
H
á mais de uma década pesquisa-
dores buscam novas alternati-
vasparaqueaspessoassebenefi-
ciem mais do uso da internet,
poisodesejodefazercomqueto-
das as coisasestejam conectadas

não é mais um sonho. Conectar pessoas
com pessoas, pessoas com máquinas e
até mesmo máquinas com máquinas já é
realidade. Um estudo da Cisco mostra
que, atualmente, já existem mais objetos
conectados à internet do que pessoas no
mundo.Em2020,50bilhõesdecoisases-
tarão conectadas à internet, sendo que a
estimativa da população mundial para o
mesmo ano é de 7,5 bilhões de pessoas.

Devido ao rápido avanço tecnológi-
co, com sensores cada vez mais precisos
e internet mais veloz e acessível, é possí-
vel encontrar soluções para problemas
que, antes, pareciam não existir. Fim do
engarrafamento nas grandes cidades,
inexistência de filas nos supermercados,
reduçãono número de acidentes notrân-
sito, sistema de ensino integrado, segu-
rança monitorada em todos os lugares e
saúde de qualidade são apenas algumas
das melhorias significativas com o uso
da “Internet de todas as coisas” tornan-
do as cidades cada vez mais inteligentes.

Exemplo disso é Centro de Opera-
ções da cidade do Rio de Janeiro que,
atualmente, é considerado o mais com-
pleto do Brasil e mais integrado do mun-
do. São 32 agências, órgãos e serviços re-
presentados e integrados em um único
local, possibilitando cruzar informa-
ções de diversos departamentos, o que
facilita a rápida tomada de decisão para
a solução de um incidente, ou permite
ser proativo em até 48 horas de antece-
dência em alguns casos.

No entanto, somente “Internet de to-
dasascoisas”nãoéasoluçãoparacidades
mais inteligentes. A tecnologia é somente
o meio para obter informações e mensu-
raroqueestáacontecendo,vistoqueuma
cidadeéumconjuntodesistemasintegra-
dos que devem se comunicar levando em
consideração a necessidade de cada um
deles.Ascaracterísticasculturais,econô-
micas,sociaisegeográficascriamcontex-
tos únicos, tornando necessária uma vi-
são analítica e holística para compreen-
derseusdesafioseproporsoluçõesespecí-
ficas para se tornarem cidades inteligen-
tes.Seriainsuficienteseatecnologiaiden-
tificasse uma chuva forte e a defesa civil
não atuasse prontamente, logo, para ha-
vercidadesinteligenteséprecisoumafor-
te governança corporativa e integrada,
além de “Internet de todas as coisas”.

Por mais que já tenhamos mais de 15
bilhões de coisas conectadas na inter-
net em todo o mundo, e mais de 110 mi-
lhões de conexões banda larga no Brasil
(39% superior a 2012), ‘cidades inteli-
gentes’ ainda é um desafio, mas não dei-
xa de ser uma realidade. Segundo estu-
dos da Forbes, a cidade de Curitiba foi
eleita a terceira cidade mais inteligente
em 2010, com um transporte urbano rá-
pido e eficiente, que é utilizado por
70% de sua população. Também possui
uma equilibrada e diversificada estraté-
gia de desenvolvimento econômico,
além de inovações urbanísticas e o cui-
dado com o meio ambiente que a leva-
ram a ficar famosa internacionalmente.

Mesmo que as cidades inteligentes
não dependam somente da “Internet de
todas as coisas” para se estruturarem,
esses dois fatores somados proporcio-
nam economia e experiências mais di-
versificadas para a população. Além dis-
so, geram novas oportunidades, inova-
ção e transformação dos modelos de ne-
gócios, tudo gerado pelo valor criado

por meio da conexão de coisas que não
estavam conectadas, e integração dos
órgãos governamentais e corporativos.

Outra pesquisa da Cisco aponta que
os lucros corporativos globais podem
chegar a U$ 14,4 trilhões na próxima dé-
cada através da “Internet de todas as
coisas”. Junto a todas essas oportunida-
des há também os riscos, como os cri-
mes digitais que podem ser gerados de-
vido à ampla capacidade de troca de in-
formações, onde acordos internacio-
nais e mudanças legislativas devem ser
adotados a fim de mitigar tais riscos.

As cidades estão em constante e rápi-
da transformação. Cabe às empresas
buscar soluções inteligentes contem-
plando tecnologia, governança e parce-
ria com o governo, além de considerar
projetos que atendam às necessidades
de cada uma delas, sem deixar de lado a
análise dos riscos e efeitos colaterais
que essa transformação pode causar.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 nov. 2013, Mundo, p. 30.
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