
elipe Castillo, prefeito de Los Olivos, 
cidade de mais de 300 m i l habitan
tes ao norte de Lima, no Peru, quer se 

converter em um paladino da tecnologia na 
gestão municipal. Em 2008, ele inaugurou 
a SimiWeb, uma plataforma que permite 
ao morador interagir com o município de 
sua própria casa e, aos agentes municipais, 
fazer suafiscalização em tempo real empre
gando dispositivos móveis. 

Com isso, a pouco conhecida Los Olivos 
ganhou a 11ª posição, de um total de 150, no 
Ranking Motorola 2009 de Cidades Digitais 
da América Latina. O prefeito estima que, 
neste mês de outubro, ent rará em funcio
namento uma rede de seis anéis de fibra 
ótica para conectar o governo, as empresas 
e os cidadãos. O sistema contará com um 
centro computadorizado que a tenderá a 
gestão municipal e outros serviços públicos, 
incluindo bombeiros, hospitais e escolas. 

"Em dez anos, queremos ser uma ci
dade inteligente como Estocolmo", entu
siasma-se Castillo, que, em março, firmou 
um acordo com a IBM para desenvolver a 
reengenharia da cidade aplicando os cha
mados padrões de Cidades Inteligentes da 
companhia. Dos investimentos totais, esti
mados em US$ 80 milhões, um quarto será 
realizado neste ano e, o restante, quando 
for dado o ú l t imo passo. "Com uma rede 
telemática completamente monitorada, os 
colégios poderão ter acesso ao centro com
putadorizado, onde ficarão armazenados 
os materiais desenvolvidos por cada um 
deles, e criar sinergias entre os professores 
e as instituições", diz Castillo. 



Em um futuro próximo, Los Olivos, distrito de classe média 
emergente, criado nos anos 1980, poderá contar com serviços 
de telefonia e TV IP, telemedicina, educação a distância e pla
taformas de governo e comércio eletrônico. Comisso, poderá se 
transformar na primeira cidade da América Latina e uma das 
pioneiras mundiais a adotar novas tecnologias para a gestão 
urbana. Isso dentro do conceito de cidades ou comunidades in
teligentes que os grandesplayers 
do mercado tecnológico, como a 
IBM, a Cisco, a Motorola e a Ac-
centure, vêm promovendo. 

De qualquer forma, essas 
prometidas cidades inteligentes 
ainda não existem. O que se tem 
implementado são subsistemas, 
como o controle de tráfego de 
Estocolmo. Na capital sueca, a 
densidade do tráfego é ativada 
por um sistema d i n â m i c o de 
tarifas de entrada na cidade. Co
mo resultado, o acesso médio de 
automóveis caiu 25%, a poluição, 
14%, enquanto o faturamento do 
comércio local cresceu 6%. 

Em Nova York, em meados 
dos anos 1990, foi implementada 
a chamada Compstat (abrevia
tura em inglês de es ta t í s t icas 
comparativas), uma central de 
dados que r eúne toda a infor
mação sobre crimes ou qualquer 
tipo de ação ilegal na cidade, nos 
bairros e, inclusive, nas esquinas 
das ruas. Parte do programa de 
tolerância zero, a Compstat foi 
um fator-chave para a redução da criminalidade que Nova 
York experimentou a partir de meados dos anos 1990. 

A DURA REALIDADE 
Os promotores da tecnologia de cidades inteligentes não 
poupam promessas. Horacio Werner, gerente geral da Cisco 
para Argentina, Paraguai e Uruguai, afirma que, com um 
sistema de infraestrutura eficiente, uma cidade de 5 milhões 
de habitantes pode, em 15 anos, registrar um aumento de 
10% em seu PIB. 

Com essas referências, e em um mundo cada vez mais 
urbanizado, não é estranho sentir um clima de euforia. AIDC, 
empresa norte-americana de pesquisa de mercado do setor 
tecnológico, projeta investimentos globais em infraestrutura 
inteligente da ordem de US$ 122 bilhões nos próximos dois 
anos. Na China e na Índia, há 20 novas cidades projetadas 
desde o zero, e, na Arábia Saudita, é prevista a construção de 
vários centros urbanos por US$ 70 bilhões. Um deles é a cidade 

do conhecimento de Medina, cujo objetivo é transformá-la 
em um cluster da capacitação tecnológica. Na Europa, cidades 
como Málaga e Amsterdã lançaram planos de conversão para 
a eficiência ambiental e econômica. 

Na América Latina, Los Olivos encontrará , em breve, 
acompanhantes para a sua aventura. Guadalajara incorporou 
a ideia de se tornar uma região metropolitana inteligente. 

Atualmente, trabalha na atua
lização de seus servidores, na in
corporação do Wi-Fi aos espaços 
públicos e na criação do portal 
Zona GDL, uma ferramenta que 
identificará, por meio de mapas, 
os diferentes serviços do municí
pio, as zonas de risco por inunda
ção e relatórios de doenças, como 
a dengue. 

Já no Brasil, com a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpía
das de 2016, as cidades deverão 
fazer fortes investimentos em 
modernização. "Temos de somar 
o impacto dos novos projetos 
petrolíferos e de infraestrutura", 
afirma Pedro Almeida, porta-voz 
do programa Cidades Inteligen
tes da IBM no país. "Isso implica 
uma oportunidade de incorpo
rar tecnologia e uma demanda 
de sistemas de planejamento, 
gestão e controle." Se n inguém 
nega que a tecnologia tem seu 
encanto, a implementação, por 
sua vez, pode ser complicada. 
As autoridades encarregadas do 

Transantiago, sistema de transporte urbano da capital chile
na, bem o sabem. Três anos após a sua estreia, acumula perdas 
mensais de US$ 9,6 milhões. No ano passado, em Córdoba, na 
Argentina, foi cogitado implementar um sistema de controle 
de t rânsi to com a sede local da Universidade Tecnológica Na
cional. Os funcionários boicotaram a ideia imediatamente, 
alegando que isso afetaria suas horas extras. 

"Casos como o de Córdoba são extremos, mas sempre há 
que se negociar. Geralmente acontece um rearranjo", diz, em 
Bogotá, na Colômbia, Javier Carranza, especialista em gover
no eletrônico e assessor do Banco Mundial . 

O público tampouco está disposto a apoiar as mudanças 
automaticamente. Seria factível implementar um sistema de 
pedágio em qualquer cidade? Difícil. "Em Estocolmo, tiveram 
de fazer campanha e um plebiscito", diz Mark Cleverly, dire
tor de Estratégia da IBM Global Government. "Nem todos os 
projetos podem ser implementados, mas temos de avançar 
buscando os acordos necessários", observa. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 392, p. 76-77, out. 2010.




