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Leopoldo de Albuquerque coordena o evento

Economia

Aumento da 
população 
urbana estimula 
governantes e 
empresários a 
pensar em como 
adaptar o ambiente 
às iniciativas 
tecnológicas e 
inovadoras

E
Onivaldo Júnior 

m 1900, apenas dez por cen-
to da população vivia em 
cidades. A grande maioria 
morava em vilas, aldeias 
ou no campo, levando uma 

vida simples e menos estressante. Um 
século depois, já temos as cidades abri-
gando metade da população, causando 
o que hoje conhecemos por inchaço 
populacional. Esse fenômeno trouxe 
desorganização e caos para as grandes 
metrópoles. Hoje, esses espaços urba-
nos começam a pensar soluções para, 
se não resolver, pelo menos amenizar 
o problema. 

É aí que surge o conceito de cidades 
inteligentes (no inglês, Smart Cities), 
levando em consideração que, até 2050 
teremos de 70 a 75% da população com 
hábitos predominantemente urbanos.

Os rumos das cidades inteligentes 
será tema de um evento programado 

para acontecer neste novembro. Trata-
-se do SmartCity Business, que reunirá 
em Recife-PE, alguns dos maiores 
consultores de tecnologias e iniciativas 
inovadores para o tema. Serão debati-
dos conceitos de Construção e Incor-
poração, Arquitetura e Urbanismo, 
Serviços Públicos, Telecomunicações, 
Segurança, Transporte, Tecnologia, 
Smart Grid, Projetos e Consultoria. O 
evento é coordenado por Leopoldo de 
Albuquerque, presidente da Associa-
ção dos Dirigentes de Vendas e Marke-
ting do Brasil, seccional Pernambuco 
(ADVB-PE).

Segundo o vice-presidente de Co-
municação e coordenador do evento, 
Fernando Mont’Elberto, para falar em 
melhorar o funcionamento do mundo 
e das cidades, os gestores de empresas 
e os governantes de países, estados e 
cidades poderiam pensar em soluções, 
como determinar os sistemas mais 
relevantes e os interrelacionamentos 

entre eles. Ele também aponta outras 
medidas.

“Para cidades e governos, isto 
significa identificar os sistemas mais 
problemáticos e que causam maior 
impacto, seja social, ambiental ou 

CidadEs intEligEntEs para o futuro
econômico na vida dos cidadãos. 
Para algumas cidades, os problemas 
podem ser os congestionamentos. 
Para outras, a segurança pública. E 
para uma terceira, estes dois fatores e 
mais uma elevada taxa de desempre-
go. É preciso identificar o que causa 
maior impacto e no que eles afetam 
o planeta.

Fernando Mont’Elberto diz que é 
preciso fazer um levantamento de tudo 
que não está funcionando e explica 
que cada sistema tem seu conjunto 
de indicadores de desempenho que 
podem ser usados para medir e visu-
alizar a falta de eficiência. Na saúde, 
por exemplo, estes apontadores podem 
ser a taxa de mortalidade infantil, o 
crescimento dos gastos anuais com 
saúde pública e a quantidade de mé-
dicos para cada mil habitantes. Mas 
não se trata somente de descobrir o 
problema. Também é preciso analisar 
suas causas e, só assim, definir uma 

proposta de solução. 
Outro aspecto chamado à atenção 

por Mont’Elberto, são os múltiplos 
atores. Quem vai pôr em prática as 
ações de sustentabilidade precisa ser 
motivado e o seu nível de contribui-
ção está diretamente relacionado 
aos benefícios que serão obtidos. E 
como a imensa maioria das soluções 
envolve mais de um ator, a solução 
só acontece se houver colaboração 
entre todos os participantes, utili-
zando a tecnologia disponível. “Um 
problema como a segurança pública 
envolve sistemas de uma cidade, 
e não apenas os seus responsáveis 
diretos”, explica. 

Os interrelacionamentos têm que 
ser explicitados e as ineficiências entre 
eles eliminadas. Eventualmente a pró-
pria legislação e os comportamentos e 
posturas sociais têm que ser mudados, 
o que pode demandar ampla campanha 
de motivação. 
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Um termo com muitos significados
Uma cidade inteligente é um ponto 

de partida para um planeta mais in-
teligente. Pela sua complexidade, ela 
representa um microcosmo do planeta, 
envolvendo em menor escala todos os 
problemas que afetam nossa sociedade 
global. 

O termo cidade inteligente (CI) tem 
vários significados. Podem ser encon-
tradas na literatura várias descrições, 
como um equivalente de cidade digital, 
cidade da informação, cidade conec-
tada, telecidade, cidade baseada no 
conhecimento, comunidade eletrônica, 
espaço comunitário eletrônico etc.

A Fundação Mundial de Comunida-
des Inteligentes, que associa cidades 
digitais ao crescimento inteligente, 
deu um outro significado. Seria um 
tipo de desenvolvimento baseado nas 

O Brasil está no estágio inicial, mas 
com várias iniciativas que, mesmo 
isoladamente, tem contribuído para a 
evolução das cidades. Destacam-se o 
Rio de Janeiro, Curitiba e Recife, com 
a Cidade da Copa. Além do mais, um 
dos principais desafios dos gestores é 
garantir sustentabilidade em meio à 

E no Brasil?

tecnologias da informação e da co-
municação. “Comunidade Inteligente 
é aquela que, através de um  esforço 
consciente, usou a tecnologia da in-
formação para transformar a vida e o 
trabalho dentro de seu território, de 
forma significativa e fundamental, em 
vez de seguir uma forma incremental”, 
explica Fernando Mont’Elberto, ci-
tando o California Institute for Smart 
Communities.

Assim, segundo ele, o uso das po-
tencialidades de instrumentação e 
interconexão que as tecnologias nos 
oferecem hoje servirá para criar um 
ambiente mais inteligente, onde os 
sistemas, processos e infraestrutura 
de uma cidade serão providos de mais 
inteligência, para oferecer uma melhor 
qualidade de vida para os habitantes. Mont’Elberto: “Tecnologia transforma a vida”

À medida que as cidades crescem em 
população – em 2025 quase 2 bilhões 
de pessoas estarão morando em cidades 
com um milhão ou mais de habitantes 
– e importância econômica, elas se 
reposicionam no contexto da economia 
global, adquirindo mais influência, não 
só econômica, mas política. Em termos 
econômicos, se reposicionam como 
hubs de uma sociedade mais voltada a 
serviços. Entretanto, precisam melhorar 
de forma substancial sua infraestrutura 
para desenvolver este novo papel com 
proficiência.

Operacionalmente as cidades são 
constituídas por um conjunto de sistemas 
básicos que formam o cerne do seu 
funcionamento: são os sistemas de 
gestão ou serviços de coordenação 
dos diversos setores que compõem 
a administração urbana, os sistemas 
que atendem aos cidadãos (segurança 
pública, saúde e educação), o que atende 
ao transporte público, aos serviços de 
comunicação, fornecimento de água e 
energia e assim por diante.}

Estes sistemas, em sua imensa 
maioria, oferecem espaço para melhorias 
significativas, sejam porque operam em 

cima de infraestruturas antigas ou porque 
o crescimento acelerado da urbanização 
excedeu a capacidade do sistema 
em prover os seus serviços de forma 
adequada. Mas, estas melhorias não serão 
alcançadas da forma usual. 

“Não iremos melhorar de forma 
substancial o trânsito simplesmente 
abrindo mais ruas e avenidas, 
simplesmente porque as cidades não 
têm mais espaço para estas novas ruas. 
Precisamos é de uma nova forma de 
pensar e agir, embutindo novas tecnologias 
nestes sistemas básicos, criando uma 
cidade inteligente”, explica Mont’Elberto.

Uma cidade inteligente não surge 
de um dia para o outro, é uma jornada 
longa. É um processo revolucionário, não 
evolucionário, que demanda nova maneira 
de se fazer as coisas. Demanda um novo 
patamar de colaboração, não apenas entre 
os diversos setores de uma instância de 
governo, como a municipal, mas desta 
com os órgãos dos governos estadual e 
federal. E vai se defrontar com resistências 
às mudanças, a relutância em mudar o 
conhecido e entrar em uma região ainda a 
ser desbravada, com novos parâmetros e 
maneiras de se pensar e agir.

Cresce a população, cresce a economia

As dez cidades mais inteligentes no mundo

pobreza que ainda é bastante presente. 
“Com raras exceções, a classe po-

lítica ainda não está completamente 
informada sobre as novas tecnologias e 
soluções. As exceções são: Pernambu-
co, Rio de Janeiro, Paraná e Rio grande 
do Sul, que com iniciativas mesmo que 
isoladas estão avançando nesse tema”, 

disse Mont’Elberto.
Será necessário garantir o acesso de 

todos os cidadãos às suas necessidades 
básicas: acesso à educação, água, ali-
mentos, energia e a uma elevada qua-
lidade de vida. Eles também precisam 
obter soluções que abordem os desafios 
da demanda dos consumidores, trans-
formando a mobilidade urbana em 
inteligente. Para isso, grandes investi-
mentos em infraestrutura sustentável 
são necessários, a fim de transformar 
áreas urbanas em cidades positivas, 
desenvolver as parcerias entre os se-
tores público e privado para financiar 
as cidades do futuro.

Para o crescimento populacional 
iminente nas cidades, é indispensável 
combinar alta tecnologia, sistemas e 
soluções aplicados em todas as áreas, 
fazendo, assim, um planejamento 
completo.

Uma cidade inteligente é, antes 
de tudo, um lugar que tem funda-
mentos de sustentabilidade em seu 
planejamento. É uma cidade que 
pensa a mobilidade urbana em favor 
da prevenção ao caos no trânsito; que 
tem uma gestão de saúde pensada em 
como tratar bem o paciente e também 
o médico; que tem na educação uma 
aliada para a formação de cidadãos e 
que, principalmente, entende o meio 
ambiente como recurso vital, que pre-
cisa ser preservado mesmo em meio ao 
avanço tecnológico. 
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