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Oásis digital 
Governo federal prepara plano nacional de digitalização 
de cidades, inspirado em iniciativas municipais de sucesso. 

Nos últimos anos, surgiram no 
Brasil cerca de duas dezenas 
de cidades digitais. São 
pequenos municípios cujos 

prédios administrativos, as escolas e os 
postos de saúde estão interconectados, 
os serviços municipais foram digitaliza
dos e a rede pública de internet, em 
diferentes graus, está disponível para 
ser acessada pela população. São ver
dadeiros oásis digitais no meio do 
deserto que é o Brasil em termos de 
democratização do acesso à rede mun
dial de computadores. Diante do suces
so desses projetos, o governo federal 
quer replicá-los País afora, com um pla
no nacional de cidades digitais. Pa
ralelamente, o Estado do Rio de Janeiro 
planeja ser o primeiro Estado digital do 
País, transformando todos os seus 92 
municípios em cidades digitais nos pró
ximos três anos, com um investimento 
R$ 100 milhões, no mínimo. 

As atuais cidades digitais nasceram, 
em sua maioria, de projetos das próprias 
prefeituras, com ajuda, muitas vezes, da 
iniciativa privada e do Ministério das Co
municações. Na opinião de especialistas, 
foi uma reação à falta de um grande pro
grama nacional de universalização de ban
da larga. A maioria optou por montar re
des sem fio, usando diferentes tecnolo
gias e fornecedores. Os modelos dos pro
jetos são diversos, assim como o próprio 
conceito de cidade digital. Para alguns, o 
ponto principal é conectar os prédios 
públicos à internet e reduzir a burocracia 
nos serviços oferecidos pela prefeitura. 
Para outros, o mais importante é conceder 
acesso à população. Mas, na maioria das 
vezes, os projetos incluem as duas coisas. 

"Cidade digital não é só instalar uma 
rede. É mudar a cultura local, criar novos 
hábitos e novos mercados. É a inserção 
na sociedade do conhecimento. E é per
mitir que a população seja também sujei

to ativo no projeto", descreve o professor 
da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), Franklin Coelho, coordenador do 
projeto Piraí Digital. 

O fenômeno abriu os olhos do gover
no federal. 0 Ministério das Comu
nicações convidou Coelho para ajudar na 
montagem de um projeto piloto, orçado 
em R$ 9 milhões, que será levado a seis 
cidades este ano: Almenara/MG, Cacique 
Doble/RS, Garanhuns/PE, Goiás/GO, La-
vrinhas/SP e Pindorama/TO. Será realiza
do um estudo com os resultados obtidos 
para então desenhar um modelo a ser 
levado a outros milhares de municípios. 

Segundo o diretor do departamento 
de inclusão digital do Ministério das 
Comunicações, Heliomar Medeiros, há 
cerca de 700 cidades no Brasil hoje aten
didas com banda larga e outras 2 mil 
onde a iniciativa privada poderia vender 
o serviço e ter retorno. O foco do plano 
nacional de cidades digitais são os milha
res de municípios restantes. "São cidades 
carentes onde o poder público precisa 
entrar", descreve Medeiros. 

Estado digital 
O Estado que mais se destaca em 

número de iniciativas de cidades digitais 
é, sem dúvida, o Rio de Janeiro. Há pelo 
menos oito municípios fluminenses com 
projetos já iniciados nesse sentido. Um 
dos grandes diferenciais é o apoio recebi
do do governo estadual por meio do 
Centro de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado do Rio de 
Janeiro (Proderj), que fornece aos muni
cípios o acesso ao seu backbone IP com 
capacidade de 100 Mbps. 

Aproveitando as iniciativas dessas 
primeiras prefeituras, o governo do Rio 
de Janeiro desenha o projeto Estado 
Digital. A idéia é criar cinco corredores 
digitais, englobando os 92 municípios do 
Estado usando a infra-estrutura já mon
tada em algumas cidades. 

Um município fluminense que tem 
servido de modelo para os demais é 
Piraí. Mas, antes disto, Piraí passou por 
momentos difíceis. Em meados da déca
da de 90 sofreu com demissões em 
massa feitas por uma indústria de papel 
e pela privatização da Light. Da noite 
para o dia, havia 1,6 mil pessoas 
desempregadas onde a população total 
era de 22 mil habitantes. "Piraí tinha 
tudo para virar um bolsão de pobreza. 
A situação exigia um choque de gestão", 
lembra Coelho. 
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A prefeitura montou um plano de 
desenvolvimento local e recuperação 
econômica que incluiu, mais tarde, o 
lançamento do projeto Piraí Digital. A 
idéia era romper com o conceito tradi
cional de inclusão digital feita com tele-
centros isolados. Em vez disso, Piraí 
construiu uma grande rede de acesso 
com Wi-Fi e algumas tecnologias terres
tres cobrindo 100% do município. A pro
posta é que essa rede suporte ações de 
governo eletrônico, de educação e de 
cultura, além de servir de acesso a pre
ços baixos para toda a população e às 
empresas que se instalam na cidade. 
Algumas companhias que vieram para 
Piraí nos últimos anos passaram a ter 
acesso à internet pela rede municipal em 
troca de doações de equipamentos, 
como PCs para escolas públicas. Uma 
delas é a Cobra, que faz cm Piraí o regis
tro da imagem digital dos cheques do 
Banco do Brasil de todo o País. 

Um ponto considerado fundamental 
por especialistas 6 a capacitação das pes
soas que farão uso dessas redes, sejam 
professores, alunos, módicos ou funcio
nários públicos. Também é fundamental 
oferecer ferramentas e conteúdo ade
quados à realidade de cada cidade. 
"Você coloca a banda larga para quem e 
para quê? 0 fato de disponibilizar a fer
ramenta é valioso, mas você tem que 
oferecer serviços que facilitem a vida do 
cidadão", diz Celso Torquato Franco, 
prefeito de Sud Mennucci/SP, uma das 
primeiras cidades digitais do País - a 
rede foi montada em 2002 
interligando os prédios públi
cos. Na área da educação, Sud 
Mennucci está iniciando uma 
parceria com uma instituição 
de ensino privada na oferta de 
cursos c-lcarning. 

Acesso público 
O acesso da população às 

redes sem fio montadas pelas 
prefeituras costuma fazer 
parte dos projetos das cidades 
digitais, mas enfrenta um pro
blema regulatório. De acordo 
com a Anatel, apenas empre
sas podem comercializar o 
acesso à internet. Ou seja, as 
prefeituras não podem vender 
acesso. Aliás, até há pouco tempo, as 
prefeituras nem sequer podiam ter uma 
licença para operar tais redes, mas a 
agência mudou de idéia e permitiu que 
municípios tivessem a licença para 
Serviço Limitado Privado (SLP). 

Isso não chega a ser um problema em 
cidades grandes como Porto Alegre, 
onde a rede sem fio municipal é adminis
trada por uma empresa pública, a 
Procempa. Mas é um entrave em cidades 

pequenas como Piraí, que não 
desejam criar uma empresa 
pública para comercializar o 
acesso, pois isso onera dema
siadamente os cofres públicos 
e gera uma pressão política 
por empregos. 

A solução pode ser um pro
jeto de lei que tramita no 
Congresso que permitirá às 
prefeituras criar uma tarifa 
pública de acesso à internet. 
Enquanto isso não acontece, 

uma das alter-
"Não dá para depender da 
boa vontade das empresas.' 

Tereza Porto, do Proderj 

nativas é ofere
cer o acesso 
gratuitamente 
para a popula
ção. Essa foi a 

escolha da prefeitura de Rio das 
Flores/RJ, onde 60% do município estão 
cobertos por Wi-Fi. Em Tiradentes/MG, 
onde foi construída uma rede Wi-Mesh 
com cobertura em 70% da cidade, o 
acesso também é gratuito, mas estuda-se 

a possibilidade de cobrar uma tarifa para 
os turistas no futuro. 

Em Porto Alegre, embora a Procempa 
pudesse comercializar, a opção foi de dei
xar o acesso Wi-Fi aberto em diversos 
parques e praças da cidade. Está tam
bém nos planos da capital gaúcha cons
truir uma rede Wi-Mesh para levar aces
so a bairros onde não há oferta de ADSL 
ou cabo, informa o diretor-presidente da 
Procempa, André Kulczynski. Em Sud 
Mennucci, 2,1 mil residências têm aces
so gratuito, mas o desejo é criar um 
modelo no qual seja cobrado um preço 
baixo pelos acessos com velocidade 
acima de 64 Kbps. 

Uma alternativa para as cidades digi
tais poder cobrar pelo acesso é formar 
uma parceria público-privada (PPP). 
Para muitos especialistas, esta é a saída 
mais viável. A lei das PPPs já foi aprova
da no Rio de Janeiro, por exemplo. O 
projeto de Estado Digital estuda a idéia 
de criar uma empresa de propósito 
específico dentro do conceito de PPP. A 
proposta ó que o acesso até 128 Kb seja 
gratuito para a população. Acima desta 
velocidade, será comercializado. 

Encontrar um modelo auto-sustentá
vel é talvez o maior desafio dos projetos 
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"Com exceção do Rio de Janeiro, os Estados têm sido omissos." 

Ana Hofmann, da W2I 

A terra do 
imperador digital 

P
etrópolis não será mais 
conhecida apenas por seu 
palácio imperial. A cidade é 
agora um dos municípios com 

mais serviços públicos digitalizados 
no País. Seu projeto de cidade 
digital é primordialmente focado na 
desburocratização dos serviços 
municipais através de iniciativas de 
governança eletrônica. 

Com investimento de R$ 3,5 
milhões, a prefeitura montou nos 
últimos anos um backbone próprio de 
fibra óptica com 6 km de extensão, 
que atende a 40% de sua intranet. O 
restante é coberto com infra-estrutu
ra alugada junto à Oi e a um prove
dor local. Paralelamente à constru
ção da rede, a prefeitura capacitou 
seus funcionários para o uso de 
softwares livres em Linux e está 
instalando sistemas de gestão. 

"Em 2001, os funcionários não 
sabiam nem usar o mouse. Hoje, o 
prefeito pode acessar o orçamento 
da casa dele, via VPN (rede privativa 
virtual)", conta a diretora do depar
tamento de TI de Petrópolis, Maria 
Cristina Melo. 

Os habitantes da cidade também 
sentiram a diferença. Doze quiosques 
de auto-atendimento para serviços 
municipais foram instalados no 
município. A pré-matrícula dos alu
nos das escolas municipais agora 
pode ser feita via internet. Através 
de um portal da prefeitura criado 
para ajudar empreendedores, conse
gue-se em menos de 48 horas alvarás 
provisórios para abrir estabelecimen
tos comerciais na cidade. Até o mapa 
de zoneamento de Petrópolis é 
digital: no site da prefeitura é 
possível checar o que é permitido 
construir em cada área do município. 
Guias para o pagamento do Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI) agora podem ser emitidas tam
bém pela web, já incluindo a taxa de 
averbação do imóvel. 

A opção por rede cabeada se 
deve ao clima e à topografia da cida
de: montanhas, chuvas constantes e 
neblinas pesadas dificultam a 
implantação de redes sem fio. Para a 
população carente, há pólos de infor
mática com acesso à internet em 
duas escolas, abertos à comunidade 
nos fins de semana. 

de cidades digitais. Muitos 
foram criados com ajuda da 
iniciativa privada, através de 
doação de equipamentos. "Não 
dá para depender da boa von
tade das empresas. É por isso 
que precisamos transformar as 
cidades digitais em política 
pública e criar uma PPP", 
argumenta a presidente da Proderj, 
Tereza Porto. 

Aliás, a própria boa vontade das em
presas está acabando. A Cisco, que 
patrocinou muitos dos projetos, não 
parece disposta a arcar com novas ini
ciativas. 0 diretor de novos negócios da 
companhia, Jorge Coelho, afirma que 
pensará "quinhentas vezes" antes de 
topar um novo patrocínio: "Ninguém vai 
doar mais. A idéia é parar com os pro-
jetos-piloto e passar a fazer negócios." 

A cidade de Tiradentes, por exem
plo, criou um comitê do qual fazem 
parte membros da associação de arte
sãos, da associação comercial, da pre
feitura e da Universidade Federal de 
Ouro Preto (Ufop), que coordenou a 
implantação e hoje é quem gere o pro
jeto. No futuro, a idéia é que esse 
comitê amadureça e se responsabilize 
pela rede no lugar da Ufop. O profes
sor Américo Bernardes, coordenador 
dos projetos de Tiradentes, Ouro Preto 
e Barbacena, reconhece: "Nós não 
montamos um projeto sustentável". 
Um exemplo disto é que a Oi ofereceu 
um link de 2 Mbps gratuitamente por 
um prazo de quatro meses, cujo térmi
no vem sendo prorrogado há mais de 
um ano. 

O custo mensal de conexão a um 
backbone IP pode sair caro para uma 

cidade pequena. 
P e t r ó p o l i s / B J 
economiza cerca 
de R$ 18 mil por 
mês graças ao 
link gratuito ao 
backbone do Pro
derj. "Com exce

ção do Rio de Janeiro, os Es
tados têm sido omissos. Seria 
interessante se eles alugas
sem infra-estrutura das teles 
no atacado para oferecer às 
suas cidades digitais", critica 
a Ana Hofmann, diretora 
regional da W2I no Brasil, 
ONG internacional que pro
move o uso de redes sem fio 
para digitalização da gestão 
pública e inclusão digital. Em 
Sud Mennucci, a prefeitura 
usa um link de 4 Mbps da 

Telefônica ao custo mensal de R$ 5,2 
mil, o que não é considerado caro pelo 
prefeito, haja vista a grande quantidade 
de pontos compartilhando o acesso. 

Resultados 
É difícil medir os resultados dos pro

jetos das cidades digitais apenas com 
indicadores econômicos. Em Piraí, por 
exemplo, é verdade que houve cresci
mento no PIB, no recolhimento de ICMS 
e até no índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Mas essas melhorias não 
podem ser atribuídas apenas ao projeto 
Piraí Digital, e sim a um conjunto de 
fatores, incluindo atrativos fiscais para 
empresas, além da maior entrada de 
royalties de petróleo. 

A maior mudança está na cultura 
da população, que agora lida com 
informática e internet com muito mais 
desenvoltura. Em Tiradentes, os fun
cionários da prefeitura relatam que 
algumas crianças aprenderam a ler 
em seis meses para conseguirem sur
far pela rede mundial. Em Sud Men
nucci, uma escola apareceu entre as 
dez melhores do Estado no índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) divulgado recentemente pelo 
MEC. "É claro que esse resultado não 
foi só por causa da internet, mas eu 
não tenho dúvida de que ela contri
buiu para o desenvolvimento do aluno 
e do professor", afirma »o prefeito 
Torquato Franco. Um curioso benefí
cio gerado em Tiradentes foi o apare
cimento do turista tecnológico, que se 
interessa pela cidade justamente por
que há acesso livre e gratuito em todo 
o centro histórico. 

"Não é só instalar uma rede. E mudar a 
cultura local, criar novos hábitos e novos mercados." 

Franklin Coelho, da UFF 
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