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Para melhorar centros urbanos, há necessidade de ações de sustentáveis e infraestrutura  
 
Cidades inteligentes seriam o cenário ideal para receber os grandes eventos esportivos no 
país, a partir de 2014. Mas, segundo especialistas reunidos no seminário "As Exigências da 
Infraestrutura de TIC para a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil", realizado pelo Valor, no 
dia 24, em São Paulo, ainda há muito a ser realizado em termos de planejamento, 
investimentos e infraestrutura nos municípios brasileiros.  
 
"As pessoas que vêm para a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos ficarão nos estádios apenas 
quatro horas por dia. No resto do tempo, irão viajar e usar os serviços disponíveis nas 
cidades", lembra Hélio Ferraz, presidente da Plantech Engenharia, da área de segurança 
patrimonial e eficiência energética. "Por isso, o grande legado desses eventos não serão as 
novas arenas em construção, mas os investimentos que devem ser feitos para melhorar o dia 
a dia das cidades", destaca  
 
Para Acir Marteleto, diretor da Autodesk Brasil, que desenvolve softwares de desenho em 3D, 
para concretizar os projetos das cidades inteligentes no país é preciso se concentrar em ações 
nacionais de sustentabilidade e investimentos em infraestrutura. "Empresas e governo 
precisam gerenciar melhor os recursos ambientais, cada vez mais escassos", ressalta o 
executivo.  
 
Segundo ele, uma das principais iniciativas do setor corporativo em relação à mitigação das 
mudanças climáticas é o Carbon Disclosure Project (CDP), que a Autodesk participa e envolve 
as 40 maiores cidades do mundo, inclusive Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. O CDP é um 
requerimento coletivo formado por 300 investidores, responsáveis pela administração de um 
patrimônio estimado em US$ 41 trilhões. O projeto foi idealizado para permitir que 
companhias de todo o mundo conheçam dados confiáveis sobre o impacto provocado pelas 
emissões de gases de efeito estufa e pelos consequentes reveses climáticos sobre os seus 
resultados financeiros. 
 
Na área de infraestrutura física das cidades, Marteleto acredita que chegou a hora de arregaçar 
as mangas. "Em 20 anos, 75% da infraestrutura existente deverá ser renovada", afirma. Para 
o executivo, é aqui que a tecnologia entra para tirar as cidades digitais do papel. A tecnologia 
de informação pode ter atuação em aspectos-chave do cotidiano das cidades, como a 
renovação urbana e o desenvolvimento do tráfego.  
 
"O uso de informações georreferenciadas e projetos em 3D ajudam a fazer previsões mais 
exatas dos impactos das grandes obras nas cidades", destaca Marteleto. Municípios como 
Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro já tem iniciativas do tipo nas áreas de água, energia e 
saneamento. "Já possuímos a tecnologia, mas ela não está agregada aos sistemas de gestão 
pública dos centros urbanos", afirma 
 
Ele cita uma reforma feita em 2007, na Bay Bridge, ponte entre São Francisco e Oakland, nos 
Estados Unidos, por onde passam mais de 6 mil veículos por dia. A ação na estrutura durou 
três dias e, graças a simulações prévias em softwares de construção, o impacto da obra foi 
minimizado. "Na verdade, não existem cidades inteligentes, mas regiões munidas de 
informações para que a administração local possa tomar decisões inteligentes", constata. 
 
Mas para as metrópoles funcionarem em perfeita ordem, a malha aeroviária é peça 
fundamental da engrenagem. Em 2011, a área de TI da Infraero, empresa pública que 
administra 67 aeroportos no Brasil, trabalha com um orçamento de R$ 90 milhões para 
acompanhar e implementar 203 projetos no setor. A lista inclui um plano de radiocomunicação 
digital, que cobre os 18 maiores terminais do país, e uma rede wi-fi de acesso à internet, em 
26 cidades.  
 



"Sem essas iniciativas, é impossível chegar a 2014 com a tecnologia necessária para atender a 
demanda de passageiros", diz Flávio Rodrigues, superintendente de TI da Infraero. Em 2010, 
os aeroportos brasileiros transportaram 155,4 milhões de passageiros, um volume 21% maior 
que o registrado em 2009.  
 
Hélio Ferraz, da Plantech, lembra que a construção de cidades inteligentes trará vantagens 
como a redução no gasto de energia elétrica, ganhos de crédito de carbono e redução nas 
despesas de manutenção de ativos. "O grande desafio do Brasil não é fazer investimentos para 
o mundial de futebol, mas por conta do crescimento do país", diz.  
 
Em São Paulo, uma das ações para aglutinar informações importantes sobre a zona urbana é a 
criação, por lei, ainda neste ano, da região metropolitana da cidade. O Estado tem duas 
regiões metropolitanas formadas mediante lei complementar: a da Baixada Santista, criada em 
1996, e a de Campinas, em 2000. "Desenhamos uma nova região, chamada de 
macrometrópole, que englobará 153 municípios em uma área de 42 quilômetros quadrados, 
num raio de 200 quilômetros a partir da capital paulista", explica Renato Viégas, presidente da 
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).  
 
Segundo ele, a área equivalente a 0,5% do território brasileiro representa 80% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do Estado e 30% do PIB do país. "A administração dessa região vai 
precisar de apoio tecnológico", diz. "A ideia é que o sistema de gestão pública use técnicas de 
georreferenciamento e um banco de dados para cruzar informações e acompanhar os projetos 
estruturantes."  
 
Faltam definições sobre centro de transmissão de jogos  
 
Um dos grandes desafios para o Brasil na próxima Copa do Mundo será dar suporte tecnológico 
ao International Broadcast Center (IBC), centro de imprensa usado para a transmissão dos 64 
jogos do certame para mais de 200 países. O local que vai sediar a unidade deve ser 
anunciado em junho, mas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Fortaleza sonham 
com o posto. A necessidade de criação de redes de banda larga para apoiar as operações do 
complexo foi uma das maiores preocupações dos conferencistas do painel Desafios e 
Oportunidades na Construção do IBC, que encerrou o seminário realizado pelo Valor.  
 
Segundo Antônio Lima, vice-chairman da SNIA Brasil, associação de fabricantes de tecnologias 
de armazenamento de dados e gerenciamento da informação, o IBC deve estar disponível seis 
meses antes do evento e ser mantido cinco semanas após o encerramento da Copa. "Para se 
ter uma ideia, o IBC do Mundial da Alemanha, em 2006, tinha 25 mil metros quadrados de 
área, estacionamento para 600 carros e 450 quilômetros de cabos para o tráfego de 
informações. Foram investidos 96 milhões de euros", diz. "Na África do Sul, o centro tinha 45 
mil metros quadrados e estacionamento para 5,5 mil veículos, por conta da falta de metrô na 
região."  
 
Para o executivo, a cidade que vai receber o IBC ganhará, automaticamente, qualificação para 
sediar outros grandes eventos mundiais, como feiras de negócios, e incrementará suas 
chances de receber mais investimentos externos. Foi o que aconteceu com Barcelona, sede 
das Olimpíadas de 1992, que subiu da 11ª colocação, em 1990, para a sexta posição, em 
2001, no ranking europeu de investimento estrangeiro direto.  
 
"Nossa motivação é oferecer acesso à internet para os cidadãos por meio de uma política 
pública de universalização da banda larga", afirma Cristiano Therrien, assessor de TI da 
prefeitura de Fortaleza. Segundo o especialista, a capital cearense tem alguns diferenciais na 
área de conectividade por ser a porta de entrada dos cabos ópticos submarinos que chegam ao 
Brasil e por estar adiantada na realização de programas de universalização da internet, como o 
projeto Cinturão Digital, que pretende oferecer conexão de alta velocidade a 82% da 
população do Ceará. 
 
"Construir infraestrutura de telecomunicações no Brasil é um imenso desafio e estamos 
preocupados com o atraso de ações de planejamento no setor público e nas empresas", afirma 



João Moura, presidente da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações Competitivas (Telcomp). "As operadoras têm de começar a alinhar recursos 
para atender a demanda que vem por aí." Segundo relatório da fabricante Cisco, em 2010 o 
tráfego de dados nas redes móveis foi 2,6 vezes maior que o registrado em 2009. 
 
Para Nelson Wortsman, diretor de convergência tecnológica da Associação Brasileira de 
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), com dados da consultoria 
AT Kearney, a demanda de banda larga no país deve aumentar 35 vezes até 2019. "Será que 
o Brasil conseguirá acompanhar esse aumento? Na África do Sul não existia banda larga na 
maioria das cidades", lembra o especialista. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 mar. 2011, Especial TIC na Copa, p. 
G2. 


