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Será que as Smart Cities são 

aplicáveis ao contexto do Brasil 

incluindo os grandes polos 

urbanos e até mesmo as pequenas 

cidades do interior? 

Uma cidade inteligente possibilita 

levar TECNOLOGIA de ponta para 

servir as pessoas, melhorar  

a qualidade de vida dos cidadãos, 

otimizar recursos, promover 

desenvolvimento sustentável, 

melhorar a gestão da cidade, 

proporcionar crescimento 

econômico e uma integração 

harmônica da administração 

municipal.

A verdade é que não existe  

um consenso universal do que  

é uma Cidade Inteligente. Alguns 

gestores defendem que cidades 

INTRODUÇÃO:
Muito se fala na atualidade 
sobre as Cidades Inteligentes.

que passaram pelo processo  

de digitalização, ou que 

possuem redes de comunicação 

são “Smart”, enquanto 

outros intelectuais discordam 

contextualizando as Cidades 

Inteligentes como aquelas que 

utilizam tecnologias de Internet 

das Coisas, gerando dados que, 

agrupados e analisados, permitem 

aos gestores municipais a tomada 

de decisões mais assertivas  

para investimentos financeiros  

e melhora da qualidade de serviços 

públicos e, portanto, qualidade 

de vida ao cidadão. O fato é que 

estamos em uma profunda era 

de transformações! Ao longo das 

próximas décadas, passaremos por 

um intenso processo de urbanização. 

Estudos demonstram que teremos 

uma migração mundial para as 

cidades que deverá ultrapassar os 

2,5 bilhões de pessoas, fazendo  

com que as cidades precisem  

ser repensadas e replanejadas. 

Nunca vivenciamos tantas 

mudanças em tão curto 

período de tempo. Os avanços 

tecnológicos, a globalização,  

a economia compartilhada,  

o empoderamento do cidadão,  

a digitalização e virtualização dos 

negócios, as mudanças climáticas, 

o crescimento populacional, 

os congestionamentos e as 

dificuldades de mobilidade urbana;  

o desemprego, a poluição,  

a falta de habitação, os problemas 

de segurança física e virtual,  

as diferenças sociais,  

a necessidade das cidades fazerem 

mais com menos, entre muitas 

outras questões urgentes, fazem 

com que a capacitação de seus 

gestores seja uma necessidade 

imperativa e emergencial. 

As cidades enfrentam enormes 

desafios, que transcendem aos 

processos de gestão tradicionais.  

Há a necessidade de irem além  

das melhorias incrementais, fazendo 

com que seus líderes assumam  

a árdua tarefa de identificar  

e implementar soluções radicais, 

disruptivas e transformacionais, por 

meio de novas abordagens para a 

gestão e inovação de suas cidades.

Mas certamente nem tudo que 

é sucesso na Europa, América 

do Norte e outras cidades 

altamente desenvolvidas, e com 

suporte de infraestrutura, será 

necessariamente aplicável a sua 

cidade. E, para auxiliar os gestores 

do Brasil, o Centro Universitário 

Facens – localizado em Sorocaba- 

Interior de São Paulo e que está 

entre as melhores instituições de 

ensino superior do Brasil, vem 

há 5 anos, estudando, testando 

e implementando em seu campus 

universitário soluções que sejam 

aplicáveis e viáveis financeiramente 

ao contexto do Brasil, podendo 

assim auxiliar os gestores públicos 

do Brasil a acelerar o entendimento 

e processo de implementação de 

soluções de Smart Cities, com a 

segurança da experimentação e 

análise de engenheiros nacionais. 
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QUAIS SÃO AS NOSSAS EXPERIÊNCIAS 
E COMO PODEMOS COLABORAR  
COM AS CIDADES DO BRASIL?

Educação 
e Cultura

 Meio Ambiente
Segurança 

Física  
e Cibernética 

Energias Renováveis e 
Eficiência Energética

Mobilidade 
Urbana

Tecnologias da 
Informação  

e Comunicação 

 Governança

Urbanização 

Indústrias  
e Negócios

Saúde 
e Qualidade  

de Vida 

Meio Ambiente

A Facens separou as potenciais aplicações 
de Cidades Inteligentes nos seguintes  
eixos temáticos:
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Avalia-se quais os tipos de energias renováveis 

disponíveis na cidade. Qual seu potencial eólico, 

fotovoltaico e de microgeração. Estuda-se a viabilidade 

da iluminação pública com LED e da telegestão.  

A Facens foi a primeira universidade do interior  

a implementar geração fotovoltaica, além de oferecer 

cursos de capacitação na área. Realizou a substituição 

de lâmpadas com LEDs (com verbas públicas), bem 

como testes com tecnologias de telegestão.  

Tem  experiência de monitoramento em tempo real do 

consumo de energia, o que permite a previsão de excesso 

de consumo e de multas das concessionárias. 

Uma cidade inteligente deve ser também sustentável.  

Além de preservar ao máximo os recursos naturais, 

mitiga os impactos econômicos e sociais decorrentes  

do processo de desenvolvimento.  

Para isso, são adotadas soluções tais como:  

a correta gestão/destinação dos resíduos sólidos  

e o sensoriamento para otimização de rota de carros 

coletores, bem como, o aproveitamento dos gases 

(metano) nos aterros sanitários, associado  

à construção de usinas fotovoltaicas.

CONHEÇA AS 
POSSIBILIDADES 
DE APLICAÇÕES E 
EXPERIÊNCIAS DA FACENS 
EM CONTEXTO NACIONAL  
E NA SUA CIDADE: 

Energias Renováveis  
e Eficiência Energética

Meio Ambiente
Educação e Cultura 
É preciso que os gestores e servidores públicos sejam  

capacitados e entendam conceitos e aplicações de Cidades 

Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Para isso, são mostrados 

cases mundiais (inclusive os de insucesso, para que o erro 

não se repita). São oferecidos treinamentos nas áreas de 

Economia Compartilhada, Gestão Pública Colaborativa, Internet 

das Coisas, Inteligência Artificial, Big Data, Sensoriamento 

Urbano, Centrais de Monitoramento e Controle. Os cursos 

da Facens abrangem os de Extensão (presencial e online), 

MBA e in-company sob demanda. Além disso, realiza projetos 

educacionais utilizando tecnologias interativas. 
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O Brasil é um país de desigualdades  

sociais, com altos índices de crimes 

– físicos e virtuais - e enfrenta graves 

problemas envolvendo a segurança  

das pessoas. Como as tecnologias 

de monitoramento estão cada vez 

mais desenvolvidas, e mais acessíveis 

financeiramente, possibilita a integração  

de sistemas. O cercamento eletrônico, 

por exemplo,  permite desde a identificação 

de veículos com impostos inadimplentes 

até a localização de veículos roubados. 

Via algoritmos avançados, faz-se 

reconhecimento facial e de veículos, 

permitindo buscas em tempo real e 

localização de pessoas desaparecidas. 

Com todas essas aplicações em nuvem, 

é preciso planejar sistemas de criptografia

e segurança e cibernética para proteger

dados contra ataques de hackers.

Segurança Física  
e Cibernética

Mobilidade Urbana
Mobilidade urbana, trânsito intenso 

e alto número de veículos com um 

único passageiro são recorrentes, 

em médias e grandes cidades, 

representando grande perda 

econômica e aumento da poluição.  

As inovações tecnológicas  

estão quebrando paradigmas 

com alternativas que vão além do 

transporte público de qualidade. 

Aplicativos de carona, veículos 

compartilhados e autônomos, uso 

de patinetes, bikes elétricas e ainda 

uma gestão inteligente do trânsito 

com recomendação de percursos 

são alternativas que todo gestor 

deve conhecer. As atuais câmeras 

de radares e mesmo de segurança 

são ativos que, integrados a um 

sistema de inteligência artificial, 

podem colaborar muito para 

a mobilidade. Assim como, o 

monitoramento dos serviços  

de transporte público e o acesso  

do cidadão a opções e horários 

de transporte, informações sobre 

vagas disponíveis em vias públicas 

ou privadas, bem como rede 

semafórica inteligente. Esses são 

recursos já disponíveis no Brasil. 
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Indústrias e Negócios
Urbanização

Os negócios estão se virtualizando e a economia compartilhada 

está impondo novos modelos de negócios, que exigirão inovação 

em todos os processos, produtos e serviços.  Soluções nas 

áreas de Produção, Processos Industriais, Gestão de Negócios 

Contemporâneos, Automação e Internet das Coisas são parte da 

revolução da economia digital e da Indústria 4.0 em direção a uma 

cidade inteligente. A Facens possui um laboratório especializado 

em Manufatura Avançada, sendo um ambiente de treinamento, bem 

como de prestação de serviços nessa área para clientes externos.

Uma cidade inteligente também 

decorre de planejamento urbano 

estruturado e atualizado.  

Portanto, benefica-se da visão  

holística da arquitetura no cotidiano 

evolutivo das cidades inteligentes, 

compreendendo sua interdependência 

na gestão pública. E ajuda na 

elaboração de processos colaborativos 

e de recursos compartilhados.  

Tudo isso, além de ampliar  

a comodidade das pessoas, e trazer 

melhorias para a gestão de recursos 

naturais, propicia um ambiente de 

inovação, mitigando os impactos 

negativos do desenvolvimento. 

Um exemplo dessas tecnologias é o BIM 

(Building Information Model), que utiliza 

modelos virtuais e simulações na 

aplicação de projetos de construção. 

A Facens possui um Centro de Inovação 

em BIM que oferece treinamentos  

e presta serviços para clientes.  

O objetivo é promover o uso de tecnologia para dar maior eficiência à gestão 

de infraestruturas e serviços públicos, visando à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas. Para isso, podem ser usados sensores, aplicativos, softwares 

e programação computacional envolvendo Inteligência Artificial, Visão 

Computacional, Processamento de Dados, Aplicativos Mobile, Supervisórios 

e DashBoards de Indicadores em Ambientes de Controle, Redes de 

Conectividade, como Wifi, 3G, 4G, Tetra, DMR e agora 5G. Uma infinidade 

de soluções estão disponíveis por meio das TICs às cidades, a depender da 

necessidade de cada município.  

Tecnologia da Informação 
e Comunicação
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No centro do propósito de existência das 

cidades inteligentes estão as pessoas, as quais 

desempenham múltiplas funções na sociedade 

(profissionais, pais, estudantes, cidadãos etc.).  

As agendas, no entanto, torna-se cada vez mais 

apertadas. Para gerenciá-las com racionalidade  

e evitar desequilíbrios como o estresse e a 

adoção de hábitos mais saudáveis, recursos de 

smart cities também são utilizáveis. É possível 

traçar, por exemplo, o perfil epidemiológico  

de doenças, que vêm mudando com o avanço 

das tecnologias. As principais causas de mortes 

passaram de doenças infecto-contagiosas para 

doenças crônico-degenerativas, tais como 

obesidade, sedentarismo, diabetes, tabagismo, 

hipertensão, estresse entre outras relacionadas 

ao estilo de vida.  As tecnologias, em especial 

de Internet das Coisas, telecomunicações, 

geolocalização e geoprocessamento, ajudam  

as cidades a prestar esses serviços com agilidade, 

principalmente, em momentos de crises.  

A prefeitura é capaz de reunir com rapidez dados 

sobre os diferentes bairros e controlar epidemias, 

aperfeiçoar a gestão de farmácias municipais  

e seus estoques, além de possibilitar a realização 

de videoconferências em telemedicina.

Você sabia que, de acordo com  

a Instrução Normativa N. 04/2010, 

art 2º, inciso XXII, toda cidade do 

Brasil deveria ter um  Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação 

(PDTI)? É um instrumento de 

diagnóstico e planejamento que 

facilita a gestão de recursos  

e processos de TI utilizados por 

órgãos ou entidades gestoras. Está 

em elaboração a obrigatoriedade 

de um Plano Diretor de Tecnologia 

da Cidade Inteligente (PDTCI), 

Saúde e Qualidade de Vida

Governança
aliado ao PDTI e ao Plano Diretor  

das Cidades. O Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), de acordo 

com o decreto 9.612/2018, está 

desenvolvendo a implantação 

de infraestrutura e de serviços 

baseados em TIC destinados 

ao desenvolvimento de cidades 

digitais e inteligentes. Com isso,  

a tendência é esse tipo de 

aplicação se tornar mais  

frequente e relevante no Brasil.

Está prevista a criação da Câmara 

para Cidades Inteligentes,  

que contará com vários atores  

da sociedade e com a parceria 

entre diversos ministérios. 

A Facens faz orientações de como 

estruturar, monitorar e reportar 

à população o PDTCI. Também 

explica e indica mecanismos de 

incentivos fiscais, linhas de fomento 

e estruturação de editais de PPPs 

(Parceria Público-Privada) para 

projetos de Smart Cities.
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As Parcerias Público-Privadas (PPPs) 

são modelos de contratação de 

empresas privadas para oferecimento 

de serviços públicos, em que a empresa 

fica responsável pelo financiamento, 

implementação, execução e operação  

de infraestruturas físicas e prestação  

de serviços ao cidadão. É um modelo  

de modernização de infraestrutura que 

tem sido explorado mais recentemente 

Sobre PPPs  
(Parcerias Público-Privadas) 

Quer saber mais? Quer transformar a sua cidade em uma cidade inteligente, 
sustentável e segura? Entre em contato com a FACENS!  
Prestamos serviço de consultoria e estamos capacitados para assessorar  
sua cidade no desenvolvimento de um Projeto de Cidade Inteligente,  
que seja adequado a sua realidade e a sua população. 

No nosso Campus, temos implantado o protótipo de uma Cidade Inteligente, 
aqui definido como Smart Campus Facens®.  É um laboratório vivo, onde você 
poderá visualizar e vivenciar muitas das tecnologias, aplicações e serviços 
presentes numa Cidade Inteligente. 

O Smart Campus Facens já recebeu prêmios nacionais e internacionais,  
como o prêmio GS1 na categoria Educação-2016, o prêmio Top Educacional 
Prof. Mário Palmério - ABMES, o Prêmio Smart City UK London em 2017,  
o Prêmo Best IoT Technology Development Award - IDTechEx Europe 2018, 
Prêmio Melhor da Academia - ABRFID 2018 e o InovaCidade 2019.  
Além disso faz parte da Cartilha de Cidades do BNDES como  
um dos quatro Centros de Pesquisa do Brasil em Smart Cities.  
* O Termo “Smart Campus” é uma marca registrada da Facens.

Venha nos visitar, o momento é agora!  
Não desperdice esta oportunidade  
ou solicite a visita de um de nossos  
especialistas hoje mesmo!

A Facens

no Brasil. O ciclo de um projeto desse 

porte pode chegar de 18 meses a dois 

anos, entre o início da negociação  

e a efetiva assinatura do contrato.  

Já o tempo de execução de uma PPP 

varia de 20 a 30 anos. Isso envolve 

conhecimento da legislação municipal  

e a criação de mecanismos de garantias 

legais para a efetivação dessas parcerias.
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Telefone: (15) 3238.1188
Email: smartcampus@facens.br

facens.br

@facens @instafacens


