
Com foco e parcerias, Nova York constrói sua própria base tecnológica 
John Foley 
 
Infraestrutura de TI em expansão e força e trabalho experiente em tecnologia são evidências 
do crescimento da cidade como centro global de tecnologia 
 
Um enorme data center – 32 andares e 1 milhão de metros quadrados – foi inaugurado no 
mês passado em Nova York. O prefeito Michael Bloomberg, no momento do lançamento, se 
referiu à construção como o mais recente sinal do crescimento de Nova York como um centro 
global de tecnologia. 
  
Este crescimento não aconteceu por acidente. A cidade tem aumentado sua base tecnológica 
desde que Bloomberg assumiu a prefeitura em 2002, encorajando as empresas do Vale do 
Silício a fazerem de Nova York sua segunda casa, implantando redes Wi-Fi em parques e 
outros locais públicos, patrocinando competições de desenvolvimento de aplicativos e usando 
análises para trazer mais eficiência às operações municipais. 
  
Os sinais de progresso são evidentes por toda a cidade, mas se concentram mais em 
Manhattan. O Google estabeleceu um centro de desenvolvimento de software em Chelsea, o 
Facebook abriu um centro de engenharia na Madison Avenue e o LinkedIn abriu um escritório 
no Empire StateBuilding. A Verizon, em parceria com o Departamento de TI e 
Telecomunicações de Nova York, começou a implementar cabos de fibra pela cidade utilizando 
uma técnica chamada “micro trenching”, que é menos perturbador para as ruas e calçadas do 
que o modo tradicional. A cidade irá utilizar os cabos para expandir serviços de banda larga 
para bairros e pequenos negócios aonde ainda não chegam. 
  
A prefeitura está pensando em substituir 11 mil telefones públicos por quiosques que oferecem 
conexão sem fio e serviços de informações, como itinerário de ônibus, mapas do bairro e 
chamadas de emergência para residentes e turistas. A cidade convidou tecnólogos e urbanistas 
a participarem de uma competição de design, e planeja começar a substituir os icônicos 
telefones públicos no segundo semestre do ano que vem. 
  
Bloomberg designou uma equipe de liderança para colocar em prática as iniciativas de cidade 
inteligente. O CIO Rahul Merchant, que responde ao prefeito, supervisiona a infraestrutura de 
TI da cidade, incluindo o data center e o serviço de informação 311. Mas esta é apenas metade 
de seu trabalho. Merchant também é o diretor de inovação da cidade, refletindo um mandato 
de trabalho com empresários, instituições acadêmicas e empresas de tecnologia em inovações 
como a próxima geração de telefones públicos. 
  
A diretora de ações digitais, Rachel Haot, lidera a equipe estabelecida há dois anos com a 
missão de transformar a Grande Maçã na “maior cidade digital do mundo”. A equipe de Haot 
lidera os esforços governamentais abertos, engajamento com mídias sociais e parcerias com 
instituições educacionais. As inciativas incluíram a expansão do acesso de banda larga por 
“vans digitais” do governo equipadas com computadores e, em colaboração com o setor 
privado, a criação de um mapa de zona de evacuação durante a passagem do furacão Sandy. 
  
Nova York também é uma das várias cidades que designou alguém para liderar o uso de 
análises. Michael Flowers, o diretor de análises e plataformas abertas da cidade, tem a 
responsabilidade de criar uma plataforma tecnológica que facilite o compartilhamento de 
informações entre órgãos públicos da cidade e os cidadãos. Por exemplo, 23 mil métricas do 
“relatório de gestão” do prefeito estão disponíveis como dados brutos para download e análise. 
  
O governo aberto é parte do quadro geral. A Câmara Municipal de Nova York, no ano passado, 
aprovou a Lei Local 11, que exige que os órgãos públicos disponibilizem dados em formatos 
abertos. Mais de mil conjuntos de dados, incluindo autorizações e dados criminais, estão agora 
disponíveis no postal NYC Open Data. Desenvolvedores são incentivados a usar esses dados 
para criar aplicativos móveis de consumo público. A quarta competição anual NYC BigApps 
teve início no mês passado e o prêmio é de US$ 150 mil. 
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O gabinete do prefeito também está recrutando universidades da região para expandir o 
número de profissionais de tecnologia capacitados. A Universidade Cornell e o Instituto de 
Tecnologia Technion-Israel estão construindo um campus de engenharia, em Roosevelt Island, 
entre Manhattan e Queens. 
  
O ambicioso projeto inclui o terreno e US$ 100 milhões para melhorias em infraestrutura, mais 
US$ 350 milhões de um doador anônimo. Outros desenvolvimentos incluem o estabelecimento 
da Academia para Engenharia de Software e o novo centro da NYU para Ciências Urbanas e 
Progresso. 
  
E temos, também o novo data center, com 32 andares, operado pela Sabey Data Centers e 
localizado aos pés da Ponte do Brooklyn, no sul de Manhattan. O primeiro inquilino da 
instalação é o New York Genome Center, que irá hospedar os sistemas de computador de alta-
performance usados para sequenciar genomas. Dr. Robert Darnell, CEO do Genome Center, 
disse que o data center irá suportar “a convergência entre a medicina e a tecnologia em Nova 
York”. 
  
Com o misto de empresas financeiras, tecnológicas, de mídias e varejo, a região sul de 
Manhattan está emergindo como “um distrito de negócios multifacetado do século 21”, de 
acordo com Nicole LaRusso, VP sênior de planejamento e desenvolvimento econômico da 
Alliance for Downtown New York. É mais um grande passo em direção à cidade do futuro. 
 
Fonte: Information Week. [Portal]. Disponível em: 
<http://informationweek.itweb.com.br/13906/com-foco-e-parcerias-nova-york-
constroi-sua-propria-base-tecnologica/>. Acesso em: 30 abr. 2013. 
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