cidade. 

 

Quadro 2: Cidades inteligentes na realidade brasileira – dados e indicadores 

Índice de Cidade Inteligente (ICI) 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) 
Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) 

Índice de 

Infraestrutura 

Disponível 

(IINFRA) 

Longevidade: Mede a expectativa de vida 

de sua população, a partir do seu 

nascimento. Quanto melhor as condições de 

vida para os seus habitantes, melhores serão 

as projeções de longevidade. 

Infraestrutura urbana: Expressa as 

condições em infraestrutura das cidades, 

onde melhora ou piora a qualidade de vida 

na cidade. Composto por 7 indicadores: 

iluminação pública, pavimentação, 

calçada, meio-fio/guia, bueiro ou boca de 

lobo, rampa de cadeirantes e logradouros. 

Variedade das 

tecnologias em 

telecomunicações: 

Banda larga fixa e 

banda larga móvel. 

 
26 Para Jordão (2016), a sustentabilidade é relacionada ao melhoramento no uso da infraestrutura disponível no 

território – melhor aproveitamento dos vazios urbanos – com a redução dos desperdícios gerados pela cidade e 

otimização dos recursos com o objetivo de descartar a necessidade de investimentos em infraestrutura para atender 

a demanda da cidade. 
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Educação: Mede a escolaridade da 

população, em 4 momentos diferentes do 

seu crescimento do conhecimento. 

Podendo, portanto, demonstrar o índice de 

produção do saber (universitários, mestres, 

doutores, PHD etc.). Quanto maior o nível 

educacional dos seus habitantes, maior será 

os níveis de desenvolvimento tecnológico, 

científico e social. 

Serviços coletivos urbanos: Expressão 

dos serviços públicos essenciais para 

garantir a qualidade de vida na cidade. 

Composto por 4 indicadores: atendimento 

adequado de água, atendimento adequado 

de esgoto, atendimento adequado de 

energia e coleta adequada de lixo. 

Velocidade de 

acesso das 

tecnologias em 

telecomunicações 

Renda: Está associado ao padrão de vida da 

população, e mede a renda municipal per 

capita (a renda média dos seus habitantes). 

Quanto maior a renda per capita, maior as 

possibilidades de crescimento do 

município. 

Condições habitacionais urbanas: 

Composto por 5 indicadores: aglomerado 

subnormal, densidade domiciliar, 

densidade morador/banheiro, material das 

paredes dos domicílios e espécie do 

domicílio. 

  

  Condições ambientais urbanas: 

Composto por 3 indicadores: arborização 

de entorno dos domicílios, esgoto a céu 

aberto no entorno dos domicílios e lixo 

acumulado no entorno dos domicílios. 

  

  Mobilidade urbana: Tempo envolvido no 

deslocamento entre casa e trabalho 

(movimento pendular). 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de Jordão (2016). 

 

Guimarães (2018) também propõe a construção de um modelo brasileiro para a 

classificação de cidades inteligentes. A partir da revisão da literatura, encontra diversos 

conceitos – alguns mais voltados para o uso das TICs27 e outros mais focados na importância 

do capital humano28 – e dimensões29 que podem ser atribuídas à cidade inteligente. O autor 

conclui que não há consenso na literatura, apesar dos estudos mais recentes possuírem algumas 

semelhanças, como: considerar a tecnologia como condição necessária, mas não suficiente para 

definir a inteligência de uma cidade; apontar a necessidade de acesso dos cidadãos à educação 

para possibilitar sua participação nas decisões da gestão pública do município e seu domínio 

das tecnologias disponíveis; e reconhecer os vários tipos de inteligência. 

Outra discussão realizada por Guimarães (2018) é a possibilidade da existência de 

diferentes níveis de inteligência dentro de uma mesma cidade para várias dimensões. Um 

exemplo dado pelo autor é a cidade possuir um nível razoável de desenvolvimento na dimensão 

mobilidade e, ao mesmo tempo, apresentar um menor nível de inteligência em outras 

 
27 Consultar Guimarães (2018) para mais detalhes sobre os trabalhos considerados voltados somente para o uso 

das TICs. 
28 Nessas conceituações o capital humano é importante em uma cidade, para gerar benefícios para a população 

como um todo e os fluxos de aprendizagem são um elemento fundamental para o seu desenvolvimento. Consultar 

Guimarães (2018) para mais detalhes sobre os trabalhos considerados focados no capital humano. 
29 Consultar Guimarães (2018) para mais detalhes sobre os trabalhos que atribuem dimensões à cidade inteligente. 
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dimensões, como segurança, educação, saúde e meio ambiente. Esse cenário pode ocorrer “por 

questões históricas, estratégicas, características próprias específicas e até limitações e 

imposições por escassez de um determinado recurso” (GUIMARÃES, 2018, p. 20). 

O nível de inteligência esperado de uma cidade também varia conforme o seu tamanho. 

Não se pode esperar que uma cidade pequena tenha o mesmo tipo de inteligência de uma grande 

metrópole e nem que todas devam utilizar intensivamente a tecnologia. Esse debate é reforçado 

por ABDI (2017) que elenca como um dos desafios para o consumo eficiente de tecnologias 

avançadas e soluções smart pelas cidades brasileiras, a assimetria de conhecimentos e 

informações entre os municípios e o mercado desenvolvedor das soluções e incapacidade 

financeira. Esse cenário descrito deve ser considerado, especialmente, ao pensarmos no Brasil 

que possui grandes assimetrias socioeconômicas tanto inter-regionais quanto intrarregionais. 

Guimarães (2018) critica os rankings de classificação de cidades inteligentes por não 

considerarem as características peculiares de cada cidade, suas trajetórias históricas, 

diversidade e limitação das metodologias utilizadas para hierarquias e por serem utilizados 

frequentemente para fins mercadológicos e de autopromoção. 

Na tentativa de reduzir os problemas acima apresentados, o autor propõe a construção 

de um ranking multidimensional orientado ao usuário 

 

Como uma abordagem mais voltada à aprendizagem, à evolução e ao aprimoramento, 

onde cada município possa se avaliar melhor com seus equivalentes, fazendo isto de 

maneira a não depender das ponderações que são feitas pelos elaboradores dos 

rankings. Adotando esta abordagem, terá a liberdade para construir aquilo que é mais 

adequado para seu futuro, de acordo com sua realidade e os objetivos estratégicos do 

município (GUIMARÃES, 2018, p. 21). 

 

O autor também adota algumas considerações para construir o seu ranking 

multidimensional, orientado ao usuário, de classificação de cidades inteligentes para o contexto 

brasileiro. Primeiro, reconhece que o modelo top-down de implementação não se adequa a 

realidade brasileira – concordando com Dameri (2013) e Jordão (2016). Em segundo lugar, que 

a partir do avanço da Internet das Coisas é possível democratizar o processo de implementação 

de modelos de cidades inteligentes para todo e qualquer tipo e tamanho de cidade, levando-se 

em conta suas peculiaridades. Em terceiro lugar que os modelos de países desenvolvidos e de 

pequena extensão territorial não são compatíveis com o Brasil; e finalmente, que as realidades 

diferentes de cidades impõem modelos diferentes e alternativos de avaliação e classificação. 

A partir da revisão da literatura e dessas considerações, Guimarães (2018) constrói um 

conjunto de premissas para elaborar o seu conceito de cidade inteligente. O quadro 3 detalha 
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essas premissas para o conceito de cidade inteligente, sendo que essas quatro premissas mantêm 

uma ideia abstrata do que seja a cidade inteligente e não elaboram um conceito pragmático e 

factível que possibilite a materialização das dimensões qualidade de vida, tecnologia, inovação 

e sustentabilidade. 

A partir dessas premissas, Guimarães (2018) apresenta o seu conceito de cidade 

inteligente: 

 

Cidade inteligente é uma cidade que tem o cidadão empoderado como protagonista e 

beneficiário de suas ações e as tecnologias de informação e comunicação como 

coadjuvantes principais e meios habilitadores para uma gestão pública transparente, 

participativa, responsiva e efetiva. É uma cidade que se renova e inova de maneira 

integrada, sistêmica e sistemática, na busca do bem comum da sociedade e de suas 

futuras gerações (GUIMARÃES, 2018, p. 121) 

 

Quadro 3: Premissas para o conceito de cidade inteligente 

Qualidade de vida Tecnologia Inovação Sustentabilidade 

O cidadão deve ser 

protagonista no conceito 

e nas ações que buscam 

transformar uma cidade 

em inteligente. Deve-se 

buscar o bem comum. 

Ator "coadjuvante 

principal". É condição 

sine qua non, mas a sua 

simples existência não é 

suficiente. Deve ser 

acessível, compreensível 

e utilizável por qualquer 

cidadão. 

Única forma de garantir 

que a qualidade de vida 

de seus cidadãos seja 

perpetuada. Para se 

manter inteligente, uma 

cidade precisa se renovar 

e se reinventar, sempre 

que for preciso, de forma 

colaborativa e 

sustentável. 

Só pode ser considerada 

inteligente uma cidade que 

seja sustentável 

ambientalmente e que 

possa garantir sua 

existência no futuro e que 

as gerações futuras 

usufruam desta mesma 

qualidade de vida, ou 

melhor ainda. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Guimarães (2018). 

 

A partir dessas premissas, Guimarães (2018) constrói seu ranking multidimensional 

orientado ao usuário, denominado Índice Brasileiro Multidimensional de Classificação de 

Cidades Inteligentes (IBMCCI), na tentativa de superar os problemas identificados nos 

rankings. Porém, ao construir o IBMCCI, Guimarães (2018) comete uma agregação passível 

de questionamento, similar a abordagem realizada por Jordão (2016), ao escolher índices 

sintéticos para as dimensões qualidade de vida e prontidão tecnológica30, como apresentado no 

quadro 4. 

 

 

 
30 Para a dimensão qualidade de vida foi escolhido o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

(FIRJAN, 2015) que traduz as condições de emprego e renda, saúde e educação dos 5570 municípios. Para a 

dimensão prontidão tecnológica, optou-se pelo Índice Weiss de prontidão tecnológica (WEISS, 2016), “que 

espelha em que nível se encontra a cidade no uso das TIC e dos sistemas de informação” (GUIMARÃES, 2018, 

p. 130). 
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Quadro 4: Comparação das metodologias de Jordão (2016) e Guimarães (2018) 

Jordão (2016) Guimarães (2018) Diferenças 

Uso de indicadores de várias 

dimensões distintas para construir 

três índices sintéticos e, a partir 

deles, construir um outro índice 

sintético, no caso o ICI. O ICI 

será realizado para todas as 

cidades brasileiras para a 

construção de um ranking. 

Escolha de índices sintéticos para as 

dimensões qualidade de vida, 

prontidão tecnológica, inovação e 

sustentabilidade para a construção 

de um ranking multidimensional, na 

tentativa de superar os problemas 

apresentados pelos rankings. 

Enquanto Jordão (2016) comete o 

equívoco metodológico de 

construir um ranking, gerando 

perda de transparência e 

distanciamento entre conceito e 

medida, Guimarães (2018) realiza 

o mesmo procedimento de 

“agregação”, exatamente com o 

objetivo de tentar superar os 

problemas gerados pelos rankings. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com Januzzi (2002), o uso de índices sintéticos gera perda de transparência 

e distanciamento entre o conceito e medida, pois o índice pode ser mais sensível às mudanças 

em um indicador do que em outro. No exemplo do IFDM – índice utilizado por Guimarães para 

compor o IBMCCI -, ele pode ser mais sensível às variações na renda em relação às mudanças 

na saúde e educação. 

Guimarães (2018) escolhe as patentes e os trabalhadores intensivos em 

conhecimento31 como indicadores da dimensão inovação, o que, aparentemente, contraria as 

considerações que o próprio autor faz sobre as diferentes realidades das cidades brasileiras – 

em termos financeiros, de acesso ao conhecimento, de tamanho e de localização -, exigirem 

diferentes modelos de avaliação e classificação. 

Em resumo, apesar do autor tentar construir um índice que possibilite os gestores 

municipais adaptarem-se às suas realidades, ele permanece classificando as cidades, o que pode 

contribuir para aumentar o marketing que as cidades fazem sobre si mesmas, ao invés de 

cumprir o objetivo proposto pelo autor: o de contribuir para o aprendizado, a evolução e o 

 
31 Guimarães (2018) utiliza o termo “trabalhadores intensivos em conhecimento” baseado em Miles et al. (1995) 

que divide esses trabalhadores em dois tipos: um relacionado aos serviços profissionais tradicionais sujeitos a 

serem usuários intensivos de novas tecnologias, mas que não o são em sua essência e o outro relacionado aos novos 

serviços conectados com as tecnologias emergentes e os novos desafios tecnológicos. As principais atividades 

relacionadas com o primeiro tipo são: propaganda e marketing; treinamento (que não envolva tecnologia); design; 

serviços financeiros (seguros e atividades relacionadas ao mercado de ações); serviços de escritório (exceto 

serviços físicos como limpeza e serviços envolvendo novos equipamentos de escritório); e serviços de construção 

(arquitetura; inspeção; engenharia de construção, exceto serviços que envolvam novos equipamentos de TI). 

Enquanto as principais atividades relacionadas com o segundo tipo são: redes de computadores/telemática (bancos 

de dados online); telecomunicações (especialmente novos serviços empresariais); software; treinamento em novas 

tecnologias; design envolvendo novas tecnologias; serviços de escritório envolvendo novos equipamentos de 

escritório; serviços de construção (envolvendo novos equipamentos de TI como sistemas de gerenciamento de 
energia); consultoria de gestão envolvendo novas tecnologias; engenharia técnica; e serviços ambientais 

envolvendo novas tecnologias. 
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aprimoramento das cidades, em relação as suas inteligências, a partir de diferentes realidades e 

objetivos estratégicos dos municípios. 

Na literatura nacional existem marcos regulatórios criados pelo governo federal, 

rankings desenvolvidos por consultorias e diversos trabalhos acadêmicos voltados ao 

desenvolvimento e discussão das cidades digitais e inteligentes. 

As ações desenvolvidas pelo governo brasileiro em relação as cidades inteligentes, de 

acordo com Jordão (2016), iniciaram-se com maior consistência a partir de 2010, ano em que 

foi criado o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) (Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 

2010). O objetivo do programa era ampliar o acesso à internet, a fim de se intensificar as 

conexões em banda larga no país; promover a inclusão digital; ampliar os serviços do estado 

através de serviços eletrônicos; capacitar a população no uso das TICs; e aumentar a autonomia 

tecnológica e a competitividade brasileira. 

O Ministério das Comunicações (MC) foi responsável pela gestão do programa que 

terminou em dezembro de 2016, com o fim da vigência do termo de compromisso entre o MC, 

a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e os grupos privados Algar Telecom, Oi, 

Sercomtel e Telefônica/Vivo. Além disso, o programa foi revogado pelo Decreto nº 9.612, de 

17 de dezembro de 2018 que instituiu a Política Pública de Telecomunicações. 

Em agosto de 2011, a partir da Portaria nº 376, de 19 de agosto de 2011 e da Portaria 

nº 186, de 28 de março de 2012, a Secretaria de Inclusão Digital (SID) e o Ministério das 

Comunicações (MC) criaram o Projeto Cidades Digitais que promove o uso das TICs nos 

órgãos públicos das prefeituras municipais. Os objetivos são modernizar a gestão, ampliar o 

acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento tecnológico dos municípios. 

Para tanto, o projeto constrói redes de fibra óptica que interligam os órgãos públicos 

locais; disponibiliza aplicativos de governo eletrônico para as prefeituras; capacitam servidores 

municipais para uso e gestão da rede; e ofertam pontos de acesso público à internet para uso 

livre e gratuito em espaços públicos de grande circulação, tais como praças, parques e 

rodoviárias. Até o momento a implantação foi concluída em 176 municípios, sendo 42% no 

Nordeste. Ainda existem 44 processos em andamento, 31 não iniciados e 88 arquivados (MC, 

2020). 

Em 2014, foi constituída a Câmara de Gestão e Acompanhamento do 

Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação Máquina a Máquina através do Decreto nº 

8.234, de 02 de maio de 2014 e da Portaria nº 1.420 do MC. Em, 2016, o nome foi alterado para 

Câmara IoT. O seu objetivo é promover, acompanhar e desenvolver soluções de comunicação 

entre máquinas, e de Internet das Coisas para o mercado brasileiro. 
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Apenas em 2016, o governo federal regulamentou o assunto cidades inteligentes com 

a criação do Programa Brasil Inteligente, a partir do Decreto nº 8.776, de 11 de maio de 2016. 

Ele possuía como objetivos aumentar a abrangência das redes de acesso baseadas em fibra 

óptica nas áreas urbanas; ampliar a cobertura de vilas e de aglomerados rurais com banda larga 

móvel; atender órgãos públicos com acesso à internet de alta velocidade; promover a 

implantação de cidades inteligentes; promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em 

tecnologias móveis 5G; fomentar o desenvolvimento e a adoção de soluções nacionais de IoT 

e machine to machine (M2M); promover a capacitação e a qualificação profissional em TICs; 

disponibilizar capacidade satelital em banda larga para fins civis e militares; e expandir redes 

de transporte em fibra óptica na Amazônia por meio de cabos subfluviais. 

O MC, também no dia 11 de maio de 2016, lançou o Projeto Minha Cidade Inteligente, 

parte integrante do Programa Brasil Inteligente (Portaria 2.111 e edital 214 (214/2016/SEI-

MC)), além de ser considerado uma evolução do Projeto Cidades Digitais. Os objetivos do 

projeto eram relacionados a democratização do acesso à informação; construção de uma política 

de e-Gov; ampliação e transparência nas contas públicas municipais a partir do uso das TICs; e 

estimular mecanismos participativos e colaborativos de gestão pública. 

Foram selecionados 334 municípios, mas apenas 71 participaram efetivamente do 

programa (MC, 2016). Tanto o Programa Brasil Inteligente quanto o Projeto Minha Cidade 

Inteligente não perduraram com o fim do Governo de Dilma Rousseff, sendo revogados em 

2018 pelo Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018. 

A partir dele, foi instituída a Política Pública de Telecomunicações pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), voltada para quatro frentes: 

indústria de telecomunicações; desenvolvimento tecnológico das telecomunicações; inclusão 

digital; e implantação de infraestrutura e de serviços baseados em TICs destinadas ao 

desenvolvimento de cidades digitais e inteligentes. 

A última das frentes é voltada para a construção das cidades inteligentes que, de 

acordo, com o Decreto, serão realizadas a partir das iniciativas apresentadas no quadro 5. 

 

Quadro 5: Iniciativas da “Política Pública de Telecomunicações” relacionadas às cidades inteligentes 

  Iniciativas 

1 Implantação da infraestrutura e dos serviços baseados em TIC prioritariamente em cidades com 

inexistência de redes de acesso de alta capacidade, com vistas à promoção da melhoria da qualidade, à 

oferta de novos serviços aos cidadãos e ao aumento da eficiência dos serviços públicos 

2 Conexão dos órgãos e dos equipamentos públicos locais entre si e com a internet, por meio de 

infraestrutura de rede de alta capacidade 
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3 Estímulo de parcerias entre o Poder Público local e entidades privadas para promover a sustentabilidade 

das redes de infraestrutura e de serviços baseados em TIC 

4 Oferta de pontos públicos de acesso à internet para uso livre e gratuito pela população 

5 Estímulo ao compartilhamento de dados de acesso público por meio das TIC e seu uso de forma 

colaborativa entre o Poder Público e a sociedade, na busca de soluções inovadoras para desafios locais 

6 Fomento ao desenvolvimento local por meio do estímulo à inovação e ao empreendedorismo social e 

digital, baseados no uso das TIC 

Fonte: Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018. Elaboração própria. 

 

Em 2019, o Governo Federal, instituiu o Plano Nacional de Internet das Coisas a partir 

do Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019 com os objetivos de implantar soluções de IoT 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover ganhos de eficiência nos serviços; 

promover a capacitação profissional relacionada ao desenvolvimento de aplicações de IoT e a 

geração de empregos na economia digital; incrementar a produtividade e fomentar a 

competitividade das empresas brasileiras desenvolvedoras de IoT; e aumentar a 

internacionalização de soluções de IoT desenvolvidas no país. Além disso, indica que as 

soluções IoT serão aplicadas prioritariamente nos ambientes de saúde, de cidades, de indústrias 

e rural, definidos a partir de BNDES (2017). 

O decreto também cria a Câmara IoT como órgão de assessoramento destinado a 

acompanhar a implementação do Plano Nacional de Internet das Coisas. Dentre as diversas 

câmaras temáticas, destaca-se a Câmara de Cidades 4.0, que abriga quatro grupos de trabalho: 

Indicadores, Sistema de Avaliação e Infraestrutura para Cidades Inteligentes; Sistemas e 

Soluções para Cidades Inteligentes; Pesquisa e Sustentabilidade; e Carta Brasileira para 

Cidades Inteligentes. 

A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é a mais recente ação da Secretaria 

Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do 

Desenvolvimento Regional (SMDRU/MDR) e da Secretaria de Telecomunicações do 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (SETEL/MCTI) em relação às cidades 

inteligentes. A iniciativa surge como uma ação concreta para em adotar uma abordagem de 

cidade inteligente, responsabilidade assumida pelo Governo Federal na assinatura da Nova 

Agenda Urbana (NAU) durante a Conferência das Nações Unidas para Habitação e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III) em 2016. 

A carta tem como objetivos trazer uma definição convergente de cidades inteligentes 

adaptada a complexidade e a realidade das cidades brasileiras; apresentar uma agenda pública 

articulada para as cidades inteligentes no Brasil; e apoiar os municípios e os demais agentes em 
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suas ações locais para cidades inteligentes, além de se manter ativa. Nesse sentido, a carta 

considera que cidades inteligentes: 

 

São cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital 

sustentáveis, em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de 

forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede, promovem o letramento digital, a 

governança e a gestão colaborativas e utilizam tecnologias para solucionar problemas 

concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir 

desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as 

pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da 

informação e comunicação (SMDRU/MDR E SETEL/MCTI, 2020). 

 

A partir da carta, entende-se que ela se compromete com a redução das desigualdades 

socioeconômicas e espaciais; com o atendimento à diversidade territorial; com a ampliação do 

acesso à cidade; e com a redução da exclusão digital em um contexto de transformação digital32. 

A carta apresenta oito objetivos estratégicos33, cada qual associado a recomendações 

ajustáveis conforme a realidade de cada município e que devem ser construídas e implantadas 

com o engajamento de diferentes níveis de governo, organizações da sociedade civil e 

segmentos sociais. Porém, ela não apresenta prazos, métricas e/ou acompanhamento das 

possíveis iniciativas dos municípios para a construção de cidades inteligentes. 

A figura 1, a seguir, sintetiza a trajetória evolutiva das políticas públicas que permeiam 

as cidades inteligentes no Brasil mencionadas acima. 

 

 
32 Segundo a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, “Transformação digital é o fenômeno histórico de 

mudança cultural provocada pelo uso disseminado das TICs nas práticas sociais, ambientais, políticas e 

econômicas. Provoca uma grande mudança cultural, inédita, rápida e difícil de entender na sua totalidade. Afeta 

mentalidades e comportamentos nas organizações, empresas e na sociedade” (MDR; MCTI, 2020, p. 15). 
33 Os oito objetivos estratégicos apresentados na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes são: 

1) Integrar a transformação digital nas políticas, programas e ações de desenvolvimento urbano sustentável, 

respeitando as diversidades e considerando as desigualdades presentes nas cidades brasileiras; 

2) Prover acesso equitativo à internet de qualidade para todas as pessoas; 

3) Estabelecer sistemas de governança de dados e de tecnologias, com transparência, segurança e privacidade; 

4) Adotar modelos inovadores e inclusivos de governança urbana e fortalecer o papel do poder público como 

gestor de impactos da transformação digital nas cidades; 

5) Fomentar o desenvolvimento econômico local no contexto da transformação digital; 

6) Estimular modelos e instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano sustentável no contexto da 

transformação digital; 

7) Fomentar um movimento massivo e inovador de educação e comunicação públicas para maior engajamento da 

sociedade no processo de transformação digital e de desenvolvimento urbano sustentáveis; 

8) Construir meios para compreender e avaliar, de forma contínua e sistêmica, os impactos da transformação digital 

nas cidades. 
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Figura 1: Trajetória evolutiva das políticas pública direcionadas às cidades inteligentes no Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na discussão nacional sobre cidades inteligentes, existem também os esforços de 

agências e órgãos governamentais, além das discussões acadêmicas anteriormente 

apresentadas, como os trabalhos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

realizado em 2017 e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

também de 2017. 

O trabalho da ABDI (2017) objetiva embasar e fundamentar as ações a serem adotadas 

no âmbito do Projeto Ambiente de Demonstração de Tecnologias para Cidades Inteligentes 

(ADTCI), desenvolvido pela ABDI e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), sob a supervisão do anteriormente denominado Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior (MDIC), atualmente agregado no Ministério 

da Economia. O trabalho considera que há mais de 50 conceitos para o termo “cidade 

inteligente”, e uma série de variações e definições. Por isso, ABDI (2017) acredita ser 

necessário a adoção de um conceito amplo e abrangente que varie de acordo com as demandas 

de cada município. Nesse sentido, conceitua cidade inteligente como 

 

aquela que, por meio da absorção de soluções inovadoras, especialmente ligadas às 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), ao movimento da Internet das 

Coisas e ao fenômeno do Big Data, otimiza o atendimento às suas demandas públicas 

(as quais variam de acordo com a Cidade em estudo), aproximando-se, tanto quanto 

possível, do estágio tecnológico vigente da humanidade (ABDI, 2017, p. 10). 

 

A ABDI (2017) acredita que as TICs contribuem para a “prestação de serviços 

públicos nas cidades e à resolução de problemas urbanos antigos, ligados à mobilidade, à 

segurança pública, energia elétrica e iluminação, saneamento básico, entre outros diversos 

setores” (ABDI, 2017 p. 10). Sugere que o uso delas é consenso na literatura, mas ressalta que 

a sua efetiva contribuição varia conforme o setor analisado. Argumenta também que o 

movimento das smart cities não ocorre a partir do surgimento das TICs, mas sim a partir da sua 

absorção eficiente pelo setor público municipal. 

Juntamente com as TICs, a ABDI (2017) defende a importância da união do Plano 

Nacional de Internet das Coisas, do Programa Cidades Digitais - anteriormente tratados - e do 

fenômeno do Big Data34 e da sua importância de aplicá-los nas cidades e na integração dos 

setores público e privado, da academia e do ecossistema de startups. 

 
34 Big Data pode ser compreendido como uma análise e disponibilização rápidas de grandes quantidades de dados 

estruturados e não estruturados com grande complexidade, para a geração de resultados importantes que 

dificilmente seriam alcançados sem o apoio de soluções tecnológicas. O poder público municipal pode aplicar o 

Big Data nas cidades em áreas como mobilidade, água encanada, esgoto, eletricidade, gás, lixo, coleta seletiva, 

infraestrutura da saúde, construções, infraestrutura do conhecimento (inovações) a partir do uso de dispositivos de 



51 

 

O estudo também define doze dimensões da cidade inteligente35, baseado no Comitê 

Técnico nº 268, instituído pela International Organization for Standardization (ISO), que 

concebeu em 2019 a ISO 37122 – Indicators for smart cities. “Tal adoção favorecerá a 

fidelidade do projeto para com os indicadores que, em cenário real, serão os considerados pelos 

órgãos para a eventual certificação ISO das cidades brasileiras que pleitearem tal 

reconhecimento de Smart City” (ABDI, 2017, p. 39). 

Ainda que estas dimensões objetivem pautar iniciativas de construção de cidades 

inteligentes, a implementação das políticas públicas advindas da análise dos municípios a partir 

dessas dimensões incorrem em expressivos desafios. Nesse sentido, a ABDI (2017) também 

identifica quatro desafios para a implementação de soluções TIC para a prestação de serviços 

públicos municipais nas cidades brasileiras que devem ser superados ou, ao menos, 

minimizados e são apresentados no quadro 6. 

 

Quadro 6: Desafios para o consumo eficiente de tecnologias avançadas e soluções smart pelas cidades 

brasileiras 

Desafios Caracterização 

Assimetria de conhecimentos 

e de informações entre os 

municípios e o mercado 

desenvolvedor das soluções 

TIC 

Esse desafio surge a partir de três fatores: 

O movimento de cidades inteligente ser recente no Brasil36, o que faz com 

que muitos gestores públicos municipais não conheçam os conceitos básicos 

ou soluções smart; 

Dificuldades de transmissão de conhecimento sobre TICs avançadas do setor 

privado para o público aliada a polarização dos fóruns, simpósios, encontros 

e feiras sobre a temática das smart cities em grandes cidades brasileiras e a 

incapacidade financeira dos municípios pequenos e médios de encaminhar 

seus representantes para vivenciarem o estado da arte das tecnologias 

aplicáveis à gestão de cidades inteligentes; 

Escassa produção acadêmica nacional e a pouca oferta em gestão pública de 

IoT e big data. 

Consequências desses fatores: 

Geração de barreiras ao surgimento de novos projetos e iniciativas 

municipais; 

Dificulta/inviabiliza o planejamento e a modelagem das contratações 

públicas37 necessárias pela obrigatoriedade da delimitação, nos processos 

licitatórios, das características esperadas para o provimento de TIC e dos 

resultados esperados em sua adoção; e pela dificuldade de fixação de 

indicadores de desempenho adequados. 

 
IoT que possuem uma camada de sensores para coleta de dados e informações da infraestrutura física da cidade 

que são processados e analisados por soluções baseadas em big data disponíveis à gestão pública (ABDI, 2017). 
35 O quadro com as doze dimensões da cidade inteligente para a ABDI consta no Apêndice A. Trata-se de referência 

importante para o recorte da pesquisa nas três dimensões selecionadas da pesquisa – saúde, mobilidade e 

saneamento básico. 
36 De acordo com Jordão (2016), o início de programas e estímulos ao desenvolvimento da área foram iniciados 

pelo Brasil em 2010 a partir de incentivos ao desenvolvimento de infraestrutura e com o início do Programa Brasil 

Inteligente apenas em 2016. 
37 Por contratações públicas entende-se: aquisição de produtos e serviços, concessões, PPPs e outros arranjos 

(ABDI, 2017). 
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Efetividade38 e eficiência39 de 

soluções smart e dispositivos 

IoT diante das demandas 

públicas municipais 

Esse desafio é gerado pela não disposição de experiências reiteradas do que 

se espera de determinada tecnologia ao ser aplicada à gestão pública. Por isso, 

é necessária a identificação de padrões mínimos de efetividade e eficiência, 

que guiem o processo de consumo de TIC pelas cidades. 

Interoperabilidade e 

integração entre s soluções 

smart e dispositivos IoT 

(Concepção de uma única 

"rede inteligente 

municipal") 

Esse desafio é colocado pela carência de espaços - físicos e cibernéticos - para 

o trânsito de dados e informações relacionados a serviços públicos e estruturas 

nas vias públicas existentes no contexto dos municípios brasileiros, que 

impossibilitará a materialização da IoT em seu máximo potencial. 

Cibersegurança nas soluções 

smart, dispositivos IoT e 

gestão da big data da cidade 

O desafio abarca o estabelecimento de requisitos que garantam que estruturas 

smart sejam seguras e não exponham a segurança ou a privacidade dos 

habitantes da cidade inteligente. Ele é potencializado no contexto brasileiro 

pela inexistência de bases sólidas de conhecimento difundidas entre os 

municípios pequenos, médios e grandes. 

Fonte: Elaboração própria a partir de ABDI (2017). 

 

Vale destacar que o BNDES em parceria com o MCTIC, em 2017, desenvolveu o 

estudo “Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil” com o objetivo de propor um 

plano estratégico para o país em Internet das Coisas, no qual uma das aplicações ocorre nas 

cidades. 

O documento tem como objetivos (1) entender as condições de contorno e o cenário 

atual brasileiro na aplicação de IoT em cidades, (2) observar programas estruturantes 

internacionais de referência para aplicação de pilotos de IoT em larga escala nas cidades e (3) 

propor iniciativas para transformação do cenário nacional de IoT em cidades, com base nos 

casos existentes e nas barreiras para sua implementação. 

O estudo, para alcançar esses objetivos, identifica as dificuldades estruturais das 

cidades brasileiras, de modo a complementar os desafios para o consumo eficiente de 

tecnologias avançadas e soluções smart tratados por ABDI (2017), tais como a falta de 

planejamento urbano causada pelo rápido processo de urbanização brasileira entre as décadas 

de 1950 e 1980; a concentração de recursos por parte da união provocada pelo pacto 

federativo40; e as diferenças nas capacidades fiscais, técnicas e em TICs dos municípios. Nesse 

cenário surgem como desafios para o desenvolvimento da IoT nos municípios: a modernização 

da administração pública; a melhoria da eficiência tributária, do gasto público, e da 

infraestrutura de conectividade, bem como a integração do planejamento e dos sistemas. 

 
38 De acordo com ABDI (2017, p. 103), efetividade é a capacidade demonstrada por aquela solução para otimizar 

o atendimento ou resolver determinada demanda pública. 
39 De acordo com ABDI (2017, p. 103), a eficiência remete-se às condições (econômicas, ambientais, sociais etc.) 

que permitam que tal solução seja de fato adotada sem efeitos colaterais como, por exemplo, custos de 

implementação e consumo energético. 
40 |Os municípios recebem menos recursos se comparado aos Estados e a União, mas oferecem mais serviços 

públicos, o que causa uma limitação do financiamento. 
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O estudo realizado pelo BNDES (2017) também apresenta, a partir de entrevistas 

realizadas em municípios, os desafios ao desenvolvimento da IoT no Brasil relacionados aos 

eixos transversais do capital humano, da inovação e inserção internacional, da infraestrutura de 

conectividade e da interoperabilidade e do ambiente regulatório, que são sintetizados no quadro 

7 a seguir. 

 

Quadro 7: Desafios ao desenvolvimento da IoT no Brasil e seus eixos transversais 

Eixo transversal Barreiras 

Capital humano 

Disparidade entre capacitação de gestores públicos e parceiros do setor privado para 

lidar com IoT 

Capacitação de mão de obra para prototipagem de produtos no âmbito de cidades (por 

exemplo, laboratórios de fábrica/living labs nos municípios) 

Informática em saúde não é reconhecida como área de conhecimento pelos órgãos de 

educação 

Faltam bolsas de mestrado, doutorado e pesquisa na área de informática médica 

Poucos profissionais possuem conhecimento tanto de processos de saúde como de TI 

Inovação e inserção 

internacional 

Baixos vínculos de prefeituras com startups e Instituições de Ciência e Tecnologia 

(ICTs) e falta de práticas de compartilhamento dos dados, que podem fomentar 

surgimento de novos negócios 

Orçamentos municipais não comportam grandes investimentos em IoT e, portanto, são 

necessários outros modos de financiamento, como PPPs, empréstimos de bancos de 

desenvolvimento e transferências voluntárias de outras esferas 

Municípios de pequeno porte ainda enfrentam dificuldades para estabelecer PPPs 

Baixa cooperação horizontal de regiões metropolitanas, evidenciada pela existência 

de consórcios intermunicipais pontuais 

Falta de integração e articulação administrativa das secretarias e demais órgãos 

públicos municipais 

Falta de investimento privado e público adequados para startups 

Burocracia para obter recursos e pouca visibilidade de longo prazo para 

disponibilidade de recursos 

Pulverização dos recursos para inovação com desalinhamento de órgãos financiadores 

Dificuldade na importação de componentes 

Falta de estudos de mercado e verbas para análise de eficiência de novas soluções 

tecnológicas 

Cadeia produtiva possui lacunas (p. ex.: falta de indústrias de hardware nacionais) 

Falta de grupos de discussões de IoT nas associações, conselhos e conferências de 

saúde 

Pouca articulação entre empresas, universidades, ICTs e provedores de serviço 

Regulatório, 

segurança e 

privacidade 

Profissionais de tecnologia não possuem conhecimento sobre a regulação específica 

da área de saúde 

Regulamentação de software como dispositivo médico 

Ausência de normas claras em relação a sigilo de informações clínicas e 

consentimento de uso de dados 

Infraestrutura de 

conectividade e 

interoperabilidade 

Deficiências em infraestrutura básica de conectividade em determinados municípios 

Rede de serviços de saúde com baixo nível de informatização e conectividade 

Falta de conectividade em áreas remotas 

Falta de inclusão digital de populações mais vulneráveis 

Ambiente regulatório Barreiras regulatórias para uso de dados públicos dos cidadãos 
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Barreiras regulatórias existentes em smart grid, como a lógica de incentivos 

regulatórios para investimento e a regulamentação de tarifas inteligentes, que estão 

sendo endereçadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

Contratos de prestação de serviços baseados em processo e não em resultado inibem 

a implantação de IoT 

A legislação de compras públicas impõe alta complexidade e por vezes inviabiliza 

contratação de soluções tecnológicas 

Fonte: Elaboração própria a partir de BNDES (2017). 

 

Para cada uma das doze dimensões propostas por ABDI (2017), o BNDES (2017) 

apresentou também identificou dez eixos de desafios e as oportunidades que as cidades 

possuem do ponto de vista do cidadão: mobilidade; segurança pública; eficiência energética 

e saneamento; empreendedorismo e inovação; urbanismo e moradia; saúde pública; qualidade 

de vida; educação e formação humana; governança e instituições; e atividade econômica. No 

entanto, identificou-se que a IoT possui impacto significativo em quatro eixos: mobilidade, 

segurança pública, eficiência energética e saneamento, e saúde e, a partir disso, o BNDES 

(2017) foca o seu trabalho nesses quatro eixos. 

No eixo da mobilidade41, os principais desafios identificados foram o tempo de 

deslocamento e experiência no trânsito; a gestão do transporte público; e formas alternativas de 

deslocamento. 

No eixo de saneamento42, os principais desafios são a melhora na gestão e distribuição 

de água, esgoto e resíduos sólidos; melhora da qualidade da água e coleta e destinação adequada 

dos resíduos sólidos. 

No eixo da saúde43, as principais oportunidades de melhoria são: a melhoria do estado 

de saúde da população; o incremento da satisfação dos cidadãos com o sistema de saúde; e a 

sustentabilidade financeira do sistema de saúde. Os principais desafios, nos quais a Internet das 

Coisas pode impactar positivamente, são: o tratamento de doenças crônicas; o tratamento de 

doenças infectocontagiosas; a promoção e prevenção. 

O quadro 8 sintetiza os conceitos nacionais de cidades inteligentes dos autores tratados 

nessa dissertação em ordem cronológica. 

 

 

 

 

 
41 As aplicações de IoT em mobilidade estão sistematizadas no apêndice B. 
42 As aplicações de IoT em saneamento constam no apêndice C. 
43 As aplicações de IoT em saúde são apresentadas no apêndice D. 
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Quadro 8: Conceitos nacionais de cidades inteligentes 

Sequência Autores Ano Conceito 

1 
Weiss, Bernardi e 

Consoni (2014) 
2014 

Origina-se da convergência entre a sociedade do conhecimento e 

a cidade digital. A sociedade do conhecimento – onde a 

informação e a criatividade têm grande ênfase e que considera os 

capitais humano e social como seus mais valiosos ativos 

(Castells, 2012) – e a cidade digital – que faz extensivo uso de 

sistemas de telecomunicações e recursos da internet como meio 

para transformar significativamente as formas de relacionamento 

e de vida. 

2 
Bouskela et al. 

(2016) 
2016 

Cidade que possui as pessoas no centro do desenvolvimento, 

incorpora TICs na gestão urbana e utiliza esses elementos como 

ferramentas que estimulam a formação de um governo eficiente, 

planejamento colaborativo e a participação cidadã. Favorecem o 

desenvolvimento integrado e sustentável tornando-se mais 

inovadoras, competitivas, atrativas, resilientes, melhorando 

vidas. 

3 Cunha et al. (2016) 2016 

Cidade que supera os desafios do passado e conquista o futuro, 

utilizando a tecnologia como meio para prestar de forma mais 

eficiente os serviços urbanos e melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos. 

4 Jordão (2016) 2016 

Cidades que constantemente, através de um movimento crescente 

e inovador, buscam estruturar modelos e práticas sustentável à 

dinâmica da cidade. Há busca para endereçar os problemas 

urbanos a novos e alternativos caminhos, e buscam utilizar-se de 

ferramentas da informação e comunicação para o seu 

desenvolvimento e aprimoramento digital, incrementando, 

portanto, a sua capacidade de alavancar crescimento 

socioeconômico, e resultando na melhora da qualidade de vida na 

cidade  

5 Weiss (2016) 2016 

Cidade que realiza a implementação de TICs de forma a 

transformar positivamente os padrões de organização, 

aprendizagem, gerenciamento da infraestrutura e prestação de 

serviços públicos, promovendo práticas de gestão urbana mais 

eficientes em benefício dos atores sociais, resguardadas suas 

vocações históricas e características culturais. 

6 ABDI (2017) 2017 

Cidade que, por meio da absorção de soluções inovadoras, 

especialmente ligadas às TICs, com Internet das Coisas e Big 

Data, otimiza o atendimento às suas demandas públicas, 

aproximando-se, tanto quanto possível, do estágio tecnológico 

vigente. 

7 Guimarães (2018) 2018 

Cidade que tem o cidadão empoderado como protagonista e 

beneficiário de suas ações, sendo que as TICs são coadjuvantes 

principais e meios habilitadores para uma gestão pública 

transparente, participativa, responsiva e efetiva. É uma cidade 

que se renova e inova de maneira integrada, sistêmica e 

sistemática, na busca do bem comum da sociedade e de suas 

futuras gerações. 
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8 
Carta Brasileira para 

Cidades Inteligentes 
2020 

São cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a 

transformação digital sustentáveis, em seus aspectos econômico, 

ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, 

inovadora, inclusiva e em rede, promovem o letramento digital, a 

governança e a gestão colaborativas e utilizam tecnologias para 

solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer 

serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a 

resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, 

garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias 

da informação e comunicação  

Fonte: Elaboração própria a partir de Guimarães (2018) e ampliado pela autora. 

 

A partir do quadro 8, pode-se perceber que todos os conceitos nacionais apresentados 

nesse trabalho consideram fundamental o uso das TICs para a resolução dos novos e antigos 

problemas dos municípios e para o aumento da qualidade de vida da população. 

Além disso, pode-se destacar que os conceitos propostos por Bouskela et al. (2016), 

Guimarães (2018) e Carta Brasileira para Cidades Inteligentes (2020) colocam mais 

enfaticamente o cidadão como o foco da cidade. Para esses autores, o uso das TICs melhorará 

não somente a gestão urbana por si mesma, como também a participação do cidadão e sua 

interação com a cidade. 

Em relação a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes (2020), o foco no cidadão 

evidencia-se também na promoção do letramento digital com o objetivo de criar oportunidades 

e reduzir as desigualdades. 

 

1.3 - Reflexões 

 

A partir da revisão da literatura realizada anteriormente, foram mapeados mais de 

sessenta conceitos de cidade inteligente, tanto internacionais quanto nacionais, apresentados 

nos quadros 1 e 8. A partir deles, pode-se observar a existência de um conjunto de conceitos de 

smart cities e a falta consenso, o que dificulta o agrupamento em diferentes abordagens. Apesar 

desse fato, é possível identificar três conjuntos de abordagens no centro da discussão sobre as 

cidades inteligentes: elementos de governança, tecnológicos e híbridos. 

A abordagem de governança defende que o processo de construção da cidade 

inteligente deve ser bottom-up, no qual diversos atores participem como as universidades, os 

institutos de pesquisa, as empresas de alta tecnologia e, principalmente, os cidadãos com o 

objetivo de melhorar os serviços prestados aos cidadãos em detrimento dos interesses que não 

sejam comuns. Dos trabalhos tratados nos itens anteriores, Caragliu, Del Bo e Nijkamp (2011); 

Alawadhi et al., (2012); Dameri (2013) são os que podem ser identificados nessa abordagem. 
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A abordagem tecnológica trata a cidade inteligente do ponto de vista da centralidade 

das TICs. Ela argumenta que a difusão das TICs possibilita a democratização das informações 

territoriais, a promoção de uma gestão eficiente das infraestruturas e serviços urbanos que 

contemplem os interesses e as demandas dos diversos atores. Essa abordagem pode ser 

representada, dentre os trabalhos tratados nos itens anteriores, por Leite e Awad (2012). 

Já a abordagem híbrida considera tantos aspectos da governança, com a defesa da 

construção da cidade inteligente através do processo bottom-up, quanto aspectos tecnológicos. 

Reconhece a existência de diferentes níveis de inteligência entre as cidades, os quais variam em 

decorrência de questões históricas, demanda dos municípios, características particulares dos 

municípios, limitações de recursos e tamanho. Nessa abordagem os trabalhos nacionais (ABDI, 

2017; BNDES, 2017) tratam sobre as dificuldades estruturais dos municípios brasileiros. 

Argumentam que diante das características dos municípios brasileiros e das condições das 

cidades reconhecidas como inteligentes - no âmbito internacional – demandam-se modelos 

diferentes e alternativos de avaliação e classificação (GUIMARÃES, 2018). 

Uma semelhança entre todas as abordagens é que a construção das cidades inteligentes 

no Brasil tem por objetivo melhorar os serviços públicos de acordo com a demanda existente 

em cada cidade. 

Nesse sentido, nesta dissertação será adotada a abordagem híbrida por considerar-

se que os cidadãos são protagonistas na construção da cidade inteligente; pela necessidade de 

modelos de avaliação que considerem as particularidades e as dificuldades estruturais dos 

municípios; e por reconhecer a importância das TICs nos serviços públicos com o objetivo de 

se atender as demandas dos cidadãos. 

Nos próximos capítulos será aplicada a abordagem híbrida para exame da realidade 

dos municípios que integram o Cioeste. 
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CAPÍTULO 2: CIOESTE 

 

O objetivo deste capítulo é justificar a escolha do consórcio público Cioeste dentre 

outros consórcios públicos intermunicipais e os demais Novos Arranjos Institucionais (NAI), 

considerando sua importância econômica e social, não só para a região, mas também para o 

país. O capítulo está estruturado em 4 seções, além desta introdução na qual serão apresentados 

os NAI e o diferencial deste consórcio público em relação aos demais. Na primeira seção, será 

apresentada a legislação dos consórcios públicos. Na segunda, a experiência dos consórcios 

públicos no Brasil. Na terceira, será apresentado o Cioeste – seu funcionamento, estrutura e 

projetos – e os dados de seus municípios membros. Na última, será realizada uma análise sobre 

os consórcios públicos no Brasil e sua relação com as inciativas de promoção às cidades 

inteligentes em seus municípios consorciados. 

A Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998 introduziu a noção de gestão 

associada aos serviços públicos. Ela prevê sua instrumentalização por meio de consórcios 

públicos e convênios de cooperação, já que: 

 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 

meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 

federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos. 

 

Além disso, determinadas características dos serviços públicos também contribuíram 

para o desenvolvimento destes novos arranjos institucionais. A primeira é a dificuldade em 

restringir o acesso a determinado serviço público. Essa característica é derivada da natureza de 

um bem público44, que se caracteriza como um bem não excludente e não rival. 

Outros exemplos de bens públicos são os serviços de saúde e de educação. Eles são 

serviços fundamentais, ou seja, são bens de grande utilidade para os cidadãos e que possuem 

importância social por comporem os valores históricos, culturais e políticos do país expressados 

na Constituição Federal de 1988. Eles podem ser explorados economicamente pelo setor 

privado, mas o governo pode ou deve fornecê-los para evitar que a população de baixa renda 

seja excluída de seu consumo, por não poder pagar o preço correspondente (ENAP, 2017). 

 
44 De acordo com Mankiw (2014, p. 204) “Os bens públicos não são nem excludentes nem rivais”. Ou seja, as 

pessoas não podem ser impedidas de usar um bem público, e, quando uma pessoa usa um bem público, isso não 

reduz a disponibilidade dele, podendo ser utilizado por outras pessoas sem prejuízo de nenhuma delas. Por 

exemplo, uma sirene de tornado de uma pequena cidade é um bem público. Quando a sirene soa, é impossível 

impedir que alguém ouça (então não é excludente). E, quando alguém recebe o benefício do sinal de perigo, isso 

não reduz o benefício conferido aos demais habitantes (não é rival). 
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Outra característica destes serviços são as economias de escala. Alguns exemplos 

ocorrem na área da educação, com a compra conjunta de material escolar, e da saúde como a 

compra conjunta de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Pires e Nogueira (2008) apontam algumas dificuldades das parcerias entre o setor 

público e a sociedade civil, uma vez que 

 

viabilizadas por meio de arranjos sem tradição na realidade; fragilizam-se diante da 

insuficiente internalização do novo paradigma, que afasta a oposição entre as esferas 

e que deve orientar as relações nessa seara. As cooperações com entidades da 

sociedade civil apresentam vulnerabilidades, especialmente porque a participação 

popular, apesar dos avanços já conquistados, ainda depende de refinamentos, de modo 

a se evitarem desvios nessa modelagem alternativa de representação e a construir-se 

um patamar mais avançado de controle social. (PIRES; NOGUEIRA, 2008, p. 49). 

 

Nesse contexto, a fim de explorar as peculiaridades e oportunidades em tais serviços, 

foram desenvolvidos NAI que possibilitassem o desenvolvimento local e/ou regional, ao 

articular e estimular a parceria entre diversos municípios e/ou entre setor público e setor 

privado. Alguns exemplos são: a Lei Geral de Concessões e Permissões (Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995 e a Lei nº 9.074 de 7 de julho de 1995, com alteração em Lei nº 13.097 de 20 

de janeiro de 2015); Lei das Organizações Sociais (OS) (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998); 

Lei Federal de PPP (Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, com alteração em Lei nº 13.529, 

de 4 de dezembro de 2017) e a Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº 11.107, de 6 de abril de 

2005), como sintetiza o quadro 9 com estes NAI. 

Os consórcios públicos, em comparação aos outros NAI, destacam-se por promover 

uma maior cooperação entre os municípios para a solução de problemas que possuem 

externalidades negativas não somente em um único município, mas em diversos municípios, de 

uma dada região já que promove trajetórias de aprendizado, com externalidades positivas como 

- a redução de custos de transação e a redução das incertezas. 

 

O caminho dessa superação é, principalmente, o da pactuação de entes federados, na 

arena de instâncias de cooperação, na forma de consórcios públicos 

institucionalizados como aparato jurídico-administrativo apto a instrumentalizar a 

consecução de objetivos comuns e a articulação intergovernamental (PIRES e 

NOGUEIRA, 2008, p. 44) 
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Quadro 9: Modalidades de parceria 

 

Parcerias Público-

Privadas (PPPs) 
Concessão 

Contratos de 

Permissão 

Estabelecimento 

de relações com 

Organizações 

Sociais (OS) 

Consórcios 

Públicos 

Legislação 

Processo próprio de 

aprovação 

Precisa de 

licitação 

Precisa de 

licitação 

Processo de 

qualificação da 

entidade como OS 

e aprovação do 

projeto que ela 

apresenta 

Criação de 

Protocolo de 

Intenções 

Instrumento 

jurídico 

Lei nº 11.079/2004 Lei nº 8.987/95 Lei nº 8.987/95 Lei nº 9.637/1998 Lei nº 11.107/2005 

Objetivo/car

acterísticas 

Contrato firmado 

entre a 

Administração 

Pública e a iniciativa 

privada, cujo objeto, 

implantação e a 

oferta do 

empreendimento são 

destinados à 

população em geral. 

Contrato para 

prestação de 

serviço público 

que fica sob 

responsabilidade 

do 

concessionário. 

O contrato 

estabelece o 

preço inicial a ser 

cobrado. 

Delegação da 

prestação de 

serviços 

públicos, feita 

pelo poder 

concedente à 

pessoa física ou 

jurídica que 

demonstre 

capacidade 

para seu 

desempenho, 

por sua conta 

em risco. 

OS é a qualificação 

jurídica dada a 

pessoa jurídica de 

direito privado, 

sem fins lucrativos, 

instituída por 

iniciativa de 

particulares, e que 

recebe delegação 

do Poder Público, 

mediante contrato 

de gestão, para 

desempenhar 

serviço público de 

natureza social. 

Modalidade de 

descentralização 

administrativa de 

competência 

estatais para 

execução 

cooperada com 

outros entes 

estatais. 

Atuação do 

setor 

privado 

Estruturação, 

financiamento, 

execução, 

conservação e 

operação, durante o 

prazo estipulado da 

parceria. 

Responsável por 

uma parte da 

infraestrutura e 

serviços 

relacionados e 

por entregá-la à 

concedente no 

final do contrato. 

Prestação de 

serviços 

públicos, por 

sua conta em 

risco. 

Desempenhar 

serviço público de 

natureza social. 

A constituição do 

consórcio público 

não envolve o setor 

privado. 

Atuação do 

setor público 

Assegurar as 

condições de 

exploração e 

remuneração ao 

parceiro privado, nos 

termos do que foi 

ajustado, e 

respeitando-se a 

parcela de risco 

assumida entre as 

partes. 

Fiscalização da 

prestação do 

serviço público 

para verificar sua 

qualidade. 

Fiscalização da 

prestação do 

serviço público 

por parte da 

pessoa física ou 

jurídica. 

Fiscalização da 

prestação do 

serviço público por 

das OS. 

Cooperação entre 

entes estatais. 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.1 - Legislação dos consórcios públicos 

 

O consórcio público é uma modalidade de descentralização administrativa de 

competências estatais para execução cooperada com outros entes estatais, prevista no artigo 241 

da Constituição Federal de 1988, disciplinada pela Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e 

regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 7 de janeiro de 2007, que dispõe sobre normas gerais 

de contratação de consórcios públicos. Assim, 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei 

os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total 

ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos (Artigo 241 da Constituição Federal de 1988). 

 

Di Pietro (2009), considera que, antes desta lei de 2005, os consórcios públicos eram 

regulados do mesmo modo que os consórcios de empresas, a partir do artigo 278, § 1, da Lei 

das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976), sem adquirir 

personalidade jurídica própria. A falta de personalidade jurídica impedia que os consórcios 

assumissem direitos e obrigações (Salgado, 2012). Por isso eram realizados “acordos de 

vontades para a consecução de fins comuns” (DI PIETRO, 2009, p. 473). A falta de 

personalidade jurídica dificultava a estabilização institucional dos consórcios públicos e não 

impedia ações oportunistas dos municípios consorciados, pois a responsabilização pelo 

cumprimento dos acordos poderia recair sobre apenas um dos entes consorciados. 

A Lei nº 11.107, de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 2007, atribui 

personalidade jurídica ao consórcio público, podendo ser de direito público ou de direito 

privado sem fins econômicos. De acordo com o art. 6, § 1, da Lei nº 11.107, de 2005, os 

consórcios de direito público integram a administração indireta de todos os entes da federação 

consorciados, enquanto os de direito privado atende os requisitos da legislação civil. 

A lei, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 2007, definiu que o consórcio público 

se constitui por meio de um contrato de consórcio público, o que dificulta ações oportunistas 

por parte dos entes e define 

 

as regras de organização e funcionamento e por uma pessoa jurídica interfederativa, 

criada em conjunto entre duas ou mais pessoas político-administrativas, cuja 

finalidade é efetivamente realizar a cooperação estabelecida no contrato de consórcio, 

no alcance dos objetivos de interesse comum entre os entes federados (SALGADO, 

2012, p. 230). 
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O Artigo 2º, inciso I, do Decreto nº 6.017, de 2007, define consórcio público como 

 

Pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei nº 

11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a 

realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, 

com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa 

jurídica de direito privado sem fins econômicos (ARTIGO 2º, INCISO I, DECRETO 

Nº 6.017, 2007). 

 

A lei dos consórcios públicos, por meio do Decreto nº 6.017, de 2007, estabelece que 

os consórcios podem ter um ou mais objetivos, sendo que os entes podem se consorciar em 

relação a todos ou a apenas uma parcela desses objetivos45. 

A constituição de um consórcio público, requer a celebração de um protocolo de 

intenções46 inicialmente entre os proponentes. 

Após a subscrição do protocolo de intenções, os poderes legislativos dos entes a se 

consorciarem, devem ratificar o protocolo de intenções, ou seja, aprovar o estatuto jurídico do 

consórcio. Desse modo, o poder legislativo, de acordo com Salgado (2012, p. 235) “sanciona a 

proposta do governo de descentralizar competência pública para uma entidade também pública, 

mas de natureza interfederativa, sobre a qual deterá parte da governança”. 

Após a ratificação do protocolo de intenções, o contrato de consórcio público é firmado 

entre as partes. O consórcio público deve ser organizado por estatutos que, deverão atender 

todas as cláusulas do seu contrato constitutivo, serem aprovados em assembleia geral e, caso o 

consórcio seja de direito público, publicado na imprensa oficial de cada ente consorciado. 

 

 

 

 
45 Os objetivos comumente identificados para a formalização de um consórcio público constam no anexo A. 
46 O protocolo de intenções deve conter: a identificação dos entes da federação que querem integrar o consórcio 

público; a área de atuação do consórcio público; a previsão da jurídica sob a qual o consórcio será instituído; os 

critérios para, assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da Federação 

consorciados perante outras esferas de governo; as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, 

inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público; a previsão de que a 

assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas deliberações; a forma 

de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público; o número, as formas de provimento 

e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público; as condições para que o consórcio público celebre 

contrato de gestão ou termo de parceria; as suas competências institucionais, descentralizadas pelos entes a se 

consorciarem e, inclusive, os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados; e o 

direito de qualquer dos contratantes, quando adimplentes com as suas obrigações, exigir o pleno cumprimento das 

cláusulas do contrato de consórcio público. 
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2.2 - Consórcios públicos no Brasil 

 

Foram criados 287 consórcios no país depois da Lei nº 11.107, de 2005, sendo que o 

gráfico a seguir mostra a evolução do número de consórcios criados por ano no Brasil no 

período entre 1970 e 2016. 

 

Gráfico 1: Evolução do número de consórcios criados por ano no Brasil no período entre 1970 e 2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório Municipalista de Consórcios Públicos da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

 

Pode-se observar que as primeiras experiências de consórcios públicos ocorreram nas 

décadas de 1970 e 1980 configurando-se como acordos inseguros diante da falta de garantia de 

permanências e obrigações. Segundo Fonseca (2013), no contexto da redemocratização, a 

Constituição Federal de 1988 na política nacional de saúde, possibilitou a instituição de 

consórcios para a oferta de serviços de saúde e nos anos 1990 também surgiram consórcios, 

principalmente, nas áreas de informática, resíduos sólidos e meio ambiente, o que impulsionou 

sua regulamentação. 

Já na década de 1990, as lideranças políticas envolvidas com os consórcios 

pressionaram pela aprovação do artigo 247 da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 

173/1995, que possuía o objetivo de introduzir constitucionalmente NAI para a gestão 

cooperada entre os municípios, os Estados e União. A PEC foi aprovada, transformando-se no 

artigo 247 da Constituição Federal, mas que foi suprimido com a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, na qual foi aprovado o artigo 241 da Constituição Federal que 

contempla a instituição dos consórcios públicos (FONSECA, 2013). Nesse contexto de pressão 
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por regulamentação dos consórcios públicos ocorreu um aumento expressivo na quantidade de 

consórcios criados anualmente entre 1995 e 1998, sendo que outro número representativo de 

novas celebrações de consórcios foi registrado. 

O mapa 1, a seguir, mostra a distribuição geográfica dos consórcios públicos no Brasil 

segundo a distribuição de seus respectivos municípios sede47. 

 

Mapa 1: Distribuição geográfica de consórcios públicos no Brasil 

 segundo municípios sede entre 1970 e 2019 

 

 

Fonte: Observatório Municipalista de Consórcios Públicos da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). 

https://consorcios.cnm.org.br/. Acesso em: 09 ago. 2020. 

 

A partir do mapa 1, observa-se que do total de consórcios públicos existentes no Brasil 

(até 2019), há uma maior concentração nas regiões Sudeste e Sul, as quais detém 358 

consórcios, o que corresponde a 74% do total e uma menor quantidade nas regiões Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte – 126 consórcios, o que corresponde a 26% do total. 

 
47 Município sede é a cidade em que o consórcio possui suas instalações administrativas. No caso do CIOESTE, 

Barueri é o município sede. 
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Esta concentração geográfica dos consórcios existe desde a década de 1970, já que 

somente em 1988 foi criado o primeiro consórcio fora do estado de São Paulo, em Minas Gerais 

e em 1989 foi fundado o primeiro consórcio fora da Região Sudeste, no estado do Paraná. 

Houve um maior espraiamento dos consórcios públicos para outras regiões em 1995 com a 

criação do primeiro consórcio público do Mato Grosso, em seguida em 1997 surgiu um 

consórcio em Rondônia, na Região Norte. 

Os consórcios públicos também podem ser categorizados pela sua natureza jurídica – 

direito público ou direito privado – e se seguem ou não a Lei nº 11.107/2005. O gráfico 2 mostra 

a porcentagem dos consórcios ativos, de acordo com a sua natureza jurídica. 

 

Gráfico 2: Distribuição (em %) dos consórcios públicos do Brasil 

 segundo sua natureza jurídica no ano de 2019 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório Municipalista de Consórcios Públicos da CNM.  

 

O gráfico 2 mostra que 88% dos consórcios públicos ativos possui natureza jurídica 

de direito público e é regido pela Lei nº 11.107/2005, outros 3% possuem natureza jurídica de 

direito privado e são regidos pela Lei dos Consórcios Públicos, enquanto apenas 5% não se 

adaptaram à Lei nº11.107/2005, o que mostra uma grande aderência ao novo formato 

institucional de cooperação interfederativa e intermunicipal. 

Os consórcios públicos também podem ser classificados segundo suas áreas de 

atuação, como mostra o gráfico 3. Observa-se que as principais áreas de atuação dos consórcios 

são: saúde – 56,4% dos consórcios -, seguida do meio ambiente, resíduos sólidos e 

infraestrutura, com respectivamente, 35,3%, 28,5% e 23,8% dos consórcios atuando na área. 

Essas áreas são consideradas áreas tradicionais dos consórcios. Além dessas, surgem novas 
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áreas de atuação como saneamento (água e esgoto), agricultura, educação, assistência social, 

cultura, planejamento urbano, turismo, iluminação pública, mobilidade, segurança alimentar e 

habitação. Enquanto a coluna “outros” representa áreas pouco trabalhadas pelos consórcios 

brasileiros: defesa civil, trânsito, desenvolvimento econômico e social, tecnologia, esporte, 

administração tributária, segurança pública, indústria e comércio, contabilidade, comunicação 

e assessoria jurídica. 

 

Gráfico 3: Áreas de atuação dos consórcios públicos ativos no Brasil em 2019 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Observatório Municipalista de Consórcios Públicos da CNM. 

 

A partir dessa análise, é possível concluir que os consórcios públicos no Brasil estão 

concentrados geograficamente no eixo Sul-Sudeste, são de natureza jurídica de direito público 

e regidos pela Lei nº 11.107/2005 e atuam em áreas consideradas tradicionais48: saúde, meio 

ambiente, resíduos sólidos e infraestrutura. Além disso, tais consórcios, buscam novas áreas de 

atuação, de acordo com as especificidades e necessidades de cada região como, turismo, 

educação, assistência social, iluminação pública, mobilidade, dentre outras. 

O quadro 10 sintetiza as vantagens e os desafios dos consórcios públicos 

intermunicipais. 

 

 

 
48 Essas áreas são consideradas tradicionais na atuação dos consórcios no caso da saúde pela instituição de 

consórcios para a oferta de serviços de saúde na Constituição Federal de 1988 e pelos problemas relacionados ao 

meio ambiente e ao manejo de resíduos sólidos afetarem uma região e não apenas um município isoladamente. 
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Quadro 10: Consórcios públicos no Brasil: vantagens e desafios 

Vantagens Desafios 

Flexibilidade no desenho dos objetivos dos entes 

associados 

Duração limitada dos contratos 

Atendimento às particularidades políticas, vocacionais 

e geográficas 

Dificuldades técnicas na prestação de contas aos 

Tribunais de Contas dos Estados 

Integração entre os três níveis da federação Accountability frágil 

Integrante da administração indireta Inadimplência 

Possibilidade de captação de recursos da União Processo demorado entre o acordo e a formalização 

Ampliação de limites licitatórios49 Visão de curto prazo 

Planejamento de médio e longo prazo Coexistência de dois formatos jurídicos50 

Execução de serviços tipicamente públicos Baixa adesão dos governos estaduais a consórcios 

Maior sustentabilidade financeira das ações Desinteresse dos grandes municípios em pactuar com 

os pequenos 

Fonte: Elaboração própria a partir de Strelec (2020). 

 

A partir do quadro 10, percebe-se que a Lei dos Consórcios Públicos possibilitou 

diversas vantagens como, maior flexibilidade no desenho dos objetivos dos entes associados; 

integração à administração indireta, correspondendo ao mesmo escopo de direitos das 

autarquias; atendimento às especificidades políticas, geográficas e vocacionais de cada região, 

mas ainda persiste vários desafios como a inadimplência dos municípios51; a transparência 

frágil dos consórcios principalmente em relação à dificuldade de acesso às informações por 

parte da população; a visão de curto prazo, que dificulta o desenvolvimento de diversos projetos 

nas áreas de atuação dos municípios; processo demorado de constituição do consórcios, o que 

pode desestimular a construção do consórcio; e o desinteresse dos grandes municípios em 

pactuar com os pequenos. 

 

2.3 – O Cioeste 

 

O Cioeste é um consórcio com personalidade jurídica de direito público, constituído 

como associação pública de natureza autárquica interfederativa. Sua criação foi realizada pelos 

 
49 A Lei nº11.107/2005 possibilitou o consórcio possuir personalidade jurídica própria o que, por sua vez, ampliou 

o valor passível de licitação. 
50 A Lei dos Consórcios Públicos concede duas possibilidades de personalidade jurídica para os consórcios. Uma 

delas é o consórcio público de direito público – que faz parte da administração indireta – e a outra é o consórcio 

público de direito privado sem fins econômicos – que não faz parte da administração indireta. A coexistência 

desses dois formatos jurídicos dificulta a homogeneização dos processos. 
51 De acordo com a Lei dos Consórcios Públicos, a forma de pagamento dos municípios para os consórcios deve 

seguir o acordado no protocolo de intenções que, por sua vez, varia entre os consórcios. Vários consórcios realizam 

contratos de rateio com os entes consorciados, em que se são feitos pagamentos mensais a partir de um critério 

específico como, um valor fixo por cada habitante do município. De acordo com Strelec e Fonseca (2011), o 

contrato de rateio estabelecido na lei é uma forma de reduzir a inadimplência dos municípios, mesmo assim ela 

ainda persiste. 
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prefeitos dos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do 

Bom Jesus e Santana de Parnaíba em 17 de outubro de 2013. Posteriormente, outros três 

municípios se consorciaram, Araçariguama, Cajamar52 e Vargem Grande Paulista. 

 

Mapa 2: Localização geográfica do Cioeste 

 

Fonte: Elaboração própria com o uso do software Paint. 

 

Em 2014, o consórcio estruturou-se com a criação de fóruns permanentes promovidos 

entre os secretários dos municípios e servidores. A partir deles, identificou-se as demandas da 

região, contribuindo, assim, na formatação de iniciativas, programas e projetos regionais nas 

áreas de habitação, saúde, infraestrutura e social. Porém, a concretização dos projetos iniciou-

se somente em 2016, com a criação de uma ata de registro de preços de medicamentos usada 

por todos os municípios consorciados. (CIOESTE, 2020). 

Os municípios que integram o consórcio compõem um grupo heterogêneo, integrado 

por cidades de diferentes portes econômicos e densidades populacionais, como sintetiza a tabela 

1. Em termos populacionais, o maior município é Osasco, com aproximadamente 700 mil 

habitantes, e o menor município é Pirapora do Bom Jesus, com quase 19 mil habitantes, sendo 

a maioria dos municípios de médio porte (entre 100 mil e 500 mil habitantes). 

 
52 Cajamar ingressou no Cioeste a partir da Lei Complementar Municipal nº 188, de 16 de março de 2020, porém 

seu ingresso não consta em uma nova edição do estatuto do consórcio. 
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Em relação ao PIB per capita, alguns municípios como, Araçariguama, Barueri, 

Cajamar e Osasco, tiveram um PIB per capita superior a R$ 100 mil em 2017, ao mesmo tempo 

em que Carapicuíba possui um PIB per capita (2017) inferior a R$ 15 mil. 

A maioria dos municípios possui um IDHM alto, que varia entre 0,700 e 0,799, com 

exceção de Santana de Parnaíba que possui um IDHM de 0,814 – considerado muito alto. 

 

Tabela 1: Indicadores gerais dos municípios do Cioeste por ordem de população 

Municípios 
População 

Estimada (2020) 

Densidade 

Demográfica 

(hab/km²) (2010) 

PIB per capita 

(em reais de 

2018) 

IDH (2010) 

Osasco 699.944 10.264,80 109.936,21 0,776 

Carapicuíba 403.183 10.698,32 14.413,33 0,749 

Barueri 276.982 3.665,21 186.382,33 0,786 

Cotia 253.608 620,81 51.225,49 0,780 

Itapevi 240.961 2.428,88 51.939,22 0,735 

Santana de Parnaíba 142.301 604,74 67.650,94 0,814 

Jandira 126.356 6.207,76 32.512,79 0,760 

Cajamar 77.934 488,18 224.359,59 0,728 

Vargem Grande 

Paulista 
53.468 1.012,10 40.282,68 0,770 

Araçariguama 22.860 117,63 149.668,66 0,704 

Pirapora do Bom Jesus 19.178 144,98 24.587,66 0,727 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE. 

 

O Cioeste foi selecionado para este estudo pela sua importância relativa no Estado de 

São Paulo e no Brasil já que abrange uma região com quase 2,3 milhões de habitantes 

distribuídos em uma área superior a 1000 km² e contribuir com, aproximadamente, 3% do PIB 

nacional e 8,14% do PIB estadual de 2016, consolidando-se como o maior consórcio 

intermunicipal do país em importância socioeconômica. Além disso, possui um acordo de 

cooperação técnica com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o que propicia maior 

interação com seus entes para a realização de pesquisas acadêmicas. 

 

2.3.1 - Objetivos e estrutura do Cioeste 

 

Os objetivos do Cioeste são promover a conjunção de esforços para o desenvolvimento 

regional por meio da formulação de projetos estruturantes, articulação e ações compartilhadas. 
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Em seu estatuto53, o artigo 63, descreve suas finalidades específicas no que se refere ao 

desenvolvimento econômico regional; infraestrutura; desenvolvimento urbano; saúde; 

educação, cultura e esportes; assistência, inclusão social e direitos humanos; segurança pública; 

gestão ambiental; e fortalecimento institucional. 

A figura 2 apresenta a estrutura do Cioeste. A Assembleia de Prefeitos é formada pelos 

prefeitos dos municípios que possuem direito a um único voto. De acordo com o Estatuto do 

consórcio, ela é responsável pela homologação do ingresso no Cioeste de ente federativo que 

ratificou o protocolo de intenções; pela aprovação do estatuto e de suas alterações; por eleger 

ou destituir o Presidente do consórcio; pela nomeação do Diretor Administrativo-Financeiro, 

do Diretor de Projetos e do Diretor Jurídico; pela aprovação do orçamento plurianual de 

investimentos, do plano anual de trabalho, pelo orçamento anual do consórcio - incluindo 

créditos adicionais e a previsão de aportes a serem cobertos por recursos advindos de contrato 

de rateio; e a celebração de contratos de programa. 

O Presidente e o Vice-Presidente são eleitos mediante voto público, aberto e nominal, 

com a conquista da maioria dos votos, para mandato de 1 ano. A eleição é realizada em janeiro 

do ano subsequente ao término do mandato. Suas funções são representar o Cioeste judicial e 

extrajudicialmente; convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral; prestar contas ao 

término do mandato; providenciar o cumprimento das deliberações as Assembleia Geral; e 

convocar reuniões com a Secretaria Executiva (CIOESTE, 2013). 

 

Figura 2: Estrutura do Cioeste 

 

Fonte: Site institucional do Cioeste. http://cioeste.sp.gov.br/institucional/estrutura/. Acesso em: 08 ago. 2020. 

 
53 O protocolo de intenções e o estatuto do Cioeste completos podem ser encontrados nos respectivos links 

http://cioeste.ecomm.com.br/wp-content/uploads/2016/11/Protocolo-de-Inten%C3%A7%C3%B5es_Cioeste.pdf 

http://cioeste.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/PRIMEIRO-ADENDO-AO-PROTOCOLO-DE-

INTEN%C3%87%C3%95ES.pdf?x26203 http://cioeste.sp.gov.br/?s=estatuto&lang=pt-br. Acesso em: 09 jul. 

2020. 
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A Secretaria Executiva tem como funções implementar e gerir as diretrizes políticas e 

o plano de trabalho definido pela Assembleia Geral e propor e fomentar parcerias, contratos e 

convênios para apoiar suas ações. Ela é composta pela Diretoria Administrativa e Financeira – 

responsável pela execução das atividades administrativas e contábil-financeiras e pela 

elaboração da prestação de contas dos auxílios e subvenções concedidos e/ou recebidos pelo 

Cioeste -, Diretoria de Programas e Projetos – incumbida de elaborar e analisar os projetos do 

ponto de vista da viabilidade econômica, financeira e de impactos; e impulsionar e coordenar o 

processo de planejamento e gestão estratégica - e Diretoria Jurídica – encarregada de assistir e 

assessorar o consórcio nos aspectos jurídicos da formulação de políticas, programas, projetos, 

diretrizes e metas. (CIOESTE, 2013). 

Os Grupos de Trabalho54 (GT) foram criados para o desenvolvimento de projetos 

relacionados as finalidades específicas do consórcio. Eles são constituídos por gestores 

públicos, técnicos na área de atuação específica de cada GT e de técnicos do consórcio. Suas 

principais competências são propor ações de âmbito regional visando o desenvolvimento de 

políticas públicas nas finalidades específicas do Cioeste; elaborar projetos regionais para a 

captação de recursos junto aos governos federal e estadual; e realizar a gestão técnica dos 

convênios, contratos e termos afins provenientes dos projetos elaborados. 

A receita atual do Cioeste é proveniente da arrecadação dos municípios consorciados, 

a partir do contrato de rateio, que custeia as despesas administrativas, e dos contratos de 

programas, que custeiam cada programa desenvolvido no Cioeste, apesar da Lei nº11.107/2005 

tratar de arrecadação de receita somente para os programas, sendo que este valor varia de acordo 

com o número de habitantes do município. 

 

2.3.2 - Projetos, termos de cooperação e eventos 

 

Os projetos, tanto em andamento quanto os encerrados, possuem relação com os 

objetivos e as finalidades estabelecidos em seu estatuto. Nos quadros 11, 12 e 13, a seguir, 

observam-se os projetos em andamento55 e os encerrados56 relacionados às dimensões de 

mobilidade, saneamento e saúde. 

 
54 O Cioeste possui os seguintes GTs: GT Desenvolvimento Econômico, GT Saúde, GT Turismo, GT Juventude, 

GT Educação Ambiental, GT de Gênero e GT Meio Ambiente. 
55 Os demais projetos em andamento, mas que não são relacionados às dimensões tratadas nesta pesquisa estão 

sistematizados no apêndice E. 
56 Os demais projetos encerrados, fora do escopo da pesquisa, estão sistematizados no apêndice F. 
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Os projetos em andamento estão relacionados as finalidades de desenvolvimento 

sustentável; saúde; e assistência, inclusão social e direitos humanos. Dentro da abordagem 

híbrida, esses projetos consideram as particularidades e dificuldades estruturais dos municípios, 

pois realizam ações que envolvem mais de um município, gerando economia de escala e 

redução dos custos como é o caso da implantação de uma casa de abrigo regional para mulheres 

que sofrem violência doméstica e a compra de medicamentos de atendimento básico para os 

municípios. Porém, por causa das características dos projetos, as TICs não são utilizadas 

massivamente. 

 

Quadro 11: Projetos em andamento na finalidade saúde 

Projeto Objetivo Ações/Produtos Situação 

Ata de registro de 

preços de 

medicamentos para 

o atendimento 

básico de Saúde 

dos municípios. 

Possibilitar a redução de 

valores na aquisição de 

medicamentos, mediante 

economia de escala por 

registro de preços para 

toda a região, o que 

também proporciona maior 

celeridade na entrega do 

produto aos municípios. 

Ata de registro de preços de 

medicamentos. Indicadores: 

percentual de redução dos 

preços dos medicamentos 

licitados pelos municípios. 

Metas: redução do número 

de casos das doenças 

relacionadas a proliferação 

do mosquito aedes aegypt e 

redução do número de 

criadouros do mosquito. 

Realizado de forma 

recorrente. Foram 

realizadas três atas e será 

realizada uma quarta ata 

com os medicamentos 

"fracassados" nas 

licitações anteriores. 

Projeto Redes 

Oferecer consultoria aos 

municípios para 

atendimento das demandas 

de integração intersetorial 

identificadas (nos cuidados 

às pessoas que têm 

problema com drogas) 

Oferecer consultoria aos 

municípios para 

atendimento das demandas 

de integração intersetorial 

identificadas. 

Foi realizado pela 

Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas 

(SENAD) um diagnóstico 

levantando o número de 

usuários, atendimentos. 

Esse levantamento foi 

levado pela SENAD para 

análise. O diagnóstico e 

documentação não foi 

entregue pela SENAD. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do portal do Cioeste. 
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Quadro 12: Projeto encerrado na finalidade infraestrutura57 

Projeto Objetivo Resultado 

Estudo diagnóstico 

de mobilidade 

urbana regional 

Subsidiar a elaboração de futuro plano de 

transporte para a região do Cioeste, por 

meio da elaboração de um diagnóstico 

orientador da expansão das redes 

estruturais viária e de transporte coletivo 

da região oeste metropolitana de São 

Paulo; análise da demanda e da oferta de 

transporte coletivo para identificar os 

principais fluxos de viagens por transporte 

individual, bem como, seu atendimento 

pela rede viária principal e pela rede de 

transporte coletivo atuais e previstas. 

Estudo diagnóstico de mobilidade urbana 

regional. O estudo encontra-se à 

disposição dos municípios, porém o estudo 

não foi utilizado pelos entes consorciados. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do portal do Cioeste. 

 

Quadro 13: Projetos encerrados na finalidade saúde 

Projeto Objetivo Resultado 

Curso de 

especialização em 

crack, álcool e 

outras drogas 

Desenvolver junto aos cursistas 

conhecimentos, atitudes, habilidades e 

competências nas áreas de prevenção, 

identificação, manejo e pesquisa dos 

problemas relacionados ao uso de crack, 

álcool e outras drogas. 

Treinamento de 60 profissionais de saúde. 

Realizado entre 09/2015 e 10/2016. 

Campanha Strike 

Aedes 

Ativar o poder da cidadania na luta dos 

municípios da região contra as doenças 

dengue, zika e chikungunya, causadas pelo 

mosquito aedes aegypti, utilizando como 

estratégia o engajamento de jovens através 

dos meios digitais. 

Ações semanais de divulgação e tarefas a 

serem realizadas pelos participantes do 

game #StrikeAedes, além de gincanas 

culturais de engajamento. Indicadores: 

número de casos das doenças relacionadas a 

proliferação do mosquito aedes aegypt. 

Metas: redução do número de casos das 

doenças relacionadas a proliferação do 

mosquito aedes aegypt e redução do 

número de criadouros do mosquito. Foram 

realizadas campanhas nos anos de 2016, 

2017 e 2018 entre os meses de novembro e 

abril 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do portal do Cioeste. 

 

Os projetos que estão encerrados são relacionados as finalidades específicas de 

desenvolvimento sustentável; desenvolvimento urbano; educação, cultura e esportes; 

fortalecimento institucional; e saúde. Tais projetos destinaram-se ao financiamento de estudos 

em diversas áreas como, resíduos da construção civil, mobilidade urbana, matriz energética, 

criação de metodologia para a conservação de áreas florestais protegidas da região e na criação 

 
57 De acordo com o Estatuto do Cioeste, a finalidade infraestrutura abrange a mobilidade. 
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de uma base de dados dos municípios consorciados, o que permite uma visão completa de 

informações sobre o território. 

Além destes estudos diagnósticos, foram desenvolvidos cursos de capacitação de 

técnicos dos municípios nas áreas de licenciamento ambiental e de especialização de 

profissionais de saúde dos municípios no tratamento de crack, álcool e outras drogas, 

possibilitando uma melhora na qualidade dos serviços oferecidos. 

Em relação aos projetos em andamento e encerrados do consórcio, pode-se observar 

que a maioria dos municípios aderiram aos programas, porém os projetos sofrem com a 

inadimplência e a inconstância dos pagamentos dos municípios consorciados. Nesse sentido, 

percebe-se um engajamento frágil dos municípios em relação ao consórcio. 

O Cioeste também possui vários termos de cooperação58 com instituições nacionais e 

internacionais. Eles abrangem várias finalidades específicas do consórcio como educação, 

cultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Entre os termos de cooperação, destaca-

se o International Urban Cooperation (IUC), por promover o desenvolvimento do mercado de 

TI na região do Cioeste, o que está relacionado ao aspecto tecnológico das cidades inteligentes. 

O consórcio também participou e/ou realizou diversos eventos59 com destaque para a 

área de desenvolvimento de negócios de TI na região do Cioeste e das smart cities. Eles 

possibilitaram que a região oeste fosse considerada estratégica pela Agência Paulista de 

Promoção de Investimentos e Competitividade (InvestSP) para investimentos na área de TI, 

maior cooperação entre as startups da região e mobilização para a inclusão das cidades 

inteligentes nos planos diretores dos municípios consorciados. 

Além do consórcio, diversos municípios que compõem o Cioeste possuem ações 

direcionadas para a construção de cidades inteligentes, como apresentado no quadro 14. 

 

 

 

 

 

 

 
58 Os termos de cooperação de forma mais detalhada estão no apêndice G. 
59 O Cioeste participou dos seguintes eventos: Fórum Gestão Impacto (GMI) – edições 2017 e 2018; 1º Fórum 

Internacional de Inovação e Tecnologia da Região Oeste Metropolitana de São Paulo; 1º e 2º Fórum 

Internacionalizando Empresas de TI (Ioeste); Seminário sobre o combate à violência contra a mulher; Encontros 

Regionais da Juventude (edições 2018 e 2019); Simpósio de Educação Ambiental (2019); Reuniões técnicas da 

Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). 
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Quadro 14: Ações direcionadas para a construção de cidades inteligentes de diversos municípios do 

Cioeste 

Municípios Programas Dimensões Ano de lançamento 

Barueri 

Barueri Smart City Mobilidade 

Saúde 

Segurança pública 
2017 

Itapevi 

Projeto Cidade Digital - instalou fibra 

óptica em 282 localidades como, 

escolas, praças e secretarias 

Eficiência 

energética 2018 

Projeto Cidade Bela - instalação de 

semáforos inteligentes 

Mobilidade 
2017 

Osasco Programa Conecta - Cidade 

Inteligente 

Segurança pública 2016 

Santana de 

Parnaíba 

Programa Ilumina Parnaíba - 

instalação de lâmpadas LED em 

vários bairros da cidade 

Eficiência 

energética 2018 

Fonte: Sites das prefeituras de Barueri, Itapevi, Osasco e Santana de Parnaíba. 

 

A partir do quadro 14, é possível observar que as ações dos municípios se iniciaram 

entre 2016 e 2018 nas dimensões eficiência energética, mobilidade, saúde e segurança pública. 

Os projetos voltados para a eficiência energética consistem na modernização das luminárias 

públicas com a instalação de lâmpadas Lighting Emitting Diodes (LED), uma das aplicações da 

dimensão iluminação pública inteligente da ABDI (2017). Em relação a mobilidade, os projetos 

preveem a instalação de semáforos inteligentes. Enquanto na segurança pública, as ações são 

voltadas para a instalação de câmeras e central de monitoramento com o objetivo de reduzir os 

crimes. Na saúde, as ações ocorrem para a instalação de sistemas de agendamento de consulta 

online e de monitoramento dos serviços de saúde municipais. Nesse sentido, Barueri, Itapevi, 

Osasco e Santana de Parnaíba possuem ações direcionadas para a construção de cidades 

inteligentes, considerando as dimensões propostas por ABDI (2017) e BNDES (2017), a partir 

de suas demandas e características individuais. 

Uma observação importante é que nem todas as cidades que compõem o Cioeste 

possuem ações voltadas para a construção de cidade inteligente ou sobre alguma dimensão da 

cidade inteligente, mas participaram de eventos sobre cidades inteligentes como, Smart 

Business America Congress & Expo 2018, juntamente com o consórcio, e o Smart City Business 

Brasil 2019 e divulgam positivamente suas posições em rankings como o realizado pela Urban 

Connected Cities nas edições de 2018 e 2019. 
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2.4 – Análise da realizada observada no Cioeste 

 

A partir da estrutura, dos projetos, termos de cooperação e eventos, embora em uma 

análise ainda descritiva, pode-se considerar que o consórcio está envolvido em ações voltadas 

para o fomento da área de TI e de cidades inteligentes na região, assim como em outras áreas 

como assistência social, educação ambiental, compras de medicamentos, cultura e 

desenvolvimento econômico. Além disso, observa-se que alguns municípios como, Barueri, 

Itapevi, Osasco e Santana de Parnaíba, possuem ações individuais para a construção das cidades 

inteligentes. 

Em relação a abordagem híbrida das cidades inteligentes, os projetos que foram 

desenvolvidos pelo Cioeste buscam enfrentar as particularidades e as dificuldades estruturais 

dos municípios, mas não se relacionam ao uso de TICs para atendimento da demanda dos 

cidadãos. 

Nesse sentido, é possível perceber que o Cioeste desenvolve projetos relacionados a 

dimensões como, descarte de resíduos da construção civil, matriz energética, mobilidade 

urbana, saúde, preservação ambiental que, muitas vezes, são inacessíveis a uma única 

prefeitura, gerando um aumento do alcance das políticas públicas e um ganho de escala e que 

os estudos por ele realizados tem potencial de se transformarem em projetos. 

Entretanto, existem muitos projetos que não são voltados para a área de cidades 

inteligentes e não foram continuados, por diversos motivos, tais como, encerramento dos 

termos de cooperação, lentidão nas análises dos diagnósticos por parte de parceiros do 

consórcio e vontade política, ou seja, para os projetos ocorrerem é necessário que os prefeitos 

dos municípios consorciados tenham vontade de realizá-los. 

Nesse sentido, observa-se uma necessidade de maior articulação entre os prefeitos e o 

Cioeste para possibilitar a construção e a concretização de iniciativas de cidades inteligentes 

nos municípios consorciados. Para isso é preciso identificar as potencialidades e as fragilidades 

da região em relação as dimensões da cidade inteligente. 

Portanto, entender as dimensões da cidade inteligente neste conjunto de municípios da 

Região Metropolitana de São Paulo, bem como identificar possíveis externalidades de sua 

atuação integrada, constituem-se reflexões importantes da discussão sobre a promoção de 

cidades inteligentes no Brasil. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa, caracteriza-se como um estudo, descritivo e exploratório, 

fundamentando-se na abordagem neoschumpeteriana, ao considerar que os municípios e as 

instituições têm sinergias e uma trajetória de aprendizado. As trajetórias de evolução temporal 

de ambos ocorrem nos aspectos tecnológicos, institucionais e, para o caso específico dos 

municípios, nas políticas públicas. Portanto, é fundamental compreender a trajetória evolutiva 

dos debates e das propostas de cidades inteligentes ocorridos desde a década de 1990 que 

incluem diferentes abordagens teóricas em múltiplas perspectivas. 

Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as discussões e as propostas 

de cidades inteligentes. Foram apontados os diferentes conceitos e abordagens existentes na 

literatura sobre cidades inteligentes. Além disso, indicou-se as características comuns que 

emergem dos diversos conceitos de cidades inteligentes presentes na literatura tendo como 

contraponto as críticas existentes e a abordagem utilizada nessa dissertação.  

No capítulo 2, foram apresentadas as várias formas de novos arranjos institucionais 

(NAI) para mostrar como eles podem impulsionar no desenvolvimento regional e contribuir 

com a trajetória de aprendizado dos municípios, com destaque para os consórcios, importantes 

na geração de economias de escala na realização de políticas integradas. Inclusive foram 

indicadas as razões por se escolher consórcios públicos intermunicipais dentre os demais NAI. 

Também foi apresentado o Cioeste – estudo de caso desse trabalho – nos aspectos relacionados 

ao seu objetivo, estrutura, projetos, termos de cooperação, eventos e dados populacionais, 

demográficos e econômicos de seus municípios membros. Além disso, foram apresentadas as 

ações municipais direcionadas para a construção de cidades inteligentes. 

As dimensões saúde, mobilidade e saneamento foram selecionadas a partir de BNDES 

(2017) que considera que são nelas que a IoT possui um impacto mais significativo. Além disso, 

elas são relacionadas a serviços públicos que não são relativos a apenas um município, mas 

envolvem vários municípios de uma determinada região. 

A coleta de dados foi realizada a partir de dados secundários respeitando seus critérios 

de disponibilidade para todos os municípios consorciados e de possuir uma série temporal 

contínua, sem interrupções. O ano escolhido foi 2018 por ser o ano mais recente, no qual a 

maioria das variáveis possuem dados disponíveis para todos os municípios consorciados. 

Quando isso ocorreu foi utilizado o dado disponível mais recente. Além disso, os projetos 

realizados pelo consórcio nas dimensões selecionadas se encerraram nesse ano. 
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A partir dos dados dos projetos desenvolvidos pelo Cioeste e das ações direcionadas 

para a construção de cidades inteligentes de diversos municípios que compõem o consórcio nas 

dimensões saúde, mobilidade e saneamento, foi realizada, no capítulo 4, uma tabulação e 

sistematização de dados para cada município que compõem o Cioeste com o intuito de 

identificar grupos com características convergentes que possam subsidiar as políticas públicas 

que norteiam a atuação do consórcio. 

A coleta de dados, que caracterizou cada um dos municípios que compõem o Cioeste, 

foi realizada a partir de aspectos populacionais, demográficos, econômicos, sociais e de 

infraestrutura tecnológica, além das dimensões de saúde, de mobilidade e de saneamento. Tais 

aspectos e dimensões foram escolhidos com o objetivo de dar um panorama sobre os municípios 

estudados e pelo estudo do BNDES (2017) e os dados da ABDI (2017) considerarem que elas 

possuem um maior número de casos de uso de tecnologia e potencial de impacto das políticas 

públicas. Tais dados foram a base da análise de cluster que, por sua vez, identificou e agrupou 

os municípios a partir de suas potencialidades e fragilidades com o objetivo de verificar os 

esforços no nível dos municípios para a construção de cidades inteligentes e propiciar uma 

contraposição com os projetos mapeados para o esforço realizado no nível do consórcio. 

Quando o dado estava disponível, acrescentou-se a média dos municípios do Estado de São 

Paulo para efeito de comparação. O quadro 15, apresenta as variáveis utilizadas, a qual aspecto 

ou dimensão ela se relaciona, o ano de referência e a fonte de coleta. 

 

Quadro 15: Variáveis utilizadas na coleta de dados60 

Aspecto / Dimensão Variável 
Ano 

referência 
Fonte 

Demográfica População do município 2018 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 

Demográfica Densidade demográfica (hab/km2) 2018 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 

Econômica PIB per capita 2018 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 

Social IDHM renda 2010 
Fundação Estadual Sistema de 

Análise de Dados (Seade) 

Social IDHM longevidade 2010 
Fundação Estadual Sistema de 

Análise de Dados (Seade) 

Social IDHM educação 2010 
Fundação Estadual Sistema de 

Análise de Dados (Seade) 

 
60 O quadro 15 apresenta todas as variáveis utilizadas na coleta de dados, porém nem todas foram usadas na 

clusterização. As variáveis utilizadas na clusterização foram: densidade demográfica, IDHM longevidade, IDHM 

educação, IDHM renda, conexões de banda larga fixa com mais de 34 MB (%), importação de produtos de alta 

tecnologia (%), índice de coleta de esgoto, índice de tratamento de esgoto, quantidade de automóveis por 

habitantes, taxa de mortalidade infantil e leitos de internação (coeficiente por mil habitantes). 
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Infraestrutura 

tecnológica 

Conexões de banda larga fixa com mais de 

34MB61 (%) 
out/18 

Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) 

Infraestrutura 

tecnológica 

Número total de operadoras com Cobertura 

4G 
2018 Teleco 

Infraestrutura 

tecnológica 

Exportação de produtos de alta tecnologia 

(%) 
2018 

Panorama do Desenvolvimento 

Socioeconômico da Região 

Oeste Metropolitana de São 

Paulo – 2020 

Infraestrutura 

tecnológica 

Importação de produtos de alta tecnologia 

(%) 
2018 

Panorama do Desenvolvimento 

Socioeconômico da Região 

Oeste Metropolitana de São 

Paulo – 2020 

Saneamento Índice de atendimento urbano de água (%) 2018 

Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento 

(SNIS) 

Saneamento Índice de perdas na distribuição de água (%) 2018 

Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento 

(SNIS) 

Saneamento Índice de coleta de esgoto (%) 2018 

Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento 

(SNIS) 

Saneamento 
Índice de esgoto tratado referido à água 

consumida (%) 
2018 

Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento 

(SNIS) 

Saneamento 

Taxa de cobertura do serviço de coleta 

seletiva porta-a-porta em relação à 

população urbana do município (%) 

2018 

Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento 

(SNIS) 

Mobilidade Quantidade de automóveis / habitantes dez/18 
Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran) 

Mobilidade Porcentagem de famílias sem automóveis 2017 

Panorama do Desenvolvimento 

Socioeconômico da Região 

Oeste Metropolitana de São 

Paulo – 2020 

Mobilidade 
Porcentagem de viagens produzidas por tipo 

coletivo 
2017 

Panorama do Desenvolvimento 

Socioeconômico da Região 

Oeste Metropolitana de São 

Paulo – 2020 

Mobilidade 
Porcentagem de viagens produzidas por tipo 

individual 
2017 

Panorama do Desenvolvimento 

Socioeconômico da Região 

Oeste Metropolitana de São 

Paulo – 2020 

Mobilidade 
Porcentagem de viagens produzidas por 

bicicleta 
2017 

Panorama do Desenvolvimento 

Socioeconômico da Região 

Oeste Metropolitana de São 

Paulo – 2020 

Saúde Taxa de mortalidade infantil 2018 Datasus 

Saúde 
Enfermeiros Registrados no COREN/SP 

(Coeficiente por mil habitantes) 
2018 Datasus 

Saúde 
Dentistas Registrados no CRO/SP 

(Coeficiente por dois mil habitantes) 
2018 Datasus 

Saúde 
Médicos Registrados no CRM/SP 

(Coeficiente por mil habitantes) 
2018 Datasus 

 
61 Segundo a Anatel, conexões de banda larga fica com mais de 34 MB são consideradas conexões de alta 

velocidade, por isso a escolha da variável. 
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Saúde 
Leitos de Internação (Coeficiente por mil 

habitantes) 
2018 Datasus 

Saúde Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 2018 Datasus 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dados secundários foram coletados em documentos oficiais e site institucional do 

Cioeste e das prefeituras dos municípios consorciados. 

A clusterização de dados é uma técnica de mineração de dados multivariados que 

através de métodos numéricos e das informações das variáveis, tem por objetivo agrupar as 

variáveis, sem realizar nenhuma suposição sobre os grupos. As técnicas de clusterização 

permitem uma descrição mais eficiente e eficaz das características específicas de cada um dos 

grupos identificados (CASSIANO, 2014). 

Diante os diversos métodos de clusterização, para essa dissertação foi escolhido o 

método de Ward. Ele foi desenvolvido por Ward em 1963 e consiste em uma clusterização 

hierárquica na qual se minimiza o total da variância intra-cluster, ou seja, os clusters são 

formados com a união dos objetos mais semelhantes. (CASSIANO, 2014). A sua escolha se 

deu pelo fato de os dados utilizados no trabalho possuírem relações hierárquicas. Além disso, 

os clusters são representados por meio de dendrogramas, possibilitando o fornecimento de 

descrições informativas e uma visualização para as estruturas de grupos em potencial com o 

uso do dendrograma. 

A clusterização foi realizada no software Stata versão 14. Para tanto, as variáveis 

foram selecionadas e padronizadas entre 0 e 1. Isso foi realizado por causa da dificuldade em 

se determinar os valores de entrada das variáveis, dado que elas possuem muitos atributos, pela 

sensibilidade dos algoritmos aos valores das variáveis e pelo número de variáveis ser superior 

ao de municípios, sendo 27 variáveis e apenas 11 municípios. 

Nesse sentido, houve a preocupação em selecionar variáveis relacionadas com os 

aspectos demográfico, econômico e social, com a infraestrutura tecnológica e com as dimensões 

saúde, mobilidade e saneamento dos municípios consorciados. Foi necessário escolher as 

variáveis para realizar a clusterização, pois o número de municípios (11) era muito menor que 

o total de variáveis disponíveis (27). Para realizar tal escolha, foram utilizados os seguintes 

critérios: balancear as variáveis entre os aspectos e as dimensões e as variáveis escolhidas 

estarem disponíveis para todos os municípios analisados. A sistematização das variáveis e seus 

respectivos aspectos e dimensões pode ser observada no quadro a seguir. 
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Quadro 16: Sistematização das variáveis utilizadas na clusterização 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a clusterização, foi realizada uma análise dos grupos que estão mais próximos e 

mais distantes do conceito de cidades inteligentes adotado nessa dissertação. Nesse sentido, a 

pesquisa se propõe a contribuir tanto na discussão acadêmica sobre cidades inteligentes e a 

realidade do maior consórcio público do país, o Cioeste, como também com evidências que 

possam subsidiar políticas públicas em cidades inteligentes e compras públicas municipais que 

demandam maior sofisticação na aquisição de tais produtos e/ou serviços. 

  

Aspectos/Dimensões Variáveis

Aspectos demográfico, 

econômico e social

Densidade populacional (2018);                           

IDHM longevidade (2010);                                    

IDHM educação (2010);                                          

IDHM renda (2010)

Infraestrutura tecnológica

Porcentagem de conexões de banda larga fixa com 

mais de 34MB por 100 habitantes (outubro de 2018); 

Porcentagem de importação de produtos de alta 

tecnologia (2018)

Saúde
Taxa de mortalidade infantil (2018);                      

Leitos de internação por mil habitantes (2018)

Mobilidade
Quantidade de automóveis por habitantes 

(dezembro de 2018)

Saneamento
Índice de coleta de esgoto (2018);                        

Índice de tratamento de esgoto (2018)
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DE CLUSTER SOBRE OS MUNICÍPIOS DO CIOESTE 

 

Como tratado no capítulo anterior, a clusterização dos municípios do Cioeste foi 

realizada no software Stata versão 14, com o método de clusterização Ward. A figura 3 mostra 

o dendrograma gerado. 

 

Figura 3: Dendrograma da clusterização dos municípios do Cioeste 

 

Fonte: Elaboração própria no software Stata versão 14. 

 

A partir do dendrograma, optou-se por realizar a abordagem divisiva (top-down), na 

qual em cada etapa um cluster é escolhido e dividido em dois clusters menores (CASSIANO, 

2014). Nesse caso optou-se por 3 clusters e pela categorização em – nuclear, intermediário e 

periférico - a partir das características geográficas do território de atuação do consórcio. O 

cluster nuclear é composto pelos municípios de Barueri, Carapicuíba, Jandira e Osasco, 

caracterizados por serem mais próximos à São Paulo – entre 22km e 34 km - quando 

comparados aos demais municípios do Cioeste. Já, o cluster intermediário é formado pelos 

municípios de Cotia, Santana do Parnaíba e Vargem Grande Paulista, distantes entre 33km e 

44km da cidade de São Paulo. Enquanto, o cluster periférico é constituído pelos municípios de 
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Araçariguama, Cajamar, Itapevi e Pirapora do Bom Jesus. Eles são os municípios mais distantes 

de São Paulo – entre 40km e 55km. 

A partir da divisão em três clusters foram construídos um gráfico sobre cada aspecto e 

dimensão dos municípios para entender as semelhanças entre os municípios de um mesmo 

cluster e as diferenças entres os clusters que serão apresentados nas próximas subseções. 

Quando o dado estava disponível para determinada variável, foi acrescentado o dado referente 

a média dos municípios do Estado de São Paulo para efeito de comparação. 

 

4.1 – Aspectos socioeconômicos 

 

Em relação aos aspectos socioeconômicos dos municípios, representados pelo IDHM 

longevidade, IDHM educação e IDHM renda, a partir do gráfico 4, pode-se perceber que os 

municípios em geral possuem IDHM longevidade semelhante, classificados como “muito alto”. 

O que os diferencia são os IDHM educação e renda, os quais os municípios do cluster periférico 

possuem menores índices em relação aos demais clusters. O cluster nuclear se destaca por 

maiores IDHM educação, com elevação também do IDHM renda. Enquanto, o cluster 

intermediário possui os maiores IDHM renda comparado aos outros clusters. 

Quando comparados ao Estado de São Paulo, percebe-se que o município de Santana 

de Parnaíba – integrante do cluster intermediário – destaca-se por estar acima da média do 

estado e possuir o maior valor, quando comparado aos demais municípios do Cioeste, no IDHM 

educação e no IDHM renda. Este último pode ser explicado pelo fato da região de Alphaville, 

importante centro econômico, ser localizada nos municípios de Santana de Parnaíba e de 

Barueri, que também possui IDHM renda acima da média do estado. 

Outro ponto importante a ser destacado é o IDHM renda de Cajamar e Araçariguama 

– municípios que constituem o cluster periférico. Apesar de apresentarem os menores índices 

desse aspecto eles possuem, respectivamente, o primeiro e terceiro maior PIB per capita dentre 

os municípios do Cioeste. Tal fato pode ser atribuído a importantes rodovias cortarem esses 

municípios – Rodovia Anhanguera e Rodovia Castelo Branco – permitindo eles abrigarem 

sedes de grandes empresas das áreas de cosméticos, química e plásticos. 
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Gráfico 4: IDHM longevidade, IDHM educação e IDHM renda por município (2010) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do IBGE e da clusterização realizada no software Stata versão 14. 

 

4.2 – Aspectos de infraestrutura tecnológica 

 

Em relação a infraestrutura tecnológica dos municípios consorciados, a partir do 

gráfico 5 é possível perceber que os municípios que compõem o cluster periférico possuem 

menos operadoras com cobertura 4G, quando comparados aos municípios dos clusters 

intermediário e nuclear. Além disso, o cluster periférico também possui menos conexões em 

banda larga fixa com velocidade superior a 34 MB, o que pode ser relacionado a uma menor 

cobertura de 4G nesses municípios. 

Enquanto, os municípios do cluster intermediário possuem mais empresas com 

cobertura 4G e um maior número de conexões em banda larga fixa maior de 34 MB – 

considerada de alta velocidade de acordo com a classificação da Anatel. Porém, é o cluster 

nuclear que possui municípios, dentre os demais, com o maior número de conexões de banda 

larga fixa de alta velocidade. 

Pode-se concluir que em relação a infraestrutura tecnológica, os municípios que 

constituem o cluster nuclear possuem maior infraestrutura tecnológica, o que possibilita com 

maior facilidade a construção de iniciativas de cidades inteligentes. Enquanto, os municípios 

do cluster periférico apresentam uma infraestrutura tecnológica mais frágil, sendo necessário 

fortalecê-la e ampliá-la para construir iniciativas de cidades inteligentes. 
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Gráfico 5: Número de operadoras com cobertura 4G e número de conexões em banda larga fixa com 

velocidade superior a 34MB (outubro de 2018) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Teleco e da Anatel e da clusterização realizada no software Stata 

versão 14. 

 

4.3 – Dimensão mobilidade 

 

Em relação a mobilidade nos municípios consorciados, é possível perceber pelo 

gráfico 6 que os municípios do cluster periférico possuem uma quantidade menor de 

automóveis por habitantes comparado aos demais municípios dos cluster intermediário e 

nuclear e, consequentemente, um número de viagens produzidas do tipo individual mais baixa. 

Enquanto os municípios do cluster intermediário possuem a maior quantidade de automóveis 

por habitantes e o maior número de viagens produzidas por tipo individual comparado aos 

demais clusters. Isso ocorre, principalmente, pelo fato de Cotia, Santana de Parnaíba e Vargem 

Grande Paulista estarem entre 33km e 44km de São Paulo e por não possuírem linha de trem 

da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que promova rápida conexão entre os 

municípios. 

Enquanto, os municípios que compõem o cluster nuclear produzem mais viagens do 

tipo coletivo comparado ao cluster intermediário, apesar da quantidade de automóveis por 
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habitantes ser alta. Isso ocorre principalmente pela conexão entre São Paulo e os municípios de 

Barueri, Carapicuíba, Jandira e Osasco através das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da CPTM. 

Em relação as viagens produzidas por bicicletas todos os municípios possuem baixas 

porcentagens (menos de 1%), o que mostra a necessidade de maior investimento em ciclovias. 

Os municípios do Cioeste que mais possuem ciclovias são Osasco, com cerca de 15,5km 

interligando o Parque Chico Mendes ao Parque do Rochdale62, e Santana de Parnaíba com 

15km, ligando a região de Alphaville, na divisa com Barueri, até o bairro Colinas da 

Anhanguera, nas proximidades da divisa com Cajamar63. 

 

Gráfico 6: Quantidade de automóveis por habitantes e porcentagem de viagens produzidas nos municípios 

por tipo coletivo, individual e de bicicleta (respectivamente dezembro de 2018 e 2017) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Denatran e da pesquisa Panorama do Desenvolvimento 

Socioeconômico da Região Oeste Metropolitana de São Paulo – 2020 e da clusterização realizada no software 

Stata versão 14. 

 

Pode-se concluir em relação a mobilidade, que os municípios do cluster nuclear 

possuem maior acessibilidade ao transporte público, tanto por meio das linhas 8 e 9 da CPTM 

quanto pelas linhas de ônibus municipais e intermunicipais. Enquanto, os municípios do cluster 

intermediário produzem mais viagens por transporte individual, dada as poucas opções de 

 
62 Disponível em: https://www.girosa.com.br/cidade/so-parnaiba-e-osasco-tem-planos-de-ciclovia-e-ciclofaixa. 

Acesso em: 02 fev. 2021. 
63 Disponível em: https://www.mobilize.org.br/noticias/12248/santana-de-parnaiba-sp-implanta-ciclovia-com-15-

km.html. Acesso em: 02 fev. 2021. 
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transporte coletivo. Já os municípios do cluster periférico, possuem pouco transporte coletivo, 

dificultando o seu uso. Nesse sentido, percebe-se uma necessidade de investir em mais opções 

de transporte coletivo nos municípios do cluster intermediário e, nos municípios do cluster 

periférico, investir em uma estrutura de transporte coletivo, tanto de ônibus quanto de trens. 

Em relação as ciclovias, todos os municípios consorciados possuem menos de 1% de 

viagens produzidas por bicicletas e poucos quilômetros de ciclovias construídas, necessitando 

mais investimentos nessa área. 

 

4.4 – Dimensão saneamento 

 

Os dados sobre a dimensão saneamento são divididos em dados sobre água, esgoto e 

resíduos sólidos e são apresentados no gráfico 7. Em relação a água, é possível perceber que os 

municípios consorciados são atendidos quase em sua totalidade, exceto por Araçariguama e 

Pirapora do Bom Jesus com coberturas de 60% e 80%, respectivamente. Quanto as perdas na 

distribuição de água, todos os municípios consorciados estão acima da média do Estado de São 

Paulo (26,36%), exceto por Araçariguama que apresenta 20,43%. 

As maiores diferenças entre os municípios ocorrem no esgoto e na coleta seletiva. A 

coleta de esgoto possui menor nível no cluster intermediário, sendo Cotia com cerca de 25% e 

Santana de Parnaíba com 37%. Enquanto nos clusters periférico e nuclear, o nível permanece 

entre aproximadamente 50% - em Pirapora do Bom Jesus – e 62% em Barueri. Todos os 

municípios do Cioeste possuem índices abaixo da média do Estado de São Paulo (85,03%). No 

tratamento de esgoto64, a situação torna-se mais difícil. O cluster intermediário permanece com 

os níveis mais baixos entre aproximadamente 23,7% em Santana de Parnaíba e 37,4% em Cotia. 

Enquanto, os clusters periférico e nuclear permanecem entre 43,1% em Pirapora do Bom Jesus 

e 56% em Araçariguama. Cajamar torna-se uma exceção por não possuir tratamento de esgoto. 

Enquanto na coleta seletiva, o cluster intermediário é o único que possui o serviço em 

todos os municípios, com destaque para Vargem Grande Paulista que atende toda a população 

o município. No cluster nuclear, apenas Barueri e Osasco possuem coleta seletiva. Enquanto, 

no cluster periférico nenhum município possui o serviço. 

 

 
64 Como apenas o esgoto coletado pode ser conduzido a Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), os valores do 

índice de tratamento de esgoto devem ser analisados em relação ao índice de coleta de esgoto. Um exemplo é o 

município de Vargem Grande Paulista que coleta 25,45% do esgoto, mas do esgoto coletado trata apenas 31,96%, 

resultando num tratamento de apenas 8,13% de todo o esgoto produzido pelo município. 
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Gráfico 7: Dados sobre água, esgoto e resíduos sólidos nos municípios consorciados (2018) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SNIS e da clusterização realizada no software Stata versão 14. 

 

Portanto, em relação ao saneamento, o cluster periférico é o que possui maior 

fragilidade no atendimento urbano de água e na coleta seletiva. O cluster intermediário possui 

melhores índices em relação a água e coleta seletiva, mas possui os menores níveis de coleta e 

tratamento de esgoto. Enquanto, o cluster nuclear se destaca em todas as áreas em relação aos 

demais, mas possui pontos a melhorar em relação ao esgoto e a coleta seletiva. 

Percebe-se também que os municípios consorciados possuem índices de perda na 

distribuição de água elevados em relação ao Estado de São Paulo, com destaque para Pirapora 

do Bom Jesus com perda superior a 50%. Possuem índices inferiores a 63% na coleta de esgoto 

e, inferiores a 56% no tratamento de esgoto em relação ao esgoto coletado. Também precisamos 

considerar Cajamar que não trata o esgoto coletado Além disso, apenas 5 dos 11 municípios 

consorciados possuem coleta seletiva. 

Portanto, a dimensão saneamento pode ser considerada como a que mais precisa de 

investimento, quando observado os municípios do Cioeste como um todo. 
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4.5 – Dimensão saúde 

 

Em relação a dimensão saúde, pode-se observar no gráfico 8 que os municípios do 

cluster intermediário possuem menor taxa de mortalidade, mais leitos e maior quantidade de 

enfermeiros e médicos por mil habitantes comparado aos clusters periférico e nuclear. O cluster 

nuclear permanece em situação intermediária, por possuir coeficiente semelhante de médicos e 

enfermeiros, mas ter uma taxa de mortalidade infantil maior. Enquanto os municípios do cluster 

periférico possuem taxas de mortalidade semelhantes aos municípios do cluster nuclear, porém 

tem menor coeficiente de leitos, de médicos e de enfermeiros. 

Quando comparados ao Estado de São Paulo, os municípios de Itapevi, Jandira e 

Osasco possuem taxas de mortalidade acima da média do estado (10,7) e Cotia possui leitos por 

mil habitantes acima da média do estado (2,1). 

 

Gráfico 8: Taxa de mortalidade infantil, quantidade de leitos por mil habitantes e quantidade de 

enfermeiros e médicos por mil habitantes nos municípios consorciados (2018) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DataSus e da clusterização realizada no software Stata versão 14. 

 

Em relação à dimensão saúde, pode-se destacar a inexistência de leitos por mil 

habitantes em Araçariguama e Cajamar, a quantidade de enfermeiros por mil habitantes nesses 

mesmos municípios ser inferior a 1 e a quantidade de médicos por mil habitantes ser inferior a 

1 em todos os municípios do cluster periférico, caracterizando uma fragilidade no sistema de 
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saúde desses municípios. Também se destaca por sua fragilidade em relação à infraestrutura 

para internação, além dos anteriormente citados, os municípios de Jandira, Santana de Parnaíba 

e Carapicuíba por terem menos de 1 leito a cada 1000 habitantes. 

O quadro 17 sintetiza as principais observações dos clusters nuclear, intermediário e 

periférico. 

 

Quadro 17: Principais observações sobre os clusters nuclear, intermediário e periférico 

Aspectos/Dimensões Cluster Nuclear Cluster Intermediário Cluster Periférico 

Socioeconômicos 
Maiores IDHM educação Maiores IDHM renda Menores IDHM 

educação e renda 

Infraestrutura 

tecnológica 

Maior número de conexões de 

banda larga fixa de alta 

velocidade 

Maior quantidade de 

operadoras com 

cobertura 4G 

Menos operadoras com 

cobertura 4G; 

Menos conexões com 

banda larga fixa de alta 

velocidade 

Mobilidade 

Maior porcentagem de viagens 

produzidas por tipo coletivo; 

Alta taxa de automóveis por 

habitantes 

Mais automóveis por 

habitantes; 

Maior porcentagem de 

viagens produzidas por 

tipo individual 

Menos automóveis por 

habitantes; 

Menor porcentagem de 

viagens produzidas por 

tipo individual 

Saneamento 

Pontos a melhorar em relação 

ao esgoto e a coleta seletiva; 

Índices de perda na 

distribuição de água acima da 

média estadual 

Melhores índices de 

atendimento urbano de 

água e coleta seletiva; 

Menores níveis de coleta 

e tratamento de esgoto; 

Índices de perda na 

distribuição de água 

acima da média estadual 

Maior fragilidade no 

atendimento urbano de 

água e na coleta 

seletiva; 

Cajamar não possui 

tratamento de esgoto; 

Índices de perda na 

distribuição de água 

acima da média estadual 

Saúde 

Coeficiente de leitos e médicos 

abaixo da média estadual 

Menor taxa de 

mortalidade infantil; 

Maior coeficiente de 

leitos, médicos e 

enfermeiros 

Menor coeficiente de 

leitos, médicos e 

enfermeiros 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.6 - Reflexões 

 

A partir deste panorama dos aspectos demográficos, sociais, econômicos e da 

infraestrutura tecnológica e das dimensões mobilidade, saneamento e saúde dos municípios do 

Cioeste, pode-se observar maiores fragilidades no cluster periférico. Os municípios desse 

cluster possuem os menores IDHM educação – entre 0,597 em Araçariguama e 0,698 em 

Pirapora do Bom Jesus - e IDHM renda - 0,679 em Pirapora do Bom Jesus e 0,717-, o que 

mostra maior fragilidade socioeconômica. 
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Além disso, ele também possui menos operadoras que oferecem cobertura 4G e baixa 

porcentagem de conexões em banda larga fixa com alta velocidade, mostrando a fragilidade da 

infraestrutura tecnológica dos municípios para construírem iniciativas de cidades inteligentes. 

Também possuem maior fragilidade no transporte coletivo interurbano, devido à 

grande distância da capital São Paulo e à falta de conexão via metrô, CPTM ou ônibus 

metropolitano. Além disso, são mais vulneráveis nas dimensões saneamento e saúde, devido ao 

baixo atendimento de água em Araçariguama e Pirapora do Bom Jesus, a inexistência de coleta 

seletiva e por possuírem menos leitos, médicos e enfermeiros por mil habitantes do que os 

demais municípios dos clusters intermediário e nuclear. 

Enquanto os municípios do cluster intermediário, possuem IDHM renda – entre 0,755 

em Vargem Grande Paulista e 0,876 em Santana de Parnaíba - e IDHM educação – entre 0,683 

em Vargem Grande Paulista e 0,725 em Santana de Parnaíba - maiores que os demais clusters. 

Também possuem as menores taxas de mortalidade – entre 4 em Vargem Grande Paulista e 7,7 

em Cotia – que estão abaixo da média do estado de São Paulo. Também possui coleta seletiva 

em todos os municípios, com cobertura de toda a população de Vargem Grande Paulista. 

Já os municípios do cluster nuclear, se destacam por possuírem as maiores 

porcentagens de conexão em banda larga fixa acima de 34 MB – entre 6,47% em Osasco e 

13,71% em Barueri. Além disso, possuem as maiores porcentagens de viagens coletivas – entre 

21% em Jandira e 34% em Barueri -, dada a proximidade com São Paulo e a existência de 

ônibus metropolitanos e das linhas Diamante e Esmeralda da CPTM. Também possuem mais 

esgoto coletado – Carapicuíba com aproximadamente 56% e Barueri com 62,6% - e tratado – 

Jandira com 25,9% e Barueri e Osasco com 31,2% - do que os demais municípios. 

Ao compararmos os gargalos apresentados na análise de cluster e os projetos em 

andamento no Cioeste, percebe-se uma convergência. Observa-se a priorização de reduzir 

determinados problemas socioeconômicos, em especial o das mulheres e filhos em situação de 

vulnerabilidade social devido à violência doméstica; de redução de custos na compra de 

medicamentos no projeto “ata de registro de preços de medicamentos”; na atenção à 

dependência química, com o Projeto Redes; e da proteção do meio ambiente. 

Entretanto, os projetos relacionados ao meio ambiente, que possuem potencial para 

reduzir um dos gargalos apresentados na análise de cluster - as perdas de distribuição de água 

– além de restaurar e proteger áreas florestais, estão emperrados. Isso ocorre por duas razões: 

recursos não liberados – caso do Programa Uso Racional da Água -e estudo em processo de 

realização há mais de um ano – caso do Estudo metodológico de pagamentos por serviços 

ambientais regionais. 
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Também se destaca que o Programa Uso Racional da Água poderia ter o seu escopo 

ampliado. Ao invés de restringir-se ao conserto e/ou troca de equipamentos hidráulicos em 

escolas dos municípios consorciados, poderia ampliar seu escopo para outros órgãos públicos, 

além de campanhas de conscientização com a população sobre a importância de racionalizar e 

diminuir o consumo de água. Pensando na construção de cidades inteligentes, seria interessante 

o uso de sensores em canos e bombas e a instalação de medidores de água para a coleta de dados 

em tempo real para identificar possíveis vazamentos de água. 

Ao comparar os gargalos apresentados na análise de cluster com os projetos encerrados 

no Cioeste, percebe-se um alinhamento entre demandas e políticas públicas, principalmente nas 

dimensões de mobilidade e de saneamento e na área de desenvolvimento urbano. Porém, vale 

destacar que os estudos realizados nessas dimensões e área não foram postos em prática. 

Na dimensão mobilidade foi realizado um estudo diagnóstico da mobilidade urbana 

regional com os objetivos de orientar a expansão das redes estruturais viária e de transporte 

coletivo da Região Oeste Metropolitana de São Paulo e identificar os principais fluxos de 

viagens por transporte individual, bem como, seu atendimento pela rede viária principal e pela 

rede de transporte coletivo atual e prevista. Pensando nos resultados obtidos com o cluster este 

estudo poderia orientar a expansão de linhas da CPTM para municípios distantes cerca de 40km 

de São Paulo e que possuem demanda por transporte público, como Cotia, Santana de Parnaíba 

e Vargem Grande do Sul, mas que atualmente não possuem essa modalidade no transporte 

coletivo. Além da criação de linhas da CPTM e de aumento de linhas de ônibus intermunicipais 

nos municípios do cluster periférico (Araçariguama, Cajamar, Itapevi e Pirapora do Bom Jesus), 

que distantes cerca de 50km de São Paulo, sofrem com a falta de transporte coletivo. Também 

se observa como necessário a promoção e o investimento na construção de ciclovias nos 

municípios consorciados de modo geral. Em relação à construção de iniciativas de cidades 

inteligentes, esse estudo que o consórcio detém poderia dialogar com as ações individuais 

desenvolvidas por Barueri, Itapevi e Osasco que preveem a construção de ciclovias e a 

instalação de semáforos inteligentes – no caso de Itapevi. 

Na dimensão saneamento, que contempla resíduos sólidos, foi realizado um estudo 

para o desenvolvimento de um projeto de sistema regional de coleta, separação e 

reaproveitamento de rejeitos de resíduos da construção civil. Se posto em prática, poderia 

contribuir para a redução do descarte incorreto desse tipo de material. 

Na área de desenvolvimento urbano foi construída uma base de dados dos municípios 

consorciados para permitir, em um único ambiente, uma visão completa de informações sobre 

o território. Esse projeto foi realizado em parceria com a Emplasa entre abril de 2016 e abril de 
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2017. Porém, com a finalização do contrato, o consórcio deixou de ter acesso a esses dados que 

facilitariam o planejamento da sua atuação. 

Em relação à construção de cidades inteligentes, o Cioeste participou de eventos e 

realizou termos de cooperação com a Rede Mercocidades, Agência de Desenvolvimento de 

Córdoba e a International Urban Cooperation, porém até o momento eles não resultaram em 

ações efetivas. 

A partir das comparações entre os projetos em andamento e encerrados do Cioeste, as 

ações individuais dos municípios e os gargalos encontrados na análise de cluster, pode-se 

entender que em certa medida o consórcio contribui para a superação de alguns gargalos, 

relacionados a vulnerabilidade socioeconômica e a ampliação do acesso à medicamentos com 

redução de custos. Porém, também possui estudos não postos em prática que possuem grande 

potencial de mitigar gargalos relacionados a falta de transporte coletivo em alguns municípios 

e ao índice de perda de distribuição da água. Esses estudos também poderiam incorporar o uso 

de TICs como, por exemplo, construção de ciclovias, uso de semáforos inteligentes e medidores 

de água em tempo real, e estariam mais relacionados à construção de cidades inteligentes. 

Nesse sentido, existem outras dimensões que deveriam ser mais focadas nas iniciativas 

consorciadas realizadas no Cioeste como, por exemplo, o saneamento. Nesse caso, o consórcio 

poderia reduzir os gargalos relacionados a coleta e ao tratamento de esgoto com o uso de TICs, 

como, uso de sensores nos canos, bombas e demais partes da infraestrutura hidráulica para 

monitorar condições e gerenciar perdas por meio de identificação e reparo de vazamentos e uso 

de sensores distribuídos para monitorar a qualidade da água nos canos, rios e lagos. 

Conclui-se que o Cioeste possui projetos encerrados e em andamento, além de termos 

de cooperação, que poderiam ser otimizados na construção de iniciativas voltadas à promoção 

das cidades inteligentes, mas que no momento não são voltados para essa finalidade. 

As ações das prefeituras de Barueri, Itapevi, Osasco e Santana de Parnaíba 

direcionadas para a construção de cidades inteligentes, são mais voltadas de fato para a cidade 

digital. As ações são destinadas ao uso da tecnologia na cidade para a instalação de fibra óptica 

em escolas, praças e secretarias (Itapevi) e de câmeras de monitoramento no município para 

inibir a violência (Barueri e Osasco). Não realizam uma gestão participativa e padronizam o 

que é considerado “inteligente”, desconsiderando que os níveis de inteligência podem variar 

em decorrência de questões históricas, demanda dos municípios, de características particulares 

dos municípios, limitações de recursos e tamanho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da revisão bibliográfica - fundamentada nas referências internacionais e 

nacionais - em cidades inteligentes foi possível perceber que houve uma trajetória evolutiva do 

conceito ao longo do tempo, sendo os primeiros mais voltados para o uso de TICs na 

infraestrutura das cidades, depois com a incorporação do cidadão como protagonista da cidade, 

depois a governança e, por último, a sustentabilidade. Também se percebeu que os conceitos 

nacionais são mais adaptados às realidades socioeconômicas dos municípios brasileiros diante 

de suas características peculiares e da trajetória de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. 

Nesse sentido, foi utilizada na dissertação a abordagem híbrida por considerar-se que os 

cidadãos são protagonistas na construção da cidade inteligente; pela necessidade de modelos de 

avaliação que considerem as particularidades e as dificuldades estruturais dos municípios; e por 

reconhecer a importância das TICs nos serviços públicos com o objetivo de se atender as 

demandas dos cidadãos. 

Em relação às políticas públicas nacionais desenvolvidas no nível federal, percebe-se 

uma execução distante da realidade dos municípios devido à falta de metas e de 

acompanhamento das ações desenvolvidas em diferentes localidades. A Carta Brasileira para 

Cidades Inteligentes pode ser um primeiro passo para quebrar esse distanciamento, pois ela foi 

aberta à consulta pública, algo não realizado nas políticas públicas anteriores a nível federal. 

Além disso, é a primeira política púbica desenvolvida por meio da Secretaria Nacional de 

Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento 

Regional (SMDRU/MDR) e não somente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC). O seu objetivo também vai além, por adotar uma abordagem de 

cidade inteligente que reflita a realidade brasileira. 

Na análise de cluster dos municípios do Cioeste, foram encontrados diversos gargalos, 

sendo os principais relacionados às dimensões saneamento – grandes perdas na distribuição de 

água, baixos índices de coleta de esgoto (entre 25,5% e 62,6%) e de tratamento de esgoto (entre 

23,7% e 56% do esgoto coletado); mobilidade – necessidade de mais investimento em 

transporte coletivo e em ciclovias; e no aspecto de infraestrutura tecnológica – baixo percentual 

de conexões de banda larga superior a 34 MB, sendo o maior percentual em Barueri (13,7%). 

Quando comparados os gargalos encontrados na análise de cluster com os projetos em 

andamento e encerrados e os termos de cooperação do Cioeste, observa-se a tentativa de 

resolução dos gargalos socioeconômicos por parte do consórcio, principalmente relacionados 

as mulheres e filhos em situação de vulnerabilidade social devido à violência doméstica; a 
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redução de custos na compra de medicamentos no projeto “ata de registro de preços de 

medicamentos”; na atenção à dependência química, com o Projeto Redes; e a proteção do meio 

ambiente; além das dimensões de mobilidade e de saneamento e na área de desenvolvimento 

urbano. 

Porém, vale destacar que os estudos realizados nessas dimensões e área não foram 

postos em prática e que eles poderiam ser mais bem direcionados na construção de cidades 

inteligentes por meio do uso de TICs. Percebe-se que essas situações ocorrem por diversas 

dificuldades enfrentadas pelos consórcios públicos intermunicipais. A primeira delas são os 

problemas de governança e da falta de dados sobre critérios de seleção e priorização de projetos. 

A segunda é relativa à dificuldade em fazer políticas de integração com municípios muito 

heterogêneos tanto em relação a porte quanto na infraestrutura e nos recursos disponíveis em 

cada município. Nos consórcios é necessária uma uniformidade mínima para fazer políticas e 

iniciativas voltadas para as cidades inteligentes. Uma terceira causa é a falta de sensibilização 

dos atores políticos para a questão das cidades inteligentes e para o consórcio intermunicipal 

em si. Muitas vezes os municípios não se interessam em cooperar com os outros para resolver 

os seus problemas ou pelo fato de acharem que possuem recursos para resolvê-los sozinhos ou 

pelo estímulo exacerbado à competitividade. 

Nesse sentido, as discussões e as propostas de cidades inteligentes podem auxiliar os 

municípios brasileiros a enfrentar os complexos desafios no atendimento à população a partir 

da adaptação dessas discussões e propostas para a realidade brasileira. Pensar que os municípios 

possuem portes, recursos, acesso ao conhecimento e localização diferentes e, por isso, o 

entendimento de “inteligente” precisará ser diferente para cada um. 

No caso do Cioeste, é fundamental estabelecer metas diferentes para municípios com 

perfis diferentes para desenvolver políticas voltadas as cidades inteligentes. Um exemplo é o 

transporte coletivo. Pode-se pensar em maior investimento na infraestrutura já existente para os 

municípios do cluster nuclear, enquanto para os municípios do cluster periférico, é necessário 

que se desenvolva linhas da CPTM e de ônibus intermunicipais, dada a sua inexistência. Para 

as ações voltadas às cidades inteligentes se concretizarem é necessário que os municípios sejam 

sensibilizados para a questão. Para isso, pode-se realizar eventos para apresentar as discussões 

sobre cidades inteligentes e a criação de um espaço para os consórcios apresentarem suas 

demandas. 

Essa dissertação traz algumas contribuições. A primeira é a compilação das referências 

nacionais e internacionais em cidades inteligentes e sua divisão em diferentes abordagens. A 

segunda é uma definição de cidades inteligentes que englobe a heterogeneidade dos municípios 
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brasileiros. A terceira é o estudo do Cioeste, consórcio público intermunicipal de grande 

importância socioeconômica, localizado na Região Oeste Metropolitana de São Paulo, mesma 

região em que se encontra a Unifesp. Também apresenta um ineditismo – o alinhamento entre 

cidades inteligentes e consórcios públicos intermunicipais. Ele se dá por meio da possibilidade 

de construção de iniciativas de cidades inteligentes dentro de um novo arranjo institucional, o 

consórcio intermunicipal, que pode permitir uma maior efetividade dessas iniciativas para toda 

uma região diante de uma maior força política e de mais recursos envolvidos com a união dos 

municípios. 

Os principais gargalos da pesquisa estão relacionados a escassez de dados 

desagregados por municípios sobre o uso das TICs nas cidades que dificulta uma análise mais 

precisa sobre as tecnologias utilizadas pelos municípios e a falta de disponibilidade por parte 

do consórcio de uma base de dados sobre os municípios do Cioeste, que dificulta o 

conhecimento de indicadores mais específicos dos municípios, além dos disponíveis em bases 

de dados secundárias com amplitude nacional. 

A pesquisa possibilita a ampliação do uso da análise de cluster para estudos sobre 

iniciativas de cidades inteligentes para outros consórcios no Brasil como, o Consórcio do 

Grande ABC. 
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APÊNDICE A - Dimensões da cidade inteligente de acordo com ABDI (2017) 

 

Quadro 18: Dimensões da cidade inteligente de acordo com ABDI (2017) 

Sequência Dimensão Caracterização Exemplos 

1 

Controle 

centralizado, 

integrado e 

inteligente da 

informação e das 

estruturas e 

serviços públicos 

da cidade (Centro 

de Controle e 

Operações (CCO)) 

O CCO é uma sala equipada com 

monitores e instalações que permitam a 

acomodação de uma pluralidade de 

servidores responsáveis por diversos 

serviços e estruturas públicas da cidade, 

e que convivem, num mesmo espaço 

compartilhando o monitoramento do 

serviço público, os eventos relevantes e 

as tomadas de decisão. É um ponto de 

contato de dados - tratados, analisados 

e combinados -, e dos alertas com o 

tomador de decisão, o gestor público. É 

frequente que os CCOs sejam 

compartilhados entre o município e o 

Estado em relação aos investimentos e 

os custos operacionais de manutenção. 

  

2 

Infraestrutura 

inteligente de 

telecomunicações e 

conectividade na 

cidade 

É um dos pilares de sustentação da 

eficiente aplicação de TICs no 

provimento de serviços e utilidades 

públicas, no caminho em direção às 

smart cities. 

  

3 

Iluminação pública 

inteligente 

Reduz o consumo energético e a 

necessidade de intervenções em campo, 

viabiliza novos serviços e recursos à 

sociedade; e melhora a segurança 

pública e a qualidade de vida da 

população. 

Troca de lâmpadas 

tradicionais de sódio ou 

mercúrio, que são 

extremamente ineficientes, por 

causa da sua baixa 

luminescência e alto consumo 

energético, por lâmpadas de 

LED (Lighting Emitting 

Diodes) em um sistema com 

modulação de potência e 

detecção e correção de falhas 

nas lâmpadas por dispositivo 

remoto (telegestão); 

Rede física de transmissão de 

dados e informações em tempo 

real que abrange todas as vias 

públicas da cidade. 
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4 

Mobilidade urbana 

ativa e inteligente 

É necessário existir uma mobilidade 

urbana ativa e inteligente para que a 

circulação de pessoas e coisas ocorra 

com fluidez, sem obstáculos, pois as 

interrupções em vias públicas (isoladas 

ou rotineiras) impactam a saúde da 

cidade, representando o impedimento 

às trocas econômicas, sociais e à 

qualidade de vida da população. 

Uso de modais ativos 

(bicicleta, caminhada e 

patinete elétrico); 

Uso de TICs (semáforo 

inteligente, sistema de 

identificação de vagas para 

estacionamento, sistema de 

autuação de infrações de 

trânsito, liberação de vias para 

ambulâncias e bombeiros em 

casos de emergência, entre 

outros). 

5 

Monitoramento 

inteligente no 

ambiente urbano e 

prevenção de 

desastres 

Monitoramento das encostas, das 

condições meteorológicas em tempo 

real, dos sistemas de drenagem da 

cidade e da qualidade do ar para 

prevenir possíveis enchentes, 

deslizamentos de terra e tentar reduzir o 

nível de poluição. Essa prevenção reduz 

os gastos com saúde, em possíveis 

acidentes que possam ocorrer 

relacionados ao meio ambiente urbano. 

  

6 

Saneamento básico 

inteligente 

Monitoramento e planejamento 

constante do uso da água pelo prestador 

de serviço; Monitoramento da 

qualidade da água; Redução dos custos 

operacionais e dos riscos de fraude 

existentes com a técnica atual de leitura 

presencial de hidrômetros; Reutilização 

no processo de esgotamento sanitário 

da cidade para fins energéticos a partir 

de iodo e biogás, constituindo uma 

matriz energética alternativa e 

possibilitando a otimização econômica 

e ambiental do serviço público. 

Uso de medidores inteligentes 

de consumo de água (smart 

meters), que acompanham o 

consumo de água de uma 

residência/prédio em tempo 

real; 

Uso de sensores nos focos de 

captação, nas estruturas de 

adução e na entrega ao 

consumidor final para 

monitorar a qualidade; 

Reutilização no processo de 

esgotamento sanitário da 

cidade para fins energéticos a 

partir de iodo e biogás. 
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Otimização do processo de coleta e 

disposição do lixo 

residencial/industrial/hospitalar/de 

construção, bem como garantir 

melhores condições ambientais ao 

processo, além de contribuir à justiça 

tarifária. 

Implementar a telemetria 

(individual ou comunitária) 

que monitora em tempo real a 

quantidade de lixo descartada 

por cada ponto gerador, com o 

uso de lixeiras equipadas com 

dispositivos IoT que medem o 

peso e aferem a capacidade 

das lixeiras, otimizando as 

rotas de coleta que serão 

orientadas pela capacidade 

total atingida da lixeira e 

cobrando uma tarifa 

proporcional ao lixo 

produzido; 

Plantas de tratamento que 

viabilizem a queima dos 

materiais e a geração de 

energia e combustíveis; 

Plantas de tratamento com 

sistema de gerenciamento de 

resíduos; 

Sensores em bueiros; 

Sensoriamento de dutos e dos 

terminais de transbordo de 

água e chuvas. 

É importante para reduzir as 

dificuldades e os custos aos operadores, 

originados da conversão dos sistemas 

de esgoto com os de drenagem e 

prevenção de enchentes. 

Sensores em bueiros na 

detecção automática de 

entupimentos e no envio de 

informações sobre sua 

capacidade de vazão em tempo 

real. 

7 

Segurança pública 

inteligente 

Podem prevenir e combater 

imediatamente eventos de 

criminalidade e podem contribuir na 

investigação durante os inquéritos e 

processos judiciais. 

Sistemas de 

videomonitoramento 

inteligente capazes de 

identificar e analisar 

comportamentos e reconhecer 

faces de indivíduos, cruzando 

imagens com o banco de 

dados dos poderes públicos e 

gerando alertas confiáveis e de 

qualidade, por intermédio de 

inteligência artificial 

avançada; 

Botões de pânico instalados 

nas vias integrados as redes 

inteligentes; 

Formação de iluminação para 

acompanhamento e sinalização 

de locais de ocorrências. 
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8 

Gestão energética 

inteligente 

As despesas com energia elétrica são 

uma das maiores despesas dos 

municípios, sendo essencial, tanto pelo 

viés econômico quanto pelo viés de 

sustentabilidade, a adoção de práticas 

inteligentes para o consumo racional e a 

geração de energia pelo município. 

Instalação de iluminação e 

mecanismos de climatização 

mais eficientes em edifícios 

públicos; 

Troca de lâmpadas 

tradicionais de sódio ou 

mercúrio por lâmpadas de 

LED;  

Implantação de usinas de 

geração de energia a partir do 

esgoto e do lixo coletado; 

Instalação de placas 

fotovoltaicas no topo de 

semáforos, luminárias, pontos 

de ônibus, prédios públicos; 

Disponibilidade de estruturas 

de armazenamento de energia 

gerada. 

9 

Construções e 

edificações 

inteligentes 

É importante para a otimização do 

consumo energético e do uso de 

recursos como a água e o gás com o 

objetivo de neutralizar os impactos de 

edificações ao meio ambiente. 

Uso de painéis fotovoltaicos; 

Uso de geradores eólicos; 

Novas técnicas construtivas. 

10 

Gestão inteligente 

da saúde pública 

Tem por objetivo permitir o acesso à 

saúde com maior qualidade por uma 

maior quantidade de pessoas, por meio 

da maior agilidade no atendimento do 

paciente, da redução da necessidade de 

deslocamentos e atendimentos 

presenciais, do controle/prevenção de 

novas epidemias e do controle dos 

recursos do sistema de saúde. 

Disponibilização de 

atendimentos e prontuários 

passados de cada indivíduo de 

forma centralizada e em um 

sistema único de serviços de 

saúde; 

 Telemedicina que consiste na 

realização assídua de consultas 

médicas por ferramentas como 

a videoconferência; 

Monitoramento em tempo real 

de indicadores 

epidemiológicos; 

Monitoramento de 

agendamento de consultas e 

atendimentos; 

Monitoramento da gestão de 

medicamentos; 

Monitoramento de recursos 

hospitalares; 

Monitoramento dos postos de 

saúde; 

Monitoramento de pacientes 

idosos e/ou com deficiências e 

gestão inteligente das 

ambulâncias a partir de 

rastreamento de GPS. 
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11 

Gestão inteligente 

da educação 

pública 

Possibilita o monitoramento do 

incremento da classe criativa no 

município, sendo esta responsável por 

proporcionar um aumento de 

produtividade e de inovações que, por 

sua vez, promovem o aumento da 

inteligência das cidades. 

Número de títulos (livros ou 

periódicos) disponíveis online 

em sistema público; 

Proficiência em uma ou mais 

línguas estrangeiras; 

Número de computadores na 

rede pública de ensino; 

Número de pessoas com 

ensino superior. 

12 

Administração 

pública interativa e 

inteligente 

Sua função é promover a gestão 

colaborativa dos espaços e serviços 

públicos, tornando o cidadão um agente 

colaborativo e promovendo, de fato, a 

democracia participativa. 

Aplicativos e smartphones 

com absoluta integração da 

interface do cidadão com o 

CCO que abarca todas as 

possíveis interações entre a 

gestão municipal e o cidadão, 

como em mobilidade (horários 

e posição de ônibus em tempo 

real), saúde (agendamento de 

consultas e pesquisa de tempo 

de espera em postos de saúde e 

hospitais), segurança pública 

(denúncias, botão de pânico), 

gestão de vias (alerta de 

buracos); 

Plataforma de dados abertos; 

Ferramentas de suporte à 

participação pública e 

cidadania; 

Sistemas de modernização e 

simplificação administrativa; 

Sistemas de gestão e controle 

público e privado, voltados 

para o município, para o 

empresário e para o cidadão. 

Fonte: Elaboração própria a partir de ABDI (2017). 
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APÊNDICE B – Aplicações de IoT relacionadas a mobilidade em cidades inteligentes 

 

Quadro 19: Aplicações de IoT relacionadas a mobilidade em cidades inteligentes 

Sequência Aplicação Descrição 

Captura 

de valor 

esperada 

Alavancas de 

impacto 

1 

Câmeras de trânsito Realização de analytics em tempo real 

de streaming de vídeos registrados por 

câmeras que monitoram o trânsito para 

ajustar os semáforos, otimizando o 

fluxo. 

Alta Melhoria da 

fiscalização das 

leis de trânsito 

2 

Controle de tráfego 

centralizado e 

adaptável 

Uso de câmeras, dados de celulares e 

sensores para monitorar o tráfego e 

alterar os semáforos, otimizando o 

fluxo (por exemplo, para ônibus); 

redirecionamento do tráfego para evitar 

uma área com problema, e otimizar 

rotas de ônibus. 

Alta Redução de 

acidentes em 40% 

3 

Faixas de 

congestionamento 

Uso de precificação baseada na 

demanda para gerenciar o trânsito - 

tarifas para circular em faixas de 

trânsito ou dirigir em áreas específicas 

da cidade 

Alta Diminuição do 

congestionamento 

4 

Gestão/atualizações 

de horários de 

ônibus/trens 

Emprego de sensores em ônibus e trens 

para viabilizar um planejamento melhor 

das rotas, alavancar o trânsito 

multimodal e informar usuário sobre 

tempo de espera nos pontos de 

embarque. 

Alta Redução do 

tempo de espera 

dos passageiros 

5 

Manutenção do 

transporte público 

baseada em 

condições 

Uso de sensores em ônibus e trens para 

realizar manutenção sob demanda mais 

eficiente 

Alta Redução de 

quebras de meios 

de transporte 

público 

6 

Monitoramento de 

condução de 

veículos 

Utilização de sensores embarcados e 

tecnologia de processamento de 

imagem para avaliação de perfil de 

condução de motoristas de transporte 

coletivo e individual (por exemplo, 

aceleração e consumo de combustível 

Alta Redução do mal 

uso de 

equipamentos 

7 

Precificação e 

parquímetros 

inteligentes 

Oferecimento de insight em tempo real 

sobre locais disponíveis, e viabilização 

da precificação dinâmica para otimizar 

a oferta e a demanda 

Alta Diminuição no 

trânsito devido a 

estacionamento 

inteligentes 

8 

Navegação de 

carros 

Carros conectados a outros ativos para 

aprimorar o monitoramento 

Média Aumento da 

facilidade de 

encontrar postos 

de serviços 
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9 

Veículos 

autônomos 

Utilização de tecnologias autônomas de 

condução de veículos que beneficiam 

aumento do tempo disponível fora da 

direção, redução de acidentes, 

economias em combustível e redução 

do tempo gasto com procura de vagas 

de estacionamento 

Média Diminuição de 

10% a 15% no 

congestionamento 

Fonte: Elaboração própria a partir de BNDES (2017). 
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APÊNDICE C - Aplicações de IoT relacionadas ao saneamento em cidades inteligentes 

 

Quadro 20: Aplicações de IoT relacionadas ao saneamento em cidades inteligentes 

Sequência Aplicação Descrição 

Captura do 

valor 

esperada 

Alavancas de 

impacto 

1 

Identificação de 

vazamentos de 

água 

Uso de sensores em canos, bombas e 

demais partes da infraestrutura 

hidráulica para monitorar condições e 

gerenciar perdas por meio de 

identificação e reparo de vazamentos ou 

mudança de pressão, conforme a 

necessidade 

Muito alta Redução dos 

vazamentos de 

água em 40%-

50% 

2 

Medidores de 

água 

inteligentes e 

gestão da 

demanda 

Redução dos custos operacionais e 

viabilização da coleta de dados sob 

demanda em tempo real - fornecer aos 

residentes e gerentes de propriedades 

dados de consumo de água em tempo 

real para que eles possam identificar 

onde o consumo está ocorrendo e onde 

há vazamentos 

Alta Redução da 

demanda de água 

em 5% 

3 

Lixeiras 

inteligentes 

Otimização das rotas de coleta de 

resíduos de lixeiras através do uso de 

sensores de monitoramento de 

capacidade 

Média Redução de 

custos 

operacionais na 

coleta de lixo 

4 

Monitoramento 

da qualidade da 

água 

Uso de sensores distribuídos para 

monitorar a qualidade da água nos 

canos, rios, lagos etc. 

Média Redução de 

doenças 

relacionadas à 

qualidade da 

água 

5 

Tarifação 

inteligente de 

resíduos sólidos 

Uso de tags de identificação por 

radiofrequência para cobrança 

automática de taxa variável de acordo 

com o consumo 

Média M+B3:E6 

melhoria da 

produtividade em 

23% 

Fonte: Elaboração própria a partir de BNDES (2017). 
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APÊNDICE D - Aplicações de IoT relacionadas à saúde em cidades inteligentes 

 

Quadro 21: Aplicações de IoT relacionadas à saúde em cidades inteligentes 

Sequência Aplicação Descrição 
Impacto 

estimado 
Alavancas de impacto 

1 

Monitoramento 

remoto das 

condições de saúde 

Monitoramento remoto de 

condições de saúde, que permite 

aprimorar tratamentos e identificar 

precocemente complicações de 

saúde 

Alto Aumento da 

expectativa de vida; 

Diminuição do custo 

nos episódios graves 

por causa da 

identificação precoce 

2 

Apoio à 

identificação de 

síndromes e 

patologias 

Consolidação de informações do 

paciente (sinais vitais até 

administração de medicamentos) e 

uso de advanced analytics para 

apoiar na identificação de 

síndromes e outras patologias 

Médio Redução de 

mortalidade na área da 

saúde; 

Maior agilidade na 

identificação de 

síndromes; 

Maior número de casos 

identificados de 

síndromes 

3 

Diagnóstico 

descentralizado 

Realização de exames sem 

necessidade de enviar amostras 

para laboratórios, o que facilita a 

realização em locais remotos e 

acelera a tomada de decisões por 

profissionais de saúde 

Médio Redução de consultas 

desnecessárias; 

Maior agilidade na 

identificação de 

doenças; 

Redução de custos 

logísticos. 

4 

Identificação e 

controle de 

epidemias 

Consolidação de informações 

relacionadas à propagação de 

doenças e uso de advanced 

analytics para apoiar a identificação 

do início de epidemias 

Médio Maior agilidade na 

identificação de surtos; 

Redução da incidência 

de doenças e 

consequente 

mortalidade 

5 

Monitoramento e 

auxílio no 

condicionamento 

físico 

Ajudar a melhorar o 

condicionamento físico e o bem-

estar dos usuários por meio de 

aparelhos vestíveis com base na 

responsabilização (monitoramento), 

aconselhamento e incentivos 

Baixo Aumento da 

expectativa de vida; 

Redução da incidência 

de doenças 

6 

Localização de 

ativos nas unidades 

de saúde 

Monitoramento de ativos móveis 

duráveis, que facilita a localização 

de ativos e aumenta a eficiência dos 

profissionais da área de saúde 

Médio Melhor uso de ativos 

duráveis e móveis; 

Economia de tempo 

dos profissionais de 

saúde; 

Maior agilidade no 

atendimento de 

pacientes 
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7 

Gestão e 

otimização de 

estoque de insumos 

de saúde 

Otimização do estoque de insumos 

de saúde, que garante existência de 

estoque, diminuição de desperdício 

e armazenamento sob condições 

adequadas 

Médio Diminuição dos custos 

com insumos e 

medicamentos; 

Diminuição de 

desperdício de insumos 

e medicamentos 

8 

Rastreamento de 

insumos de saúde 

Rastreamento de medicamentos e 

insumos de saúde para assegurar a 

origem e a qualidade de insumos 

usados no tratamento dos pacientes 

Médio Melhoria da qualidade 

dos insumos usados; 

Diminuição de 

remédios ilegais; 

Diminuição de 

desperdício 

9 

Manutenção 

preditiva de 

equipamentos 

médicos 

Manutenção baseada em condições 

dos equipamentos médicos 

Médio Diminuição dos custos 

de manutenção de 

equipamentos; Maior 

tempo disponível de 

equipamentos 

funcionando 

10 

Desenho de novos 

dispositivos 

médicos baseado 

no uso 

Desenvolvimento de produtos 

melhores a partir de dados dos 

sensores que fornecem aos 

fabricantes dos equipamentos 

informações sobre os padrões de 

uso 

Médio Maior eficiência no uso 

de equipamentos 

médicos 

11 

Analytics pré-

vendas de 

dispositivos 

médicos 

Renda cruzada de insumos com 

base no padrão de uso dos 

equipamentos 

Médio Maior eficiência na 

venda de insumos 

12 

Produtividade 

humana: redesenho 

de RH 

Redesenho das organizações com 

base nos dados coletados sobre a 

interação dos funcionários com o 

mundo físico 

Médio Maior produtividade 

dos profissionais de 

saúde 

13 

Produtividade 

humana: realidade 

aumentada 

Uso de realidade aumentada, que 

permite aos funcionários receber 

informações contínuas em 

aparelhos fixados à cabeça ou em 

imagem projetada 

Médio Maior produtividade 

dos profissionais de 

saúde 

14 

Produtividade 

humana: 

monitoramento de 

atividades 

Melhoria da eficiência dos 

funcionários de saúde com base em 

informações recebidas em tempo 

real sobre a atividade e a 

localização dos funcionários 

Médio Maior produtividade 

dos profissionais de 

saúde 

15 

Gestão de energia: 

unidades de saúde 

Gestão do consumo de energia nas 

unidades de saúde, com uso de 

aparelhos conectados 

Baixo Diminuição dos custos 

prediais 

16 

Segurança predial: 

unidades de saúde 

Gestão de segurança de edifícios, 

com uso de circuito interno de 

televisão (CCTV) por IP em 

unidades de saúde 

Baixo Diminuição dos custos 

prediais 

Fonte: Elaboração própria a partir de BNDES (2017). 
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APÊNDICE E - Projetos em andamento no Cioeste para além das dimensões 

mobilidade, saneamento e saúde 

 

Quadro 22: Projetos em andamento na finalidade desenvolvimento sustentável 

Projeto Objetivo Ações/Produtos Situação 

Programa de 

uso racional da 

água 

Promover a redução das perdas. 

Racionalização e diminuição do 

consumo de água. 

Adoção de metodologias e 

tecnologias existentes na área. 

Consertar ou trocar os 

equipamentos hidráulicos nas 

26 escolas selecionadas. 

Projeto iniciado em 

21/05/2015. 

Recursos do Fundo 

Estadual de 

Recursos Hídricos 

(FEHIDRO) não 

liberado. 

Estudo 

metodológico 

de pagamentos 

por serviços 

ambientais 

regionais 

Desenvolvimento de 

metodologia para conservação 

de áreas florestais protegidas da 

região e para restauro de áreas 

degradadas com obrigação de 

recomposição florestal, sob a 

ótica dos pagamentos de 

serviços ambientais. 

Relatório sobre pagamentos por 

serviços ambientais regionais. 

Iniciado em 

12/2016. 

Estudo sendo 

realizado. 

Projeto 

biodiesel 

Verificar a viabilidade para a 

implantação de usinas de 

biodiesel na região 

Estudo georreferenciado com 

base no descarte de óleo e 

gordura residual. 

Levantamento do volume de 

óleo comercializado na região. 

Identificação de entidades que 

trabalham e coletam óleo e 

gordura residual. 

Mapas de ações e programas 

existentes relacionados com o 

tema. 

Estudo para a instalação e 

operacionalização da planta. 

O estudo de 

viabilidade técnica 

está pronto. 

O Cioeste está 

realizando estudos 

jurídicos para a 

construção do 

modelo de parceria 

para a efetivação do 

projeto. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do portal do Cioeste. 
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Quadro 23: Projetos em andamento na finalidade assistência social 

Projeto Objetivo Ações/Produtos Situação 

Casa Abrigo 

Regional 

Garantir a segurança e 

proteção à mulher em 

situação de risco de 

morte. 

Intervir no ciclo de 

violência. 

Reestruturação 

psicossocial dessa 

mulher como cidadã, 

mediante: atendimento 

psicossocial; 

acompanhamento 

jurídico; atividades de 

prevenção; qualificação 

e articulação da rede de 

atendimento local. 

Levantamento de dados 

regionais sobre a 

situação da violência. 

Realização da acolhida da mulher. 

Ações para a reinserção social. 

Atendimento integral e interdisciplinar às 

mulheres e seus filhos menores de idade. 

Conjugar ações da casa abrigo com 

programas de saúde, emprego e geração de 

renda, moradia, creches, 

profissionalização. 

Suporte informativo e acesso a serviços, 

instruindo as mulheres para reconhecerem 

seus direitos com cidadãs e os meios para 

efetivá-los. 

Realização de atividades socioeducativas, 

visando o fortalecimento emocional da 

mulher, de forma a estimular o exercício da 

autonomia e a valorização de suas 

potencialidades. 

Termo de 

colaboração 

assinado com a 

Organização Social 

Fala Mulher em 

29/08/2018 com 

plano de trabalho 

aprovado. A casa 

de abrigo está em 

funcionamento. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do portal do Cioeste. 
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APÊNDICE F – Projetos encerrados do Cioeste para além das dimensões mobilidade, 

saneamento e saúde 

 

Quadro 24: Projetos encerrados na finalidade desenvolvimento sustentável 

Projeto Objetivo Resultado 

Projeto resíduos da 

construção civil (estudo 

técnico) 

Elaboração de estudo para o 

desenvolvimento de um projeto de 

sistema regional de coleta, 

separação, reaproveitamento e 

destino de rejeitos de resíduos da 

construção civil na região do 

Cioeste, conforme as diretrizes 

indicadas na Resolução Conselho 

Nacional do Meio Ambiente 

(Conama) 307/2002 e nas Leis 

Federais 11.445/2010 e 12.305/2010. 

Estudo técnico sobre os resíduos da 

construção civil. Não foi 

desenvolvido nenhum projeto a partir 

do estudo. 

Estudos regionais da 

matriz energética e 

inventário de emissões 

de gases de efeito estufa 

Realizar um diagnóstico da matriz 

energética e inventário de emissões 

de gases de efeito estufa na região do 

Cioeste para balizar o 

desenvolvimento de ações e projetos 

do Consórcio e dos municípios 

consorciados. 

Relatório matriz energética e 

inventário de emissões de gases de 

efeito estufa. O estudo foi 

apresentado em evento paralelo à 

ONU Habitat – III, em Quito, 

Equador, em 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do portal do Cioeste. 

 

Quadro 25: Projeto encerrado na finalidade desenvolvimento urbano 

Projeto Objetivo Resultado 

Projeto SIMM – 

EMPLASA (projeto 

piloto) 

Base de dados dos municípios 

consorciados. Permitir aos 

municípios, em um único ambiente, 

uma visão completa de informações 

sobre o território. 

Projeto implantado entre 04/2016 e 

04/2017. 

O contrato foi finalizado entre o 

Cioeste e a Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano S.A 

(Emplasa), por isso, o consórcio não 

tem mais acesso a base de dados. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do portal do Cioeste. 

 

Quadro 26: projeto encerrado na finalidade educação, cultura e esporte 

Projeto Objetivo Resultado 

Festival Cioeste de Dança 

Possibilitar o reconhecimento e a 

troca de experiência entre os 

artistas da região. 

Não houve interesse por parte da 

iniciativa privada em aportar recursos 

para o projeto, razão pela qual foi 

solicitado o seu arquivamento, sem 

implantação, em janeiro de 2018. 

O projeto pode ser reaberto se houver 

interesse. 

Fonte: Elaboração da própria a partir de informações do portal do Cioeste. 
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Quadro 27: Projeto encerrado na finalidade fortalecimento institucional 

Projeto Objetivo Resultado 

Capacitação de 

técnicos dos 

municípios 

integrantes do 

Cioeste para o 

licenciamento 

ambiental 

Habilitar os servidores no 

licenciamento ambiental municipal, de 

acordo com artigo 225 da Constituição 

Federal/88 (municipalização do 

licenciamento) para agilizar a emissão 

do licenciamento. 

Certificação pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb) de que o servidor está apto a 

realizar o licenciamento ambiental. 

Duração: 10 a 16/06/2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do portal do Cioeste. 
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APÊNDICE G – Termos de cooperação do Cioeste 

 

Quadro 28: Termos de cooperação do Cioeste 

Nome Descrição Atividades realizadas 

Termo de cooperação 

com Sesc Osasco 

Colaboração mútua visando a promoção 

de ações, iniciativas e programas 

regionais, bem como na evolução do 

desenvolvimento e aplicação de 

ferramentas de avaliação e gestão nas 

suas áreas de atuação: cultura, esporte, 

promoção social, saúde, educação, 

direitos humanos e meio ambiente. 

Atividade conjunta das programações 

municipais com as do Sesc Osasco no dia 

do desafio de 2018, atividade promovida 

pela rede Serviço Social do Comércio 

(Sesc) no Brasil para a promoção da 

atividade física como elemento da 

qualidade de vida humana. 

Protocolo de 

intenções com o 

Estado de São Paulo 

por intermédio da 

Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente 

Objetivo: conjugação de esforços entre 

os partícipes para a promoção do 

desenvolvimento sustentável, do 

enfrentamento das mudanças climáticas 

e suas consequências, bem como na 

evolução do desenvolvimento e 

aplicação de ferramentas de avaliação e 

gestão ambiental, por meio de 

programas, projetos e iniciativas 

A secretaria forneceu parte dos dados 

necessários para a formulação da 

avaliação de vulnerabilidade climática da 

região e disponibilizou técnicos para a 

revisão do trabalho, que se tornou 

referência no Brasil. Participação do 

Cioeste em reuniões técnicas em 2018 

sobre soluções tecnológicas de destinação 

de resíduos sólidos, avaliando a 

possibilidade de sua adoção em sistema 

regional 

Termo de cooperação 

com a Rede 

Mercocidades 

Cooperação entre o Cioeste e os 

municípios que o integram para 

aprimoramento da gestão pública e 

futura celebração de convênios para 

projetos e programas com a finalidade de 

consolidar um entendimento específico e 

uma proposta de um plano de ação para 

o fomento de negócios entre as suas 

respectivas regiões, desenvolvimento 

econômico sustentável, bem como a 

troca de experiências e aprimoramento 

dos processos de gestão pública. 

Nos documentos do consórcio não consta 

nenhuma atividade realizada neste termo 

de cooperação. 

Inserção do Cioeste 

na Rede 

Mercocidades 

Objetivo: troca de experiências, boas 

práticas administrativas, 

desenvolvimento sustentável, bem como 

a formação de redes de inovação e 

cooperação entre pequenas e médias 

empresas. 

Nos documentos do consórcio não consta 

nenhuma atividade realizada neste termo 

de cooperação. 
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Córdoba Argentina - 

Agência de 

Desenvolvimento 

O convênio prevê intercâmbios para 

fomento de negócios entre a região e a 

cidade de Córdoba, realização conjunta 

de eventos internacionais, além do 

planejamento de programas e projetos 

entre as cidades. O objetivo é estabelecer 

uma parceria mútua, com um plano de 

ação voltado à promoção de negócios e 

desenvolvimento econômico sustentável, 

assim como a troca de experiências e 

medidas de boas práticas na gestão 

pública. O acordo tem vigência de dois 

anos (2018-2019) 

Apresentação de proposta inédita de 

financiamento não-reembolsável para 

desenvolvimento de estudos e planos de 

diminuição de riscos de acidentes por 

efeitos climáticos (como as enchentes e 

deslizamentos de terra), com recursos do 

programa da União Europeia 

Euroclima+, a qual foi selecionada e se 

encontra em fase de formalização, o que 

consequência a implementação do 

programa Enchente Zero. 

Conselho Regional 

de Corretores de 

Imóveis de São Paulo 

(CRECI/SP) 

Proporcionar aos municípios que 

integram o Cioeste assessoramento 

técnico-específico em atividades que 

necessitem de assunção de 

responsabilidade técnica de avaliação 

imobiliária com vistas a instruir 

procedimentos administrativos dos 

municípios consorciados em relação aos 

seus respectivos patrimônios 

imobiliários 

Os municípios membros utilizam os 

serviços do CRECI/SP de acordo com a 

conveniência e oportunidade na 

realização de avaliações imobiliárias sem 

custo, gerando economia aos cofres 

públicos e celeridade nos processos 

administrativos. 

International Urban 

Cooperation (IUC) 

Decorrente da inserção do Cioeste junto 

ao Convenant of Majors e celebrado 

entre o Cioeste, GIZ e União Europeia, 

tem como escopo desenvolver um plano 

de trabalho financiado pela União 

Europeia entre 2018 e 2020, para o 

desenvolvimento do mercado de TI na 

Europa e vice-versa. 

A região selecionada como parceira foi a 

Biesklo Biala (sul da Polônia). Várias 

reuniões permitiram o desenvolvimento 

de um Fórum Regional de Tecnologia, 

aproximação de empresas de ambas as 

regiões para geração de negócios 

internacionais, permitindo a integração 

das nossas empresas de TI, bem como a 

internacionalização dessas empresas ou a 

exportação de suas soluções para regiões 

inéditas. Realização de um contrato entre 

empresa polonesa e brasileira, bem como 

a abertura de empresa brasileira na região 

polonesa e, ainda, convênios 

universitários. 

Assistências técnicas 

através da Rede Low 

Emission 

Development 

Systems Global 

Partnership (Leds 

GP) 

Rede global pública de apoio ao 

desenvolvimento a qual ofereceu ao 

Cioeste assistências técnicas gratuitas: 

Matriz Energética Regional e Inventário 

Regional de Gases de Efeito Estufa 

Capacitação dos servidores de todos os 

municípios consorciados em 2018. 

Realização do estudo de diagnóstico e 

condições de desenvolvimento da energia 

solar comercial e industrial na região 

oeste metropolitana, resultando em 

economia de aproximadamente 100 mil 

dólares. Subsídio qualificado para 

implementar um programa de 

desenvolvimento econômico com geração 

de empregos neste segmento na região. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do portal do Cioeste. 



124 

 

ANEXO A – Objetivos possíveis para um consórcio público de acordo com o Art. 3 do 

Decreto nº 6.017/2007 

 

I – a gestão associada de serviços públicos; 

II – a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o 

fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados; 

III – o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, 

inclusive de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimento de 

licitação e de admissão de pessoal; 

IV – a produção de informações ou de estudos técnicos; 

V – a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimento 

congêneres; 

VI – a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente; 

VII – o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe 

tenham sido delegadas ou autorizadas; 

VIII – o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os 

entes consorciados; 

IX – a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turismo comum; 

X – o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos da previdência 

social dos servidores de qualquer dos entes da federação que integram o consórcio, vedado que 

os recursos arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no pagamento de benefícios de 

segurados de outro ente, de forma a atender o disposto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.717, de 

1998; 

XI – o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e 

desenvolvimento urbano, rural e agrário; 

XII – as ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico local e 

regional; e 

XIII – o exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos termos de 

autorização ou delegação. 


