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PREFÁCIO

	 O	desenvolvimento	da	tecnologia	nos	últimos	anos	tem	provocado	a	mudança	de	comportamento	

das	pessoas	e	vem	contribuindo	para	uma	nova	forma	de	gerir	empresas	e	o	setor	público.

	 As	cidades,	sobretudo,	aquelas	mais	bem	estruturadas,	estão	muito	próximas	de	se	 tornarem	

“Cidades	 Inteligentes”.	Esse	conceito	é	recente	e	vem	estimulando	muitas	comunidades	em	utilizar	a	

tecnologia	 para	 promover	 o	 desenvolvimento	 econômico	 e	 social,	 desburocratizando	 atividades	

essenciais	e	contribuindo	de	forma	significativa	para	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	da	população.

	 Londrina	é	uma	cidade	que	se	enquadra	perfeitamente	nesse	grupo	que	está	a	um	passo	de	poder	

usufruir	 desse	 conceito.	 Temos	 uma	 cidade	 bem	 estruturada,	 com	 boa	 qualidade	 de	 vida,	 uma	

disponibilidade	muito	 grande	 de	 estabelecimentos	 educacionais,	 desde	 o	 ensino	 fundamental	 até	 o	

universitário,	contamos	com	uma	excelente	estrutura	voltada	para	a	saúde,	bons	serviços	de	transporte	

urbano	e	uma	sociedade	empreendedora,	aberta	para	a	inovação	e	voltada	para	o	progresso.

	 Temos	muitos	programas	tecnológicos	em	andamento,	liderados	por	diversas	áreas	que	vão	desde	

o	setor	de	saúde,	meio	ambiente,	passando	por	tecnologia	da	informação	e	chegando	no	setor	agrícola	que	

dispõem	de	dois	dos	principais	centros	de	pesquisa	do	Brasil.

	 O	que	falta	para	transformar	Londrina	numa	cidade	inteligente	é	juntar	todos	esses	programas	e	

trabalhar	na	preparação	da	infraestrutura	que	vai	permitir	que	a	cidade	possa,	efetivamente,	usar	da	

tecnológica	e	do	conhecimento	já	disponível,	gerando	melhor	qualidade	de	vida,	maior	produtividade	das	

empresas	 e	 serviços	 públicos	 da	 melhor	 qualidade,	 com	 todos	 envolvidos	 e	 comprometidos	 com	 o	

desenvolvimento	local.

	 Os	aspectos	mais	visíveis	de	uma	cidade	 inteligente	são:	maior	mobilidade,	maior	segurança,	

maior	acesso	à	educação	e	cultura,	e	ainda	serviços	públicos	mais	rápidos	e	de	melhor	qualidade.	Imagine	

uma	cidade	com	pontos	de	ônibus	inteligentes	que	informam	o	horário	de	chegada	dos	ônibus,	orienta	os	

melhores	roteiros,	oferece	conforto	e	comunicação	fácil	com	Wi-Fi;	semáforos	inteligentes	e	capazes	de	

reprogramar	a	medida	que	o	tráfego	altera	de	volume	e	de	direção;	 iluminação	pública	que	muda	de	

intensidade	quando	não	tem	gente	circulando,	evitando	gastos	desnecessários	de	energia;	uma	cidade	

onde	as	vagas	livres	nos	estacionamentos	públicos	de	rua	podem	ser	visualizadas	antes	mesmo	de	chegar	

nelas;	 	lixeiras	que	comunicam	quando	estão	cheias;	serviço	de	saúde	que	permite	ao	usuário	marcar	

consulta	sem	enfrentar	fila	ou	necessitar	de	senha;	segurança	de	qualidade	garantida	por	um	centro	de	

controle	que	conta	com	profissionais	de	 todas	as	 forças	de	combate,	 como	bombeiro,	polícia	militar,	

polícia	civil,	guarda	municipal,	CMTU.	Isso	tudo	é	possível	na	cidade	inteligente.

	 Ao	escolher	esse	tema	para	ser	trabalhado	durante	o	ano	de	2017,	o	Fórum	tinha	como	objetivo	

preparar	 propostas	 trabalhadas	 depois	 de	 ouvir	 17	 palestrantes,	 especialistas	 no	 tema,	 para	 que	 as	

autoridades	e	lideranças	locais	pudessem,	após	uma	avaliação	criteriosa,	implantar	na	cidade	no	curto	e	

médio	prazo.
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	 O	trabalho	do	Fórum	visa	também	despertar	a	população	para	as	vantagens	de	a	cidade	caminhar	

nessa	direção.	A	cidade	que	recebe	o	"selo"	de	Cidade	Inteligente,	abre	uma	série	de	possibilidades	de	

investimentos	por	se	 tornar	visível	 internacionalmente	e	ser,	de	 fato,	uma	cidade	mais	atrativa	pelas	

facilidades	que	oferece	e	pela	alta	qualidade	de	vida	oferecida	para	sua	população.

	 Hoje	 já	 é	 possível	 visitar	 e	 acompanhar	 cidades	 que	 se	 anteciparam	 nesse	 movimento	 e	 se	

destacam	como	modelos	de	cidades	onde	a	tecnologia	está	a	serviço	da	população.

	 Londrina	poderá	ser	uma	dessas	cidades,	servindo	de	modelo	para	outras	cidades	brasileiras	e	

proporcionando	à	sua	população	uma	qualidade	de	vida	diferenciada	e	se	transformando	num	ambiente	

propício	ao	desenvolvimento	empresarial.

	 Esse	movimento	 não	 é	 um	modismo	 que	 passará	 rapidamente,	 ele	 veio	 para	 transformar	 o	

ambiente	urbano	e	criar	um	novo	estilo	de	vida.

	 O	desenvolvimento	de	um	povo	é	resultado	do	aproveitamento	ou	não	das	oportunidades	que	lhes	

são	apresentadas.	Londrina	tem	tudo	para	se	transformar	numa	cidade	inteligente,	mas	para	que	isso	

aconteça	será	necessário	que	a	população,	as	lideranças	e	as	autoridades	locais	desejem	e	contribuam	de	

fato	para	que	isso	se	realize.

	 	 	

	 	 	

			Ary	Sudan

			Presidente	do	Fórum	Desenvolve	Londrina
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	 O	Fórum	foi	criado	em	2005.	Naquele	ano	um	grupo	de	pessoas	vinculadas	a	diversas	atividades	

começou	 a	 pensar	 o	 futuro	 de	 nossa	 cidade.	 Passamos	 praticamente	 um	 ano	 em	 reuniões	 semanais	

analisando	 as	 potencialidades	 e	 oportunidades,	 e	 fazendo	 diagnósticos	 para	 definir	 a	 estratégia	 de	

atuação,	e,	principalmente,	a	nossa	visão	de	futuro	para	cidade,	o	que	já	era	um	prenúncio	do	tema	

estudado	este	ano:	Uma	Cidade	Inteligente	e	Humana.

	 Bom,	o	que	isto	tem	a	ver	com	o	tema	Cidades	Inteligentes?	Tudo,	se	considerarmos	que	cidades	

inteligentes	 são	 comunidades	 com	 uma	 alta	 capacidade	 de	 aprendizado	 e	 inovação,	 e	 que	 leva	 em	

consideração	toda	a	criatividade	de	sua	população,	de	suas	instituições	e	da	geração	de	conhecimento.	A	

nossa	 cidade,	desde	 sua	 fundação	 com	os	primeiros	pioneiros	 e	 seu	modelo	de	desenvolvimento,	 se	

caracterizou	por	uma	Cidade	Inteligente.	A	riqueza	que	temos	aqui	é	impressionante.	Do	conhecimento	

instalado	 na	 prática	 do	 empreendedorismo	 aos	 ingredientes	 de	 uma	 cidade	 criativa,	 com	 cultura,	

gastronomia,	história,	entre	outros	ativos.

	 No	entanto,	pensando	no	que	estamos	vivendo	neste	momento,	no	mundo	todo,	com	os	avanços	

tecnológicos	recentes,	temos	que	repensar	nossa	cidade,	porque	este	processo	ganha	uma	nova	dimensão	

e	 o	 seu	 alcance	 precisa	 ser	 ampliado.	 Precisamos	 incorporar	 outras	 questões	 para	 que	 todos	 nós	

possamos	usufruir	dos	benefícios.	Por	exemplo,	é	impensável,	nos	dias	atuais,	uma	pessoa	acordar	4	horas	

da	manhã	para	ser	atendido	por	um	médico,	enfrentar	filas	em	estabelecimentos	públicos	e	privados	para	

acessar	 serviços,	 gastar	 tempo	desnecessário	 com	mobilidade,	perder	 tempo	e	dinheiro	para	buscar	

informações	 que	 hoje	 são	 centralizadas,	 ou	 perder	 oportunidades	 de	 novos	 negócios	 frente	 a	 uma	

legislação	ultrapassada.	Isto	vale	tanto	para	os	serviços	públicos	quanto	para	a	iniciativa	privada	que	

precisa	 se	 reinventar	 frente	 a	 todas	 estas	 mudanças,	 seja	 no	 relacionamento	 com	 seus	 clientes	 ou	

repensando	seus	produtos	para	que	não	se	tornem	obsoletos	frente	a	nova	economia.

	 O	conceito	cidades	inteligentes	passa	necessariamente	pelo	uso	da	tecnologia	para	melhorar	a	

infraestrutura	urbana	e	tornar	os	centros	urbanos	mais	eficientes	e	melhores	de	se	viver,	precisamos	

evoluir	na	direção	da	 integração	de	 todas	dimensões	da	 inteligência:	humana,	 coletiva	e	 artificial,	

disponíveis	na	cidade.

	 Primeiro,	 como	 'cidade	 criativa',	 que	 agrega	 os	 valores	 e	 desejos,	 constituídos	 pelo	 talento	 e	

conhecimento	de	toda	população,	lideranças,	pesquisadores,	artistas,	empresários,	capitalistas	de	risco,	

que	têm	enorme	impacto	na	determinação	de	como	é	organizado	o	espaço	de	trabalho	e,	portanto,	se	as	

empresas	irão	prosperar,	e	se	a	cidade	vai	se	desenvolver	ou	não.

	 Também	se	a	população	tem	as	condições	de	cooperar	intelectualmente	na	criação,	na	inovação	e	

na	invenção,	nas	trocas	de	conhecimento	e	de	criatividade	intelectual,	na	capacidade	de	um	grupo	se	

organizar	para	decidir	a	respeito	de	seu	próprio	futuro	e	controlar	as	formas	de	atingi-lo	em	contextos	

complexos.	 Esta	 dimensão	 é	 baseada	 nas	 instituições	 da	 cidade	 que	 permitem	 a	 cooperação	 no	

conhecimento	e	na	inovação.

	 E,	por	último,	se	o	ambiente	físico	que	está	disponível	para	população	oferece	infraestrutura	de	

comunicação,	espaços	digitais	e	as	ferramentas	públicas	para	a	solução	dos	seus	problemas.
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	 O	que	se	pode	fazer?	É	isto	que	este	estudo	pretende	demonstrar.	É	necessário	dar	o	primeiro	

passo,	neste	assunto,	como	em	muitos	outros.	Não	tomar	a	decisão	de	avançar	é	a	pior	decisão.	Avançar	

significa,	no	mínimo,	melhorar	algumas	questões	como	o	relacionamento	dos	serviços	públicos	básicos	

com	a	população.	Só	 isto	 já	 será	grande	avanço.	E,	depois	disponibilizar	 infraestrutura	 tecnológica	e	

marcos	regulatórios	para	que	a	criatividade	seja	aplicada	na	criação	de	novas	soluções,	na	inovação,	seja	

pela	iniciativa	privada	ou	pública.	

	 E	este	é,	sem	dúvida,	o	momento	certo	para	dar	o	primeiro	passo.	

14



CAUSAS E SOLUÇÕES
APONTADAS

LONDRINA
Cidades Inteligentes





17

	 1.	Planejamento	Estratégico

	

	 •	A	cidade	não	conta	com	um	plano	estratégico	compartilhado	com	a	sociedade	com	visão	de	

futuro	para	a	cidade.

	 •	Ausência	de	um	banco	de	projetos	alinhados	ao	Plano	Estratégico	para	Londrina,	facilitando	a	

captação	de	recursos	e	otimizando	ativos	da	cidade.

	 •	Ausência	de	integração	das	ações	da	sociedade,	academia,	poder	público	e	setor	privado.

	 •	 Faltam	 estudos	 e	 construção	 de	 cenários	 futuros	 que	 mostrem	 as	 possibilidades	 de	

desenvolvimento	para	Londrina.	

	 2.	Articulação	Institucional

	

	 •	Articulação	frágil	entre	o	poder	público	municipal	e	instituições	públicas	estaduais	e	federais,	

academia,	 Instituições	 de	 Ciência	 Tecnologia	 e	 Inovação	 –	 ICT&I	 e	 setor	 privado	 na	 identificação	 e	

implementação	de	soluções	para	cidade.

	 •	Ausência	de	um	projeto	integrativo,	envolvendo	pessoas,	tecnologias,	processos	e	infraestrutura	

de	Londrina.	

	 •	Soluções	de	TI	fragmentadas	e	sem	visão	sistêmica,	atendendo	a	setores	específicos,	dificultam	a	

sua	integração	posterior.

	 3.	Gestão	Pública

	 •	 Falta	 determinação	 do	 gestor	 público	 para	 mudar	 conceitos	 e	 costumes	 e	 melhorar	 a	

eficiência/eficácia	da	administração	pública.

	 •	Ausência	de	projetos	alinhados	com	um	Planejamento	Estratégico,	por	parte	da	prefeitura,	para	

apoiar	ações	que	promovam	a	cidade	inteligente.

	 •	Falta	agilidade	do	poder	público	para	entender	as	novas	relações	e	interagir	com	o	setor	privado	

e	com	a	sociedade	e	discutir	legislações	para	estes	novos	tempos.

	 •	Plano	diretor	desconectado	dos	conceitos	de	cidade	inteligente	e	da	nova	economia.

	 •	Setor	público	não	acompanha	os	avanços	tecnológicos	para	ganhar	eficiência.

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM LONDRINA
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	 Os	municípios	não	utilizam	dados,	 informações	e	aplicativos	de	empresas	para	a	tomada	de	•	

decisão,	como	por	exemplo,	na	mobilidade	urbana.

	 •	Londrina	não	participa	de	rede	de	cidades	inteligentes	e	não	produz	projetos	que	a	transformem	

em	cidade	inteligente.

	 •	Os	atuais	processos	da	Prefeitura	dificultam	uma	gestão	com	capacidade	para	dimensionar	as	

inovações	tecnológicas	como	estratégicas.

	 4.	Percepção	da	Sociedade

	 •	O	poder	público,	as	entidades	e	cidadãos	não	conhecem	as	tecnologias	e	seus	potenciais	na	

promoção	de	uma	cidade	inteligente	e	seus	benefícios.

	 •	Cidadão	que	não	se	vê	como	participante	na	solução	dos	problemas	da	cidade/sociedade.

	 •	Falta	envolver	cidadãos	no	entendimento/colaboração	para	transformar	Londrina	numa	cidade	

inteligente.

	 5.	Sistema	Integrado	de	Informações	–	Big	Data

	 •	Faltam	sistemas	de	coleta,	armazenamento,	organização	e	análise	de	dados	para	viabilizar	a	

“construção”	de	uma	“Londrina	inteligente”.

	 •	Informações	do	município	não	são	integradas	pelo	Poder	público,	pois	não	há	sistema	para	isto	e	

nem	cultura	para	tal.

	 •	Uso	pouco	inteligente	das	informações	disponíveis.

	 •	Falta	de	banco	de	dados	e	 informações	 confiáveis,	 atualizadas	e	 acessíveis	para	Londrina	e	

região.

	 6.	Integração	na	Gestão	Pública

	 •	Baixo	nível	de	interação	entre	os	gestores	públicos	responsáveis	pela	solução	dos	problemas	de	

Londrina.

	 •	Dificuldade	de	integração	das	ações	das	secretarias	e	órgãos	municipais.
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	 7.	Parceria	Público-Privada	(PPP)	

	 •	Ausência	de	estudo	sobre	oportunidades	para	PPPs	em	Londrina.

	 •	Falta	de	expertise	jurídica	local	em	PPPs.

	 •	Impedimentos	jurídicos	à	cooperação	do	setor	público	com	empresas	privadas	que	dispõem	

de	soluções	tecnológicas.

	 8.	Tecnologia	da	Informação	na	Prefeitura

	 •	Carência	de	um	sistema	de	informação	para	agrupar/integrar	os	dados	das	secretarias	

municipais.

	 •	Não	há	integração	de	dados	das	diversas	secretarias	órgãos.

	 •	Base	de	dados	da	prefeitura	fragmentada	e	desatualizada.

	 •	Sistemas	de	aquisição	organização,	análise	e	uso	de	dados	é	muito	precário	no	município.

	 9.	Infraestrutura

	 •	Falta	discutir/definir	sobre	qual	plataforma	a	cidade	irá	“criar”	uma	Cidade	inteligente	e	

humana.

	 •	Falta	infraestrutura	tecnológica	na	cidade	para	implantação	de	inovações.

	 •	Limitação	de	logística	aeroportuária	e	baixa	integração	internacional.

	 •	Faltam	instalações	de	“maker	spaces”	(espaços	criativos).

	 10.	Plataforma	Cidade	Inteligente

	 •	Falta	de	Big	Data	único	e	aberto	para	potencializar	e	qualificar	a	gestão	da	cidade.

	 •	Ausência	de	um	plano	de	informatização	para	Londrina.

	 •	Os	sistemas	de	informação	existentes	no	mercado	não	são	integrados.

	 •	Falta	de	adoção	de	uma	plataforma	única	de	base	de	dados	para	Londrina.



	 11.	Cultura	

	 •	População	com	limitado	nível	de	acesso	às	atividades	culturais	dificulta	valorizar	e	promover	o	

desenvolvimento	municipal	com	fundamento	na	cultura.

	 •	A	 cultura	 é	 uma	vertente	pouco	 explorada	 em	Londrina,	 apesar	do	potencial	 e	 produtos	 já	

existentes.

	 •	Londrina	não	aproveita	todo	seu	potencial	cultural	para	seu	desenvolvimento	e	promoção	da	

qualidade	de	vida	da	população.

	 •	 A	 cultura	 está	 distante	 do	 conceito	 de	 geradora	 de	 riqueza	 para	 a	 cidade,	 dificultando	

investimentos	no	setor.

	 12.	Inovação	

	 •	Falta	planejamento	integrado	visando	desenvolvimento	do	ecossistema	de	inovação.

	 •	Falta	identificar	e	divulgar	os	exemplos	de	“economia	criativa”	de	Londrina.

	 13.	Burocracia

	 •	Dificuldade	para	o	poder	público	“gerenciar”	uma	cidade	inteligente.

	 •	 Obstáculos	 burocráticos	 determinam	 atrasos	 na	 implantação	 de	 projetos	 inteligentes	 e	 a	

participação	da	iniciativa	privada	nos	avanços	tecnológicos.

	 •	A	legislação	tradicional	é	um	entrave	para	o	avanço	do	conceito	de	cidade	inteligente.

	 14.	Recursos	Financeiros

	 •	Linhas	de	recursos	BNDES	e	outras	não	aproveitadas.

	 •	Falta	investimento	para	infraestrutura	inteligente:	informatização,	novas	tecnologias,	etc.

	 •	Baixo	nível	de	aproveitamento	dos	recursos	disponíveis:	Federal,	estadual	e	municipal,	fundos	

internacionais.

	 15.	Sercomtel

	 •	Sub-utilização	da	infraestrutura	da	Sercomtel.
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	 •	A	Sercomtel	está	pouco	inserido	no	processo	de	inovação	da	cidade.

	

	 •	Falta	integrar	a	Sercomtel	Iluminação	como	“piloto”	para	Big	Data	único.

	 •	Projetos	já	elaborados	não	estão	sendo	implantados,	estão	parados	ou	lentos.

	 16.	Qualificação

	 •	Falta	de	pessoas	qualificadas	para	operarem	aplicativos	de	soluções	adequadas	às	necessidades	

do	ambiente.	

	 •	Ausência	de	profissionais	preparados	para	a	elaboração	e	gestão	de	projetos.

	 •	Mão	de	obra	local	pouco	qualificada	para	novas	oportunidades	de	mercado.

	 17.	Governança	

	 •	Ausência	de	uma	entidade	ou	agência	especializada	em	montar	projetos.

	 •	Falta	união	de	entidade	não	governamental	que	permita	gerir	o	projeto	cidade	inteligente.

	 •	Falta	foco	nos	diferenciais	positivos	da	cidade	como	alavanca	de	sustentabilidade.

	 18.	Desenvolvimento	Regional

	 •	Ausência	de	planejamento	estratégico	de	desenvolvimento	local	e	regional,	norte	do	Paraná.

	 •	Limitado	empenho	das	gestões	municipais	em	planejamento	que	integre	os	ativos	disponíveis	na	

região,	com	vistas	ao	desenvolvimento	regional.
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	 Com	base	nas	17	palestras	e	no	Seminário	1º	Fórum	em	Debate,	realizados	durante	o	ano	de	2017,		

e	 a	 partir	 das	 percepções	 de	 seus	membros,	 o	 Fórum	Desenvolve	 Londrina	 propõe	 um	 conjunto	 de	

medidas	ou	“soluções”	para	os	problemas	identificados	como	entraves	à	transformação	de	Londrina	em	

uma	“Cidade	Inteligente”	.	Tendo	em	vista	que	esse	conjunto	de	propostas	é	bastante	extenso	e	considera	

tanto	 aspectos	 específicos	 como	 ações	 de	 impacto	 mais	 abrangente.	 Ao	 apresentá-lo	 é	 importante	

destacar	 algumas	 iniciativas	 de	 caráter	 mais	 estruturantes	 que	 se	 surgem	 como	 essenciais	 nessa	

caminhada	rumo	a	uma	“Londrina	Inteligente”:

	 •	Planejamento	Estratégico	de	médio/longo	prazo,	que	envolva	a	região	e	a	sociedade	por	meio	

de	suas	entidades	de	representação	e	integre	os	ativos	e	as	informações	disponíveis;

	 •	Governança	envolvendo	os	setores	público,	privado,	academia	e	organizações	do	terceiro	setor	

e	que	se	proponha	a	ser	a	“guardiã”	desse	Planejamento	Estratégico;

	 •	 Plataforma	 de	 Tecnologia	 de	 Informação	 Aberta	 que	 permita	 o	 desenvolvimento	 de	

programas	e	aplicativos	integrados,	visando	a	adequada	interação	entre	tecnologia,	processos,	pessoas	e	

infraestruturas;

	 •	Banco	de	dados	e	plataforma	de	gestão	que	permita	acesso	e	interação	de	toda	a	população,	

dentro	dos	modernos	conceitos	de	Big	data;	

	 •	Compromisso	permanente	 com	a	 Inovação,	 reconhecendo	que	uma	Cidade	 Inteligente	está	

sempre	 em	 busca	 de	 soluções	 mais	 adequadas	 às	 necessidades	 de	 seus	 habitantes	 e	 que	 essas	

necessidades	e	o	ambiente	estão	em	permanente	evolução;

	 •	Avaliar	 a	 possibilidade	 de	 utilização	 de	PPP´s	 –	 Parceria	 Público	 Privadas	 para	 serviços	

públicos	que	requeiram	o	uso	de	tecnologias	da	informação	para	viabilizar	a	cidade	inteligente;

	 •	A	Sercomtel	ser	a	protagonista	da	estrutura	para	criação	e	aplicação	de	soluções,	bem	como	o	

incentivo	a	geração	de	startups,	que	promovam	a	cidade	inteligente.

	 1.	Planejamento	Estratégico

	 •	Desenvolver	um	planejamento	estratégico	de	Londrina	e	região	norte	do	Paraná	reunindo	as	

Instituições	de	Ensino	Superior	e	de	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação,	poder	público	e	setor	privado.

	 •	Desenvolver	o	Planejamento	Estratégico	do	ecossistema	de	inovação.

	 •	Estruturar	um	plano	de	ação	para	implantar	“processo”	de	cidade	inteligente,	liderado	pela	PML,	

envolvendo	todos	os	segmentos	da	sociedade.

	 •	Aprovar	um	Plano	Diretor	integral,	com	visão	de	futuro	e	atualizá-lo	permanentemente.

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES PARA LONDRINA
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	 2.	Articulação	Institucional

	 •	Promover	 ambiente	 favorável	 à	 interação	das	 Instituições	 de	Ensino	 Superior	 e	 de	Ciência,	

Tecnologia	e	Inovação	/	Setor	Privado	/	Setor	Público.

	 •	Promover	a	integração/interação	entre	os	ativos	existentes	na	cidade.

	 •	Integrar	grupo	de	trabalho:	academia	e	iniciativa	privada	para	gerir	o	ecossistema	de	inovação	e	

transformar	Londrina	numa	cidade	inteligente.

	 •	Envolver	as	entidades	como	SERCOMTEL,	Universidades,	Senai,	etc.	para	colocar	em	prática	

projetos	já	elaborados.

	 3.	Gestão	Pública

	 •	Integrar	Londrina	às	redes	de	cidades	inteligentes	para	planejar	e	agir	de	forma	sustentável.

	 •	Constituir	Grupo	de	Trabalho	para	definir	base	de	dados	essenciais	à	gestão	municipal.

	 •	 Implantar	a	 iluminação	pública	(poste	 inteligente)	e	centro	de	operações	(segurança)	como	

piloto	para	Londrina.

	 •	Utilizar	ferramentas	de	TIC	para	integrar	os	dados	e	ações	das	secretarias	e	órgãos	municipais.

	 •	Desburocratizar	normas	e	rotinas	da	gestão	municipal	para	facilitar	a	implantação	de	soluções	

inteligentes	em	Londrina.

	 4.	Sistema	Integrado	de	Informações	–	Big	Data

	 •	Transformar	os	serviços	públicos	digitais	numa	plataforma	que	permita	qualificar	a		tomada	de	

decisão	pela	prefeitura.

	 •	Implementar	um	Big	Data	a	serviço	da	gestão	pública,	setor	privado	e		acessível	aos	cidadãos.

	 •	Investir	na	integração	de	tecnologias	já	existentes,	antes	de	adquirir	ou	desenvolver	novas.

	 •	Definir	 uma	 plataforma	 para	 integrar	 dados	 das	 empresas/aplicativos	 com	 sistemas	 como	

câmeras	de	segurança	e	semáforos	inteligentes.

	 •	Organizar	e	instalar	centro	de	comando	operacional	na	segurança	pública	em	Londrina.
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	 5.	Parceria	Público-Privada	(PPP)

	 •	Buscar	(Codel)	especialistas	em	PPP´s	para	projetos	no	contexto	de	cidade	inteligente.

	 •	Estabelecer	PPP´s	para	serviços	públicos	que	requeiram	o	uso	de	tecnologias	da	informação	para	

viabilizar	a	cidade	inteligente.

	 •	Avaliar	a	lei	municipal	de	PPPs,	se	necessário,	propor	uma	nova	lei.

	 •	Estudar	mudanças	na	legislação	vigente	para	utilizar	as	inovações	tecnológicas.

	 •	Implantar	o	distrito	tecnológico	no	quadrilátero	central,	principalmente	por	conta	do	Sercomtel	

e	IST	(SENAI)	que	estão	nesse	território.

	 6.	Tecnologia	da	Informação	na	Prefeitura

	 •	Criar	um	cadastro	multi-finalitário	georreferenciado	de	todos	os	imóveis	e	ocorrências	(saúde,	

educação,	mobilidade).

	 •	Capacitar	a	gestão	pública	de	Londrina	para	captar,	organizar	e	analisar	grandes	volumes	de	

dados.

	 •	Utilizar	a	plataforma	já	disponíveis	no	mercado	para	planejamento	e	integração	dos	sistemas.

	 7.	Infraestrutura

	 •	Prover	infraestrutura	tecnológica	para	acesso	à	informação	para	toda	população,	por	exemplo,	

com	wi-fi	pública	aberta.

	 •	Desenvolver	complexo	aeroportuário	de	porte	internacional.

	 •	Estimular	as	estações	de	bicicletas	elétricas	em	parcerias	com	a	iniciativa	privada.

	 •	Implantar	parques:	industrial	e	tecnológico.

	 •	Implantar	eletro	postos	na	cidade	para	estimular	adoção	de	carros	elétricos.

	 •	Integrar	o	sistema	de	mobilidade	e	segurança	nos	pontos	de	ônibus	(Hub	de	conectividade).
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	 8.	Plataforma	Cidade	Inteligente

	 •	Utilizar	plataforma	livre	para	uma	gestão	colaborativa	da	cidade.

	 •	Investir	em	tecnologia	de	monitoramento	e	interação,	por	exemplo,	integrar	os	 	equipamentos	

de	vigilância	privados	à	rede	de	segurança	pública.

	 •	Definir	uma	plataforma	de	integração	para	“construir”	uma	cidade	inteligente.

	 •	Potencializar	o	portal	digital	que	está	disponível	na	cidade.

	 •	Implantar	um	projeto	piloto	de	rua	inteligente.

	 •	 Incentivar	 a	 integração	 de	 equipamentos	 de	 vigilância	 privados	 a	 rede	 de	 segurança	 da	

prefeitura/estado.

	 9.	Cultura	/	Economia	Criativa

	 •	Fortalecer	e	disseminar	conceitos	de	cultura	e	economia	criativa	principalmente	nas	escolas.

	 •	Criar	uma	governança	com	atores	da	cultura,	que	faça	um	planejamento	de	Londrina	com	viés	de	

cidade	criativa.

	 •	Inserir	as	ações	da	cultura	no	planejamento	municipal.

	 •	 Incluir	 no	 Promic	 uma	 categoria	 startups	 culturais,	 onde	 haveria	 aporte	 de	 recursos	 em	

embriões	de	empresas	potenciais	geradoras	de	riqueza	no	setor.

	 •	Criar	um	plano	de	incentivo	para	a	“economia	criativa”	identificando	exemplos	em	Londrina	que	

sejam	diferenciais	como	festivais	(teatro,	música,	etc.).

	 10.	Inovação

	 •	Incentivar	desenvolvimento	de	aplicativos	que	atendam	às	necessidades	do	município.

	 •	Londrina	 deve	 criar	 espaços	 democráticos	 de	 informação,	 criação,	 de	 aprendizado	 visando	

desenvolvimento	das	pessoas	e	da	cidade.

	 •	Promover	espaços	(lab,	fablab,	hackathons)	para	desenvolvimento	de	startups.	



	 •	Sensibilizar	o	setor	privado	sobre	a	disponibilidade	de	recursos	para	inovação.

	 •	Criar	espaços	públicos	interativos	para	gerar	conexão	das	pessoas	da	cidade.

	 •	Instalação	do	escritório	da	ABDI	em	Londrina	e	do	FABLAB	em	health.

	 11.	Financiamento

	 •	Buscar	fontes	de	financiamento	para	adoção	de	novas	tecnologias.

	 •	Oportunidades	junto	a	C.E.F	para	PPP's.

	 12.	Sercomtel

	 •	O	Sercomtel	deve	ser	protagonista	da	estrutura	necessária	para	 implantação	de	tecnologias	

rumo	à	cidade	inteligente.

	 •	O	Sercomtel	deve	ser	âncora	de	integração	de	IOT,	iluminação,	ônibus,	taxi,	escolas,	praças.

	 •	O	Sercomtel	poderia	ser	uma	aceleradora	para	startups	de	cidade	inteligente.

	 13.	Qualificação	e	Difusão	

	 •	Capacitar	docentes	da	rede	pública	sobre	os	conceitos	que	envolvem	a	inovação.

	 •	Disseminar	em	todas	as	escolas	a	educação	digital/alfabetização	digital.

	 •	Capacitar	profissionais	na	elaboração	e	gestão	de	projetos.

	 •	Disseminar	o	conceito	de	cidade	inteligente,	inclusive	nas	escolas.

	 14.	Governança

	 •	Desenvolver	um	Plano	Municipal	de	Cidade	Inteligente	e	a	partir	daí	projetos	e	captação	de	

recursos	permanentes.

	 •	Criar	 uma	 agência	 ou	 “conselho”	 envolvendo	 setor	 público	 e	 a	 sociedade	 para	 gerenciar	 a	

“Londrina	cidade	inteligente”.
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	 •	Criar	formas	de	estímulo	para	instalação	de	empresas	de	base	tecnológica	em	Londrina.

	 •	Estruturar	um	banco	de	projetos	para	cidade	de	Londrina	nas	diversas	áreas.

	 15.	Cultura	empreendedora

	 •	Aproveitar	o	potencial	de	capital	intelectual	formado	em	Londrina	(jovens)	mantendo-os	com	

geração	de	negócios.

	 •	Estimular	setores	da	economia	criativa,	TIC,	turismo,	artes,	áudio	visual,	games,	etc.

	 •	Aproveitar	os	talentos	locais,	por	exemplo,	ideias	do	Instituto	Parar,	na	promoção	da	Londrina	

Inteligente.

	 16.	Engajamento	da	sociedade

	 •	Desenvolver	uma	cultura	de	compartilhamento	das	informações,	como	um	valor	de	benefícios	

compartilhados.

	 •	Estruturar	Banco	de	Dados	alimentados	com	a	participação	das	pessoas.
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Desafio	para	as	Cidades	de	amanhã:	transformar	as	cidades	existentes

Transformar	as	cidades	existentes	em	lugares	mais	sustentáveis,	resilientes,	inclusivas	e	seguras.

Desafio	para	as	Cidades	de	amanhã:	integração

Pensar	e	projetar	os	sistemas	urbanos	de	forma	conjunta.
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Desafio	para	as	Cidades	de	amanhã:	interação

Cooperação	entre	atores	relevantes	para	a	inovação	conjunta

	 Pesquisa	e	Consultoria

Tem	conhecimentos	especializados	sobre	subsistemas	urbanos.	 •	

Não	produzem,	não	podem	decretar.	 •	

	 Indústria	e	provedores	de	serviços

Habilitador	das	cidades	produzindo	produtos	e	soluções	sustentáveis.	 •	

Precisam	de	modelos	de	negocio	inovadores	para	desenvolver	mercados	futuros.	 •	

	 Cidades	e	Municípios

Ter	conhecimento	sistemico	sobre	as	cidades.	 •	

Não	desenvolvem	produtos	nem	soluções.	 •	

	 ONGs	e	Mediadores

Representam	os	interesses	da	sociedade	civil	e	dos	“habitantes	da	cidade”.	 •	

Facilitam	o	diálogo	político.	 •	

Construindo	a	Londrina	Cidade	do	Amanhã

Projeto	Piloto	da	metodologia	Morgenstadt	City	Labs	no	Brasil
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Estrutura	Projeto	“Londrina	Cidade	do	Amanhã”

Etapas	e	principais	resultados

	 Etapa	1	–	Estruturação

Diálogo	e	envolvimento	de	atores	“chave”.	 •	

Modelo	eficaz	e	eficiente	de	governança	do	Projeto	“Londrina	Cidade	do	Amanhã”.	 •	

Entendimento	preliminar	sobre	elementos	base	do	município	e	sua	situação	fiscal.	 •	

Avaliação	metodológica	do	Morgenstadt.	 •	

	 Etapa	2	-	Foco	estratégico

Identificação	dos	drivers	econômicos	de	setores	chave	do	município.	 •	

Definição	dos	temas,	a	partir	das	vertentes	estratégicas	identificadas	pelos	stakeholders.	 •	

Adaptação	metodológica	do	Morgenstadt.	 •	

Estruturação	de	equipe	de	especialistas.	 •	

	 Etapa	3	-	Perfil	da	cidade

Obtenção	de	um	diagnóstico	do	município	de	acordo	com	a	metodologia	Morgenstadt.	 •	

Prognóstico	com	ênfase	nos	drivers	econômicos.	 •	

	 Etapa	4	-	Análise	colaborativa

Definição	estratégica	e	co-design	de	projetos	inovadores	junto	aos	stakeholders	locais.	 •	

Identificação	de	um	pool	de	soluções/projetos	inovadores.	 •	

Concepção	de	modelos	de	negócios.	 •	

	 Etapa	5	-	Roadmap	

Transferência	dos	projetos	num	Roadmap.	 •	

Workshop	e	stakeholders	engajados	no	processo	de	co-design.	 •	

Soluções/Projetos	selecionados	e	sua	possível	estruturação	jurídico-econômica.	 •	

	 Etapa	6	-	Estratégia	de	captação	de	recursos

Engajamento	de	parceiros	em	um	network	de	inovação.	 •	

Estratégia	de	funding	definida	e	coerente	com	a	situação	financeira	do	município.	 •	

Definição	de	elementos	necessários	para	ativação	de	oportunidades	de	financiamento.	 •	
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Crescimento	e	Investimento	nas	Cidades

	 •	O	crescimento	populacional	que	hoje	está	em	7	bilhões	de	habitantes	e	a	indicação	de	que	metade	

da	população	do	mundo		vive	na	cidade	->	9,3	bilhões	de	habitantes		em	2050.		

	

	 •	 Tendência	 de	 urbanização:	 até	 2050,	 70%	 da	 população	 do	 planeta	 estará	 morando	 e	

trabalhando	em	cidades	(BID).

	

	 •	O	mercado	para	suprir	cidades	com	sistemas	"inteligentes"	deve	chegar	a	US$	39,5	bilhões	até	

2016	(ABI	Research).

			

	 •	 Em	 25	 anos	 serão	 investidos	 cerca	 de	 US$	 37	 trilhões	 para	 modernizar	 e	 expandir	 a	

infraestrutura	das	cidades.

Aumento	da	população

Urbanização
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CIDADES INTELIGENTES

EXPOSIÇÕES DE AÇÕES E PROJETOS DA ABDI
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Mercado	Mundial

	 •	Já	em	2030,	o	mercado	mundial	deve	atingir	o	valor	acumulado	próximo	a	US$	42.72	trilhões.

Modelos	de	Evolução	da	Smart	City
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Ásia (excluindo 
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Fonte:	Nikkei	Clean	tech	Institute

INTELIGENTE
Ecossistema	de	inovação
Ambiente	de	Machine	learning
Análise	preditiva
Atuação	em	tempo	real

CONECTADA
Plataformas	interoperáveis
Dotação	de	infraestruturas	comuns
Aplicativos	especı�́ icos	para	cidadãos
Serviços	transversais	e	verticais

HORIZONTAL
Plataforma	horizontal	de	gestão
Compartilhamento	de	informação
Economias	de	escala	e	poder	de	negociação

VERTICAL
Infraestrutura	tecnológica
Publicação	de	informações	públicas
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O	que	é	uma	Smart	City

	 Uma	Cidade	 Inteligente	e	sustentável	é	uma	cidade	 inovadora	que	utiliza	as	Tecnologias	de	•	

Informação	e	Comunicação	(TIC)	e	outros	meios	para	melhorar	a	tomada	de	decisão,	a	eficiência	das	

operações,	 dos	 serviços	 urbanos	 e	 de	 sua	 competitividade,	 enquanto	 garante	 o	 atendimento	 das	

necessidades	das	gerações	atuais	e	futuras	com	relação	aos	aspectos	econômicos,	sociais	e	ambientais.

	 Ela	é	atrativa	para	os	cidadãos,	empreendedores	e	trabalhadores,	e	gera	um	espaço	mais	seguro,	•	

com	 melhores	 serviços	 e	 com	 um	 ambiente	 de	 inovação	 que	 estimula	 soluções	 criativas,	 gerando	

empregos	e	reduzindo	as	desigualdades.	

	 Promove	um	ciclo	virtuoso	que	produz	não	apenas	bem-estar	econômico	e	social,	mas	também	•	

garante	um	uso	sustentável	de	seus	recursos	e	mais	qualidade	de	vida	no	longo	prazo.
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Fortalece	a	geração	de	trabalhadores
em	tecnologias	avançada

Gera	procedimentos	comuns	que
aumentam	a	eficiência	do	governo

Permite	maior	envolvimento	da
sociedade	civil	na	administração

Produz	indicadores	de	desempenho	que
auxiliam	na	medição	e	melhoria	de	

políticas	públicas

Gera	integração	que	abastece	a	administração	pública
com	as	informações	necessárias	e	transparentes

Otimiza	a	alocação	
de	recursos

Fortalece	ecossistemas
produtivos	e	de	negócios

Tem	elevado	grau	de	
satisfação	dos	habitantes



Uma	Smart	City	tem	quatro	focos	importantes:

	 1.	É	sustentável:	usa	a	tecnologia	digital	para	reduzir	custos	e	otimizar	consumo	de	recursos	de	

modo	que	sua	administração	presente	não	comprometa	o	uso	pelas	gerações	futuras;

	 2.	É	inclusiva	e	transparente:	tem	canais	de	comunicação	diretos	com	os	cidadãos,	opera	com	

dados	abertos	e	permite	acompanhar	suas	finanças;

	 3.	Gera	riqueza:	oferece	infraestrutura	dequada	para	geração	de	empregos	de	alta	qualidade,	

inovação,	competitividade	e	crescimento	dos	negócios;

	 4.	É	 feita	para	os	 cidadãos:	 usa	 a	 tecnologia	digital	 para	melhorar	 a	 qualidade	de	 vida	das	

pessoas	e	dar	acesso	rápido	a	serviços	públicos	mais	eficientes.

Cidades	Inteligentes,	Humanas	e	Sustentáveis	são	aquelas	que...	

	 Colocam	 as	 pessoas	 no	 centro	 do	 desenvolvimento,	 incorpora	 tecnologias	 da	 informação	 e	•	

comunicação	na	gestão	urbana	e	utiliza	esses	elementos	como	ferramentas	que	estimulam	a	formação	de	

um	governo	eficiente,	que	engloba	o	planejamento	colaborativo	e	a	participação	cidadã;

	 •	Usam	conectividade,	sensores	distribuídos	pelo	ambiente	 	e	sistemas	computadorizados	de	

gestão	inteligente	para	solucionar	problemas	imediatos,	organizar	cenários	urbanos	complexos,	e	criar	

respostas	inovadoras	e	alinhadas	às	necessidades	de	seus	cidadãos.

	 As	 tecnologias	 das	 Smart	 Cities	 integram	 e	 analisam	 uma	 quantidade	 gigantesca	 de	 dados	•	

gerados,	capturados	de	diversas	fontes,	para	antecipar,	mitigar	e	até	prevenir	crises.	Esses	mecanismos	

permitem	 fornecer,	 de	 forma	 proativa,	 serviços,	 alertas	 e	 informações	 aos	 cidadãos.	 Podem	 ser	

acompanhados	pelos	moradores	e	por	quem	visita	a	cidade;

	 •	O	processo	de	fazer	uma	cidade	mais	inteligente	traz	resultados	efetivos	e	mensuráveis.	Ainda	

que	importante,	a	tecnologia	é	apenas	uma	ferramenta	que	deve	se	aliar	ao	processo	de	planejamento	e	de	

gestão;

	 O	uso	das	TICs	deve	gerar	mudanças	nos	processos,	retroalimentar	o	planejamento,	modificar	•	

dinâmicas	nas	prestações	de	serviços	públicos,	transformar	problemas	em	soluções	criativas,	agregar	

valor	à	infraestrutura	instalada,	e	gerar	melhoria	em	indicadores	de	desempenho.
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TIC	e	IoT	nas	Cidades

	 O	conceito	de	Smart	City	coloca	a	tecnologia	(IoT)	como	um	fator	 indispensável	para	que	as	•	

cidades	acompanhem	o	ritmo	de	transformação	da	sociedade	e	atendam	às	expectativas	e	necessidades	da	

população.

	 Como	um	processo	de	tornar	os	centros	urbanos	mais	eficientes	e	de	oferecer	boa	qualidade	de	•	

vida	e	gestão	dos	recursos	por	meio	de	processos	cada	vez	mais	participativos.

IoT	para	Smart	Cities

	 Bilhões	 de	 "coisas”	 conectadas	 gerando	 benefícios	 sociais	 e	 econômicos	 para	 as	 nossas	•	

economias.	 A	 Internet	 das	 Coisas	 tem	 sido	 um	habilitador	 fundamental	 para	 o	 desenvolvimento	 das	

cidades	inteligentes.	

	 A	IoT	pode	gerar	um	impacto	econômico	nas	Smart	Cities	entre	US$	930	bilhões	e	US$	1,66	•	

trilhões	de	dólares	até	2025.	

Desafios	para	a	cidade

	 A	situação	impõe	sérios	desafios	para	os	planejadores	das	cidades.	Terão	de	re-pensar	como	•	

prover	serviços	básicos	para	o	cidadão	de	maneira	Sustentável	para	a	Cidade.

	 A	complexidade	da	gestão	do	desenvolvimento	urbano	sustentável	leva	à	busca	por	soluções	que	•	

promovam	melhor	qualidade	de	vida	aos	cidadãos.

Desafio	do	Brasil

	 Investir	em	Cidades	Inteligentes	para:

	 •	Educação	de	alto	nível;

Criar	e	manter	empregos;	 •	

Gerar	novos	produtos;	 •	

Disponibilizar	serviços;	 •	

Manter	o	cidadão	incluso;	 •	

Formar	e	capacitar	profissionais;	 •	

Desenvolver	as	indústrias	do	futuro.	 •	
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Eixos	para	uma	Política	Pública

	 Transformação	 para	 “Cidades	 Inteligentes,	 Humanas	 e	 Sustentáveis”	 pela	 disponibilização	 de	

governança,	de	infraestrutura	e	de	serviços	oferecidos	em		áreas	de	interesse	público:

	 •	Habitação	e	urbanismo.

Empreendedorismo.	 •	

Saúde.	 •	

Educação.	 •	

Segurança	pública.	 •	

Prevenção	de	desastres	naturais.	 •	

Mobilidade	urbana	(pessoas	e	veículos).	 •	

Serviços	de	utilidades	(energia,	iluminação,	água,	gás,	saneamento	+	Iluminação	pública).	 •	

Serviços	públicos	(Certidões,	impostos,	consultas,	cartórios,	etc.).	 •	

Serviços	de	informação	e	a	comunicação	ao	cidadão	(sociais	e	criticas).	 •	

Estimativas	de	Investimentos	para	uma	Cidade	Inteligente

	 •	 Fontes	 de	 simulação	 do	 BID	 estimam	 que,	 para	 uma	 cidade	 hipotética	 de	 250	 a	 500	 mil	

habitantes,	densidade	média	de	46	habitantes/ha	e	uma	área	de	162	km2,	os	custos	de	um	projeto	de	

Smart	City	giram	entre	US$	20	milhões	e	US$	30	milhões.	

	 •	Essa	estimativa	contempla	a	implantação	de	infraestrutura	baseada	em	um	backbone	de	600	km	

de	fibra	óptica,	conectando	100	instituições.	

	 •	Prevê	 a	 instalação	de	 câmeras,	 sensores,	 e	 computadores,	 o	desenvolvimento	de	 aplicativos	

dedicados,	a	implantação	de	banco	de	dados,	de	um	Centro	Integrado	de	Operação	e	Controle,	e	a	formação	

de	funcionários	públicos	e	consultorias.	

	 •	Um	piloto	pode	ser	iniciado	com	um	orçamento	entre	e	US$	7	milhões	e	US$	10	milhões.

*	As	estimativas	dependem	da	infraestrutura	já	existente	no	município,	as	quantidades	de	equipamentos	e	

instituições	que	serão	conectadas,	impostos,	e	encargos	trabalhistas,	assim	como	os	custos	de	operação	e	

manutenção	que	também	afetam	os	valores	dos	investimentos.	

Base	da	Smart	City

	 •	 Infraestrutura	de	 conectividade:	 redes	de	 internet	de	banda	 larga	 (fixas	 e/ou	móveis),	 para	

receber	e	enviar	dados;
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	 •	Sensores	e	dispositivos	conectados	que	captam	diferentes	sinais	do	ambiente	e	os	transmitem	

pelas	redes	para	computadores	dos	centros	de	controle	e	gestão	das	cidades,	que	integram	diferentes	

áreas	temáticas	como	trânsito,	segurança,	atendimento	ao	público,	situações	de	emergência	e	alerta	a	

desastres	naturais;

	 •	Centros	integrados	de	operação	e	controle,	dotados	de	computadores	e	aplicações	de	software	

que,	 recebem,	 processam	 e	 analisam	 os	 dados	 enviados	 pelos	 sensores,	 fornecem	 painéis	 de	

monitoramento	 e	 visualização,	 comandam	dispositivos	 remotamente	 e	 distribuem	 informações	 para	

departamentos,	instituições	e	para	a	população;

	 •	 Interfaces	de	comunicação	(serviços,	portais	web,	aplicativos	móveis)	para	enviar	e	receber	

informações	 da	 população	 e	 das	 empresas,	 associadas	 a	 plataformas	 de	 dados	 abertos	 e	 governo	

eletrônico	que	favorecem	a	gestão	participativa	e	a	transparência	da	estrutura	pública.

CIOC	-	Centro	Ingtegrado	de	Operação	e	Controle
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Sensores	e	câmeras
conectados	enviam
dados	e	imagens	em	
tempo	real	para	os	
computadores	e
telas	do	CIOC

Equipe	do	CIOC
monitora	imagens
e	dados	vindos	
da	cidade	e	envia
comandos,	alertas
e	sinais	para	os	
cidadãos	e	os

diversos	serviços
da	cidade

Coleta	de	dados	em
tempo	real	e	análise
preditiva	permitem	
antecipar	problemas
e	minimizar	crises

Acelera	decisões
por	reunir	em	um
mesmo	ambiente
representantes	de
diferentes	áreas	da
gestão	municipal

Estabelece	um	modelo	de	
governança	participativa	e	

colaborativa,	com	transparência

Permite	trabalhar	com	
uma	visão	unificada	de	
todas	as	áreas	da	cidade



Projeto	de	Smart	City

	 •	É	um	projeto	do	município,	não	de	uma	única	administração.

	 •	É	preciso	ter	visão	de	longo	prazo,	e	construir	estratégias	que	não	sofram	descontinuidade.	

	 •	 Um	 projeto	 transformador	 da	 Cidade	 Inteligente	 começa	 com	 um	 estudo	 detalhado	 de	

problemas	considerados	prioritários	e	que	afetam	o	maior	número	de	pessoas.	Esses	problemas	devem	

ser	identificados	e	analisados	a	partir	de	uma	visão	multissetorial,	e,	posteriormente,	abordados	de	forma	

que	permitam,	com	o	melhor	uso	da	tecnologia,	trazer	respostas	inovadoras.	

	 •	O	estudo	leva	à	criação	de	um	plano	amplo	de	ação	que	tenha	foco	em	integrar	recursos	e	eliminar	

barreiras	entre	os	departamentos	e	setores,	envolver	o	cidadão	num	processo	de	gestão	participativa	e	

utilizar	 os	 recursos	 da	 tecnologia	 para	 coletar	 dados	 da	 cidade,	 processar	 e	 gerar	 informações	 que	

permitam	entender	seu	funcionamento,	solucionar	problemas	e	prever	cenários.	

	 •	É	muito	importante	também	elaborar	um	plano	de	monitoramento.

	 •	O	plano	geral	deve	começar	com	um	ou	mais	projetos-piloto,	evoluindo	com	passos	firmes	e	do	

tamanho	das	capacidades	institucionais	e	financeiras	da	cidade.
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LIDERANÇA
Nomear	um	líder	
capaz	de	defender
o	objetivo	do	projeto
e	agregar	parceiros

EQUIPE
Montar	uma	equipe
multidisciplinar

coordenada	por	um	
gestor	dedicado

PARTICIPAÇÃO	
Criar	mecanismos	para
ouvir	a	população	a	cada	

etapa,	desde	a	identificação	
dos	problemas

PROBLEMAS
Identificar	a	situação

da	cidade,	mapeando	os
problemas	críticos	que
necessitem	de	respostas

DIAGNÓSTICO
Examinar	as	condições	
do	município	(recursos,	

infraestrutura,	tecnologia)
para	enfrentar	a	situação

TECNOLOGIA
Identificar	soluções	

tecnológicas	inteligentes	
para	responder	aos	

problemas	identificados

FINANCIAMENTO
Identificar	as	fontes
de	financiamento	para

implementação	e	
sustento	das	ações

PARCERIAS
Identificar	e	estabelecer	
parcerias	com	a	própria
administração	pública
e	a	iniciativa	privada

PLANO	DE	AÇÃO
Elaborar	um	plano	para
implementar	as	soluções

identificadas

PROJETO	PILOTO
Elaborar	projetos	piloto
que	testem	a	solução

proposta,	com	objetivos
e	responsabilidades

EXECUÇÃO
Colocar	em	prática	as	
ações	planejadas	no	
piloto	e	implementar

o	projeto

EVOLUÇÃO
Usar	os	resultados	para	
retroalimentar	áreas	da
administração	com	as
lições	aprendidas



Uso	de	Sensores

	 Segurança

Monitoramento	do	ambiente	por	câmeras.	 •	

Sensores	de	movimento	e	ruído	para	controle	de	perímetro.	 •	

Câmeras	de	corpo	integradas	ao	uniforme.	 •	

GPS	para	mapeamento	geográfico	de	ocorrências	e	localização	de	veículos.	 •	

Sensores	de	abertura	de	portas	e	janelas	associados	a	sistemas	de	alarme.	 •	

	 Transportes

Sensores	de	movimento	nas	ruas	e	estradas.	 •	

Controle	inteligente	de	semáforos.	 •	

Monitoramento	de	vias	por	câmeras.	 •	

Sistema	de	sinalização	digital	dinâmica	em	ruas	e	estradas.	 •	

Pedágio	automático.	 •	

GPS	para	monitoramento	e	localização	de	frotas.	 •	

Controle	de	vagas	de	estacionamento.	 •	

	 Saúde

GPS	e	sistema	de	otimização	de	trajetos	para	ambulâncias.	 •	

Pulseiras	de	monitoramento	de	idosos.	 •	

Sensores	de	ruído	ambiente	e	monitoramento	de	quedas.	 •	

Sensores	de	temperatura	para	geladeiras	com	produtos	médicos	e	vacinas.	 •	

Sensores	de	fumaça,	gases	tóxicos	e	raios	ultravioleta	integrados	a	sistemas	de	alerta.	 •	

	 Utilidades

Sensores	para	adaptação	automática	de	iluminação	urbana.	 •	

Smart	grid	(rede	elétrica	inteligente).	 •	

Monitoramento	individual	de	consumo	de	energia.	 •	

Monitores	de	pressão	de	água	na	tubulação	para	controle	de	vazamentos.	 •	

Monitoramento	de	consumo	doméstico	de	água.	 •	

Monitoramento	de	nível	de	água	em	reservatórios.	 •	

	 Infraestrutura	urbana

Sensores	de	segurança	e	movimento	para	edifícios.	 •	

Desligamento	remoto	de	equipamentos	elétricos	e	iluminação	ambiente.	 •	

Sensores	de	temperatura,	fumaça	e	umidade	para		ambientes	sensíveis.	 •	

Sensores	para	abertura	de	portas	e	janelas	de	edifícios.	 •	

Sensores	de	volume	de	resíduos	para	lixeiras	públicas.	 •	
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	 Ambiente

Medidores	de	qualidade	do	ar	(poluição	ambiente	e	nível	de	Co2).	 •	

Sensores	de	ruído	contra	poluição	sonora.	 •	

Controle	de	nível	de	água	de	rios	e	reservatórios.	 •	

Sensores	sismográficos	de	tremores	e	deslizamentos.	 •	

Controle	de	qualidade	da	água	potável.	 •	

Controle	do	nível	do	mar	e	qualidade	da	água.	 •	

Áreas	em	Projetos	Sistêmicos
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Iluminação	Pública

	 A	iluminação	pública	conectada	à	rede	de	comunicação	de	dados	é	altamente	eficiente	e	permite	•	

gerenciar	dinamicamente	o	nível	de	iluminação	de	acordo	com	as	condições	do	entorno	e	com	resultados	

significativos	na	economia	de	energia.

	 •	A	iluminação	pública	é	responsável	por	19%	do	consumo	mundial	de	eletricidade,	e	por	6%	das	

emissões	de	gases	de	efeito	estufa.

	 •	No	Brasil	existem	mais	de	15	milhões	de	pontos	de	iluminação	pública	(15M	dispositivos	IoT).

	 •	Demanda	das	prefeituras	por	projetos	que	viabilizem	a	mobilidade	e	o	desenvolvimento	com	um	

mínimo	de	organização	e	sustentabilidade.

	 •	O	gasto	com	iluminação	pública	é	proporcional	a	população	do	município	e	seu	crescimento.

	 •	 Aplicar	 inteligência	 ao	 poste	 de	 iluminação	 e	 na	 Gestão	 Pública	 da	 iluminação	 eleva	 a	

economicidade	e	eficiência	energética.

	 •	Integração	de	Painel	Solar/	Baterias	/	Luminárias	LED	(economia	de	até	85%).

	 •	 Variar	 a	 intensidade	 da	 iluminação	 por	 faixa	 de	 horário	 ou	 por	 detecção	 de	 movimento,	

reduzindo	o	consumo	de	energia.

	 •	Sistemas	de	Câmeras	associados	a	detecção	de	movimento.

	 •	Radares	de	controle	de	velocidade	associados	a	áreas	de	trafego	urbano.

	 •	Uso	dos	mesmos	sistema	de	telecomunicações	dos	postes	integrados	aos	serviços	de	medição	e	

controle	de	água,	eletricidade,	saneamento,	gás.

Fonte:	Climate	Group		(2012)		/	ABDI	–	Mapeamanto	Smarg	Grid	(2014)

Controle	e	Gestão	Distribuída	e	Integrada

	 •	Implantação	de	centros	de	controles	distribuídos	e	integrados,	funcionando	como	“cérebro”	da	

cidade	inteligente,	com	alta	capacidade	de	processamento	e	analise	de	informações	em	grandes	volumes	

de	dados	(Big	Data)	favorecido	pela	computação	ubíqua;	

	 •	Criação	de	uma	“rede	universal”	–	utilizando	a	 internet	para	 ligar	não	apenas	pessoas,	mas	

também	objetos,	casas	e	carros;
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	 •	Desenvolvimento	de	novos	algoritmos	de	computação,	identificando	padrões	e	tendências;

	 •	Implantação	de	hardware,	software	com	alta	capacidade	de	processamento	e	sistemas	analíticos	

e	de	pesquisas	não	estruturada,	além	da	forma	relacional;

	 •	Implantação	de	plataforma	de	operações	virtual	atuando	como	centro	de	coleta	e	distribuição	de	

dados,	integrando	as	informações	que	chegam	por	telefone,	rádio,	e-mail	e	mensagens	de	texto;

	 •	Desenvolvimento	de	sistemas	de	análise	de	informações	históricas	para	identificar	os	locais	com	

tendência	a	ocorrer	acidentes	de	carro.

Controle	do	Ambiente	Público

	 •	Implantação	de	sensores	no	asfalto,	nas	ruas	e	nos	edifícios.	Cada	um	destes	sensores	pode	enviar	

dados	de	forma	ininterrupta	para	um	centro	de	controle,	onde	informações	a	respeito	dos	prédios,	da	

demanda	por	energia,	das	condições	do	asfalto	e	do	trânsito,	assim	como	a	temperatura	externa	e	interna,	

serão	coletadas	e	analisadas;

	 •	Sensores	em	edifícios	públicos	ou	comerciais	privados,	identificando	o	prédio	e	sua	condição	de	

funcionamento	e	segurança,	gerando	-informação	diretamente	para	os	transeuntes	e/ou	para	uma	rede	

distribuída	e/ou	centralizada	(hospitais,	escolas,	polícia,	 corpo	de	bombeiros,	 lojas,	 fábricas,	 serviços	

públicos,	comercio,	etc.);

	 •	Câmeras	e	sensores	podem	monitorar	quantos	pedestres	estão	na	calçada,	permitindo	o	controle	

da	 iluminação	 e	 redução	 de	 custos	 (Permite	 que	 ruas	 vazias	 tenham	 luzes	 diminuídas,	 enquanto	 as	

movimentadas	tenham	a	iluminação	reforçada);

	 •	Detecções	de	situações	atípicas	poderão	ser	realizadas	precocemente	em	ruas	ou	estruturas,	

para	prevenir	atrasos	causados	por	grandes	obras	ou	acidentes;

	 •	Massificação	da	tele	presença,	pela	instalação	de	telas	em	casas,	escritórios	e	até	mesmo	nas	ruas,	

permitindo	às	pessoas	realizar	vídeo	chamadas	de	qualquer	local;

	 •	Drones	e	Vants	para	acompanhamento	de	eventos	e	monitoramento	aéreo.

Controle	do	Transito,	Transporte	e	Veículos

	 •	 Implantação	 de	 etiquetas	 com	 identificação	 por	 radiofrequência	 em	 veículos,	 para	 evitar	

problemas	de	trânsito	enfrentados	por	todas	as	cidades;
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	 •	Centros	de	controle	poder	ajustar	o	intervalo	dos	semáforos,	criar	desvios	e	fornecer	alertas,	em	

tempo	real;

	 •	Semáforos	com	LED,	reduzindo	custos	energéticos	e	sinalizações	diferenciadas	de	acordo	com	o	

ambiente;

	 •	Sensores	de	estacionamento	implantados	nas	ruas,	monitorados	e	identificados	por	sistemas	de	

localização,	indicando	vagas	disponíveis,	e	melhores	opções	para	o	motorista	se	deslocar,	integrados	ao	

sistema	de	geolocalização;

	 •	Sensores	veiculares	indicando	sua	localização,	seu	estado	e	condição,	permitindo	a	identificação	

do	veículo	por	sensores	externos	e	também	a	interrupção	do	mesmo	em	caso	de	furto;

	 •	Veículos	Autônomos	e	Sensoriamento	intra-veículos	percebendo	estados	de	colisão	eminente;

	 •	A	disponibilidade	de	sensoriamento	nas	vias	o	tráfego	para	monitorar	veículos	gerando	dados	

instantâneos	e	permitindo	a	orientação	por	rotas	alternativas	e	desvios;

	 •	Sensores	em	estações	de	ônibus,	de	trem,	de	metro,	ou	fluvial	indicando	com	precisão	a	chegada	

do	próximo	veículo	de	transporte,	seu	tempo	para	chegada	e	sua	lotação.

Controle	do	Meio	Ambiente	e	Saneamento

	 Os	coletores	de	resíduos	sólidos	são	conectados	por	redes	sem	fio	e	equipados	com	sensores	que	•	

monitoram	o	volume	do	resíduo,	a	umidade,	a	temperatura	e	até	mesmo	o	tipo	de	conteúdo	existente.	Os	

dados	chegam	às	secretarias	e	empresas	de	limpeza	e	permitem	melhor	planejamento	das	rotas	de	coleta,	

atualizando	os	motoristas	dos	 caminhões	 em	 tempo	 real	 em	 relação	aos	percursos,	 o	que	 resulta	na	

otimização	do	custo	do	serviço	de	gestão	de	resíduos.

	 •	 Sensores	 ambientais,	 indicando	 a	 condição	 climática	 e	 condição	 ambiental,	 permitindo	 a	

prevenção	de	desastres	naturais;

	 •	Sistema	de	previsão	de	enchentes	customizado	para	a	cidade;

	 •	Em	ações	de	desastre,	disponibilização	de	alerta	aos	departamentos	de	bombeiros,	da	defesa	

civil,	empresas	de	gás	e	de	eletricidade,	metrô	e	hospitais,	permitindo	o	controle	e	fechamento	de	acesso	à	

rua,	o	despacho	de	ambulâncias,	envio	de	equipamentos	pesados	para	remover	os	escombros;

	 •	Sensores	em	Lixeiras	inteligentes	conectadas	evitando	transbordo	e	busca	quando	cheia.
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Controle	da	Saúde	Pública

	 •	 Sensores	 de	 monitoramento	 de	 saúde	 incorporados	 aos	 pacientes	 de	 risco,	 permitindo	 o	

acompanhamento	de	pacientes	e	indicando	seu	estado.	Estes	mesmos	sensores	podem	enviar	históricos	

médicos	pessoais	para	atendimento	em	diferentes	pontos	com	informações	atualizadas	dinamicamente;

	 •	Integração	das	informações	de	saúde	de	cada	cidadão	nas	diferentes	entidades	de	saúde	público	

e	privada;

	 •	Dados	dos	cidadãos	com	condições	especiais	podem	ser	integrados	aos	sistemas	de	controle	

público,	vias,	semáforos	e	instituições	públicas,	gerando	melhores	condições	de	deslocamento	e	acesso	

priorizados	nas	dimensões	públicas	ou	privadas.

	 Desafios

	 •	Estender	o	atendimento	de	qualidade	ao	maior	número	possível	de	cidadãos,	tanto	nos	centros	

urbanos	quanto	em	regiões	remotas;	

	 •	Reduzir	custos	por	meio	de	programas	de	prevenção	que	melhorem	a	qualidade	de	vida	da	

	 população;	

	 •	 Gerenciar	 um	 cenário	 de	 longevidade	 no	 qual	 uma	 parcela	 cada	 vez	 maior	 da	 população	

alcançará	idades	mais	avançadas.

	 Soluções

	 •	As	oportunidades	na	área	de	saúde	dependem	integralmente	da	oferta	de	conectividade	de	

banda	larga	não	só	em	hospitais,	clínicas	e	postos	de	saúde	como	também	nas	casas;

	 •	 Conexão	 de	 banda	 larga	 (fixa	 e	 móvel)	 associada	 a	 plataformas	 de	 videoconferência	 e	

comunicação	unificada	abrem	novas	perspectivas	para	a	oferta	de	serviços	médicos	em	domicílio	via	

computador;	

	 •	Prática	de	telemedicina	em	clínicas	distantes;		

	 •	Suporte	remoto	a	diagnósticos	e	treinamento	online	de	profissionais	em	regiões	remotas;

	 •	Na	área	de	acompanhamento	de	pacientes,	prontuários	eletrônicos,	aplicativos	móveis	para	

acompanhamento	de	atividades	 físicas;	dispositivos	vestíveis	com	sensores	para	monitoramento	dos	

sinais	vitais	de	idosos	e	pacientes	com	deficiência;

	 •	GPS	para	facilitar	rastreamento	e	mobilidade	de	ambulâncias;	botões	de	emergência	ligados	a	

centrais	de	atendimento.
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Controle	da	Educação

	 •	Integração	de	dados	das	escolas	públicas	nas	diferentes	entidades	escolares,	incluindo	históricos	

de	evolução	escolar;

	 •	Dados	escolares	e	de	saúde	podem	estar	integrados	para	o	desenvolvimento	do	cidadão	com	

condições	especiais;

	 •	 Dados	 de	 a	 saúde	 e	 integrados	 com	 sistemas	 de	 escolas	 publicas,	 prevenindo	 e	 evitando	

contaminações;

	 •	 Movimentos	 escolares	 integrados	 ao	 controle	 de	 trafego,	 reduzindo	 tráfego	 urbano	 e	

favorecendo		vias	de	deslocamento;

	 •	Totens	e	robôs	interativos

	 Desafios

	 •	Mudar	o	cenário	educacional	para	melhorar	o	desempenho	dos	alunos	e	reduzir	as	taxas	de	

reprovação	e	evasão	escolar.

	 •	A	 tecnologia	 só	 funcionará	acompanhada	de	uma	estratégia	de	geração	de	 conteúdo	online,	

conectividade	e	colaboração	entre	os	participantes,	mudando	o	foco	dos	alunos	para	a	capacitação	dos	

professores.

	 Soluções

	 •	Têm	por	condição	fundamental	a	garantia	da	conectividade	de	banda	larga	nas	escolas.	

	 •	Uma	vez	atendida	essa	questão,	podemos	identificar	soluções	como	câmeras	de	segurança	de	

perímetro	conectadas	ao	sistema	de	segurança	pública;	sensores	e	alarmes	para	abertura	de	portas	e	

janelas;	sistema	de	desligamento	automático	de	luzes	e	equipamentos	elétricos;	e	sensores	de	fumaça	e	

gases	tóxicos.	

	 •	No	transporte	escolar,	o	rastreamento	via	GPS	permite	acompanhar	as	rotas	e	reduzir	o	tempo	

dos	alunos	no	trânsito.	

	 •	Plataformas	colaborativas	para	acesso	a	conteúdo	e	material	para	estudos	para	os	alunos,	são	

ferramentas	 importantes.	 Para	 os	 professores,	 o	 uso	 de	 plataformas	 colaborativas	 para	 troca	 de	

conhecimento	entre	escolas	e	cursos	online	são	pontos	fortes	para	capacitação.
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Controle	da	Energia

	 •	Integração	dos	sensores	instalados	em	postes	de	iluminação	pública,	com	concentradores	de	

dados	e	rede	“mesh”	para	distribuir	a	informação	de	energia	e	também	a	informação	do	ambiente	público,	

compartilhando	a	infraestrutura	de	telecomunicações	para	cidades	inteligentes;

	 •	Sistemas	de	colaboração	entre	moradores,	empresas	e	governo	para	poupar	energia,	mudando	o	

comportamento	das	pessoas;

	 •	 A	 energia	 gerada	 pode	 alimentar	 os	 sensores	 e	 dar	 funcionalidades	 aos	 equipamentos	 de	

comunicação.	Instalação	de	pequenas	turbinas	que	se	encaixam	na	parede	e	no	teto	de	túneis	gerando	

pequenas	quantidades	de	eletricidade	com	o	vento	resultante	da	passagem	de	veiculos;

	 •	Inserção	e	Integração	da	Mini	e	Micro	Geração	Renovável	com	painéis	fotovoltaicos	e	geradores	

eólicos,	e	sistemas	de	Resposta	a	Demanda	de	acordo	com	os	consumidores;

	 •	Inovações	na	geração	de	energia	e	identificação	de	veículos,	por	sistema	de	pequenas	placas	

instaladas	 embaixo	 do	 asfalto	 (Conforme	 os	 carros	 passam,	 pressionam	 as	 placas,	 e	 convertem	 as	

pequenas	depressões	feitas	no	asfalto	em	eletricidade,	que	pode	ser	armazenada	em	baterias	ou	enviada	

de	volta	à	rede).	O	sistema	também	poderá	identificar	o	veículo	e	enviar	a	informação	diretamente	às	

autoridades	de	controle;

	 •	 Sistemas	 de	 Asfalto	 Energético	 integrados	 a	 sistemas	 de	 armazenamento	 e	 distribuição	 de	

energia.

Agronegócios

	 •	Sensores	espalhados	pelo	campo	e	satélites	no	espaço	monitoram,	em	tempo	real,	variáveis	

ambientais	específicos	do	cultivo	e	enviam	os	dados	para	internet	de	forma	automática.

	 •	Sistemas	analíticos	para	avaliar	o	ambiente	e	as	condições	do	cultivo,	gerando	recomendações	

que	 auxiliam	 a	 tomar	 decisões	mais	 precisas,	 de	 acordo	 com	 as	 necessidades	 reais	 da	 planta,	 para	

produzir	mais,	com	menos.

	 •	Drones	para	monitoramento	e	analise	da	plantação	e	solo.

	 •	Maquinas	agrícolas	robóticas	autônomas	e	sensores	de	precisão.

	 •	Rastreabilidade	de	alimentos	e	produção.
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Objetivo	Geral

	 Criar	e	desenvolver	soluções	que	melhorem	a	vida	das	pessoas	no	meio	urbano,	rural,	ambiente	•	

naturais	ou	industriais,	e	que	tenham	potencial	de	tornarem-se	negócios	de	escala	global.

	 Construir	soluções	para	áreas	como:	gestão	pública,	mobilidade,	consumo	de	água	e	energia	e	•	

iluminação,	saúde,	esportes	e	bem-estar;	Educação,	segurança	pública;	mobilidade	urbana;	comunicação	

e	informação;	urbanismo;	turismo,	segurança;	trabalho,	consumo	e	custo	de	vida;	comunidade;	e	serviços	

públicos,	produtividade	rural	e	industrial;	e	soluções	para	o	meio	ambiente	e	ecossistemas	naturais.	

50



REFLEXÕES E
CONCEITOS

LONDRINA
Cidades Inteligentes





53

	 "Uma	 cidade	 inteligente	 gera	 benefícios	 para	 todos.	 As	 empresas	 se	 fortalecem	 e	 pagam	mais	

impostos.	O	município	 tem	uma	eficiência	melhor,	 oferecendo	 serviços	mais	atraentes	à	população,	 e	 o	

cidadão	vê	que	o	imposto	pago	está	sendo	bem	aplicado,	fazendo	com	que	a	sua	qualidade	de	vida	aumente."

	 César	Taurion	Rick	Ventures

	 "São	dois	níveis	de	integração:	O	primeiro	deles	é	técnico,	e	o	segundo,	humano.	As	pessoas	precisam	

ter	conhecimento	dos	serviços,	do	"melhor	uso	da	energia	elétrica	e	da	água,	do	transporte.	Para	isso,	as	

plataformas	digitais	estarão	presentes	para	informar	e	ajudar	a	gerir	a	vida	comunitária.”

	 Giovanni	Savio	-	Planet

	 "Junto	com	a	popularidade	e	a	tentativa	de	mostrar	a	"transparência"	na	gestão,	é	preciso	estar	

preparado	para	a	interação	sem	filtro	da	população	e	para	as	consequentes	cobranças.»

	 Fernanda	Romagnoli

	 “Agora	o	mundo	entra	em	uma	nova	fase	com	a	ascensão	da	internet	das	coisas,	também	chamada	de	

IoT	(sigla	para	"Internet	of	Things").	Além	da	conectividade	chegar	aos	aparelhos	de	uso	cotidiano	(tomada,	

lâmpada,	 geladeira,	 lixeira,	 bueiro	 e	 o	 mais	 puder	 pensar),	 a	 internet	 das	 coisas	 traz	 uma	 profunda	

disrupção:	prescindir	dos	humanos	para	operada.

	 Em	um	ambiente	que	parece	programar	a	si	mesmo,	as	oportunidades	de	negócio	podem	parecer	

escassas	ou	restritas	a	grandes	corporações	com	expertise	e	capital	para	operar	em	escala,	e	também	que	o	

desenvolvimento	 ocorrerá	 os	 países	 mais	 desenvolvidos,	 restando	 à	 América	 Latina	 aguardar	 por	 um	

segundo	momento.	Nada	mais	errado!	A	IoT	é	uma	nova	fronteira	de	negócios,	com	amplas	terras	à	espera	de	

desbravadores.

	 Culturalmente,	no	Brasil,	tem-se	aversão	ao	lucro.	Por	isso,	tenta-se	buscar	um	Estado	protagonista	

forte,	 mesmo	 que	 se	 tenha	 observado	 uma	 falência	 desse	 modelo.	 No	 entanto,	 os	 apps,	 negócios	 em	

plataforma	e	as	relações	em	rede	estão	mudando	isso,	colocando	o	Estado	como	mais	um	nó	no	processo,	mas	

não	necessariamente	um	protagonista.»

	 Arthur	Igreja	-	FGV

REFLEXÕES E CONCEITOS



	 "O	 Brasil	 precisa	 despertar	 e	 expandir	 o	 amor	 pelo	 saber,	 o	 amor	 pelo	 conhecimento	 e	 o	

convencimento	de	que	educação	não	é	apenas	um	meio	de	ganhar	o	sustento	material,	mas	também	uma	

forma	de	realização	humana,	social	e	espiritual."

	 José	Pio	Martins	-	Positivo

	 "A	geração	perto	do	ponto	de	consumo	é	uma	tendência	global,	um	caminho	para	buscar	a	eficiência	

energética	 e	 uma	 oportunidade	 de	 desenvolver	 nossos	 pilares	 estratégicos	 de	 digitalização	 e	

descentralização."

	 Mauricio	Bähr	-	ENGIE

	 "O	avanço	da	ciência	de	dados	na	agricultura	será	 fundamental	para	auxiliar	na	adaptação	da	

atividade,	 aos	 desafios	 complexos	 impostos	 pela	 crescente	 demanda	 por	 alimentos,	 bem	 como	 pelas	

mudanças	climáticas,	que	trarão	ainda	mais	ameaças	à	segurança	alimentar	e	aos	sistemas	agrícolas."

	 Rodrigo	Santos	-	Monsanto

	 "A	quantidade	de	informações	desestruturadas	é	enorme.	Cada	exame	que	fazemos	vem	com	uma	

série	de	questões.	Os	sistemas	anteriores	eram	tabulares,	então	não	podiam	dar	conta	de	todos	os	dados	nem	

ser	analisados	por	um	computador.	O	"Watson"	abre	potencial	para	uma	abordagem	nova	em	medicina."

	 Antônio	Carlos	Dias	-	IBM
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	 Ao	procurar	o	que	nos	permitiria	classificar	uma	cidade	de	“inteligente”,	talvez	seria	importante	

lançarmos	 mão	 de	 um	 diálogo	 socrático	 para	 nos	 aprofundarmos	 no	 verdadeiro	 (ou	 verdadeiros)	

conceitos	que	dão	significado	a	frase	“cidade	inteligente”.

	 A	"inovação”,	palavra	chave	dos	novos	tempos,	deixa	de	ser	sinônimo	de	evento	e	passa	a	ser	um	

constante	processo	mental	de	mudanças,	de	que	é	sempre	possível	fazer	melhor	(produtos,	processos	e	

performance).	Esse	processo	cada	vez	mais	acelerado	faz	com	que	possamos	afirmar	que	“a	tecnologia	

que	se	vai	usar	no	ano	que	vem	ainda	não	foi	descoberta”.	

	 No	fundo	o	que	interessa	é	viabilizar	o	acesso	aos	sistemas	de	gestão,	tecnologia	e	serviços	que	

possibilitem	 uma	 perspectiva	 de	 evolução	 flexível	 e	 organizada	 das	 cidades,	 proporcionando	

desenvolvimento	econômico	e	melhoria	da	qualidade	de	vida	das	pessoas.

	 Soluções	 para	 otimizar,	 agilizar	 e	 proteger	 ícones	 da	 gestão	 pública	 como	 cidadania,	

transparência,	legalidade,	efetividade,	ética	e	moralidade,	impessoalidade	e	serviços	públicos	em	geral	

lançando	 mão	 das	 melhores	 ferramentas	 e	 processos	 de	 gestão	 disponibilizados	 a	 cada	 época,	 e	

abrangendo	 temas	 como:	 segurança,	 saúde,	 educação,	 assistência	 social,	 infraestrutura,	 mobilidade,	

trânsito,	 entre	 outros,	 nos	melhores	 níveis	 possíveis	 de	 qualidade.	 Além	 disso,	mantendo	 sempre	 a	

facilidade	 de	 dados	 e	 informações	 ao	 cidadão	 em	 redes	 abertas,	 implementando	 mecanismos	 de	

participação	e	interação,	proporcionando	a	redução	do	uso	do	recurso	"tempo"	para	acesso	a	serviço	

públicos,	tornando	a	jornada	mais	agradável	e	proporcionando	melhoria	da	qualidade	de	vida.	

	 Há	várias	cidades	ao	redor	do	mundo	com	processos	de	cidades	inteligentes	já	em	estado	bem	

avançado	como	Barcelona,	Amsterdã,	Singapura,	Manchester,	New	York,	Viena,	e	outras	que	podem	nos	

servir	como	“Benchmarking”.	

	 Há	também	riscos	iminentes	nessa	transformação	acelerada	de	novas	tecnologias	com	impacto	

nas	formas	de	produção	e	trabalho,	na	substituição	do	trabalho	por	máquinas	e	no	controle	social	da	vida	

individual	do	cidadão.

	 Por	 outro	 lado,	 nunca	 tivemos	 um	 momento	 em	 que	 a	 necessidade	 de	 transparência	 e	

transformação	fosse	tão	fundamental	para	resgatarmos	o	real	sentido	de	ser	cidadão.	Quem	sabe	neste	

instante	crítico	possamos	viver	mudanças	que	gerem	efeitos	extraordinários.	Quem	sabe	não	seja	o	ponto	

de	virada.

	 Propostas	contidas	neste	estudo,	como:

	 •	Montar	um	plano	de	ação	para	implantar	“processos”	de	cidade	inteligente,	liderado	pela	

PML,	envolvendo	todos	segmentos	da	cidade;
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	 •	Integrar	Londrina	as	redes	de	cidades	inteligentes	para	planejar	e	agir	de	forma	sustentável;

	 •	Implementar	um	big	data	e	serviços	da	gestão	pública	e	setor	privado,	acessível	aos	cidadãos;

	 •	Utilizar	ferramentas	de	TIC	para	integrar	os	dados	e	ações	das	secretarias	e	órgãos	

municipais;

	 •	Capacitar	a	gestão	pública	de	Londrina	para	captar,	organizar	e	analisar	grandes	volumes	de	

dados;

	 •	Prover	infraestrutura	tecnológica	para	acesso	da	informação	por	toda	a	população;

	 •	Utilizar	plataforma	livre	para	uma	gestão	colaborativa	da	cidade;

	 •	Desburocratizar	normas	e	rotinas	da	gestão	municipal,	para	facilitar	a	implantação	de	

soluções	inteligentes	em	Londrina;

	 •	Criar	uma	agência	ou	conselho	envolvendo	setor	público	e	a	sociedade,	para	gerenciar	a	

“Londrina	-	Cidade	Inteligente”;

	 •	Criar	rede	permanente	de	informação,	percepção	e	ideias,	para	medir	e	gerenciar	os	dados	em	

tempo	real.

	 Todas	essas	propostas,	e	outras	contidas	neste	estudo,	tem	como	objetivo	a	melhoria	da	

qualidade	de	vida	do	cidadão	na	sua	comunidade.

	 Sejamos,	portanto,	contemporâneos	a	todas	essas	ferramentas	e	processos	inovadores,	fazendo	

bom	uso	para	melhoria	de	nossa	caminhada	humana.	E	que	nunca	nos	esqueçamos	dos	princípios	e	

valores	universais	e	espirituais	-	estes	sim,	eternos	-	que	devem	nos	guiar	em	todos	os	momentos	de	

nossas	vidas,	fonte	inesgotável	de	nossa	felicidade.

	 “	O	que	conduz	o	mundo	é	o	espírito,	e	não	a	inteligência.”

	 Saint-Exupéry
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ELEMENTOS DE UMA

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
• BIG Data

• Fibra ótica

• IOT

• Open Data

• Soluções urbanas de monitoramento

• Tecnologias de Informação e Comunicação

MOBILIDADE URBANA
•	Carro compartilhado

•	Carro autônomo

•	Gestão de mobilidade inteligente

•	infraestrutura de mobilidade urbana

•	Self-driving e GPS (Geoinformação)

GOVERNANÇA E ECONOMIA
• Colaboração e PPP

• Condomínio de cidades

• Custo e financiamento da transformação urbana

• Desenvolvimento econômico nas cidades

ENERGIA
• Armazenamento e eficiência energética

• Fontes alternativas de energia

• Iluminação pública

• Modelos de negócios energéticos

• Smart Grid

Retirado	do	Congresso	Internacional	de	Cidades	Inteligentes	realizado	em	Curitiba-PR	(2017)



CIDADE INTELIGENTE

PLANEJAMENTO URBANO
•	Arquitetura inteligente

•	Construção sustentável

•	Plano de gestão urbana

•	Revitalização e remodelação urbana

•	BIM

RESILIÊNCIA E SEGURANÇA
•	Centro de comandos e controle integrados

•	Gestão de risco

•	Monitoramento de infraestruturas críticas

•	Sistemas de segurança inteligente

•	Tecnologias para cidades inteligentes

SOCIEDADES INTELIGENTES
• Ecossistemas urbanos

• Laboratórios urbanos

• Participação cidadã

• Tecnologia para o desenvolvimento social

• TIC, sustentabilidade e desenvolvimento econômico

SAÚDE E EDUCAÇÃO
• e-Learning

• e-Saúde

• edutainment (entretenimento educativo)

• Gestão estratégica de saúde pública

• Políticas públicas para uso de TIC
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RESULTADOS DO HACKATHON

	 Hackathon	significa	maratona	de	programação.	O	termo	resulta	de	uma	combinação	das	palavras	

inglesas	“hack”	(programar	de	forma	excepcional)	e	“marathon”	(maratona).

	 O	Hackathon	Smart	City	reuniu	entre	os	dias	05,	06	e	07	de	outubro,	no	Parque	de	Operações	da	

Sercomtel	em	Londrina,	um	grupo	de	programadores,	desenvolvedores,	designers	e	profissionais	para	

criar	projetos	que	 transformem	 informações	de	 interesse	público	em	soluções,	 acessíveis	 a	 todos	os	

cidadãos.	E	teve	como	objetivos:

	 ·	Promover	o	ambiente	de	inovação;

	 ·	Criar	soluções	para	cidades	inteligentes,	conforme	os	desafios	apresentados;

	 ·	Gerar	novas	startups	inovadoras;

	 ·	Transformar	informações	de	interesse	público	em	soluções	digitais.

	 Participaram	 deste	 Hackathon	 74	 competidores	 formando	 16	 equipes.	 Os	 times	 foram	

mentorados	 durante	 o	 evento	 por	 30	 profissionais	 de	 diversas	 áreas,	 como	 iluminação,	mobilidade	

urbana,	saúde,	desenvolvimento,	engenharias,	designers	e	negócios.

As	16	equipes	foram	analisadas	por	uma	banca	multidisciplinar	formada	por	10	avaliadores	que	julgaram	

os	projetos	baseados	nos	seguintes	critérios:

	 ·	Modelo	de	negócio	(mercado	&	monetização);

	 ·	Inovação	&	experiência	do	usuário;

	 ·	Maturidade	da	solução;

	 ·	Composição	&	experiência	do	time;

	 ·	Benefício	&	impacto

	 A	premiação	do	Hackathon	Smart	City	somou	R$	9	mil	em	dinheiro	(R$	5	mil	para	o	primeiro	lugar,	

R$	3	mil	para	o	segundo	e	R$	1	mil	para	o	terceiro),	além	de	horas	de	consultoria,	mentorias	e	bolsas	de	

estudo	para	que	os	grupos	prossigam	com	o	desenvolvimento	dos	negócios.
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	 O	primeiro	lugar	ficou	com	o	projeto	Zozu,	Zona	Azul	Inteligente,	que	propôs	a	criação	de	um	

sistema	online	de	controle	de	vagas	de	estacionamento	em	Londrina.	Por	meio	de	um	aplicativo	para	

smartphones,	o	carona	poderá	ajudar	o	motorista	a	visualizar	as	vagas	disponíveis	e	o	pagamento	poderá	

ser	feito	online.

	

	 A	Imunocare,	que	propôs	a	criação	de	um	aplicativo	para	digitalizar	a	vacinação	da	população,	

ficou	com	o	segundo	lugar.	Londrina	e	o	Brasil	como	um	todo	desperdiça	uma	quantidade	enorme	de	

dinheiro	público	ao	ter	que	descartar	vacinas	vencidas	porque	a	maior	parte	das	pessoas	se	esquece	de	

fazer	a	imunização	e	perde	o	prazo	das	campanhas	e	também	a	carteirinha	em	papel,	que	controla	as	

aplicações	realizadas	durante	a	vida.	

	 E	a	terceira	colocação	ficou	com	a	SM	PUS,	que	criou	um	sistema	de	monitoramento	de	pacientes	

em	unidades	de	saúde	que	vai	intermediar	a	comunicação	entre	enfermeiros	e	pacientes	por	comandos	de	

voz.	

	 A	 classificação	 final	 e	 uma	 descrição	 de	 cada	 startup,	 segundo	 seus	 próprios	

empreendedores	são:

	 1º.	ZOZU

	 “Fazemos	parte	de	uma	cidade	inteligente,	com	conceito	"pay	as	you	go",	isso	significa	que	pagamos	

por	 utilização	 e	 não	 uma	 cota	 fixa	 como,	 por	 exemplo,	 nos	 serviços	 de	 estacionamentos	 tradicionais.”

	 2º.	IMUNOCARE

	 “Aplicativo	que	digitaliza	a	sua	carteira	de	vacinação,	com	a	data	de	cada	vacina	e	o	status	da	mesma.	

Você	também	pode	adicionar	membros	da	sua	família	no	aplicativo,	tendo	acesso	a	carteira	de	vacinação	

deles.	O	acesso	se	permite	a	partir	do	Id	Sus	do	usuário.”

	 3º.	SM	PUS

	 “O	 projeto	 propõe	 a	 implementação	 de	 um	 sistema	de	 controle	 e	 automação	 por	 voz	 em	áreas	

hospitalares.	Tal	projeto	é	fundamentado	em	um	sistema	de	comunicação	sem	fio,	a	partir	deste	os	pacientes	

comunicam-se	com	os	enfermeiros	por	meio	de	comandos	de	voz.	Além	disso,	propõe-se	automatizar	os	

quartos	dos	pacientes,	permitindo	assim	o	acionamento	das	lâmpadas	e	equipamentos	elétricos	em	geral.”

	 4º.	ORIENTO

	 “Aplicativo	para	facilitar	o	acesso	a	meios	de	transporte,	para	pessoas	com	necessidades	especiais	

(Deficientes	visuais).”

	 5º.	GLADIS

	 “O	 projeto	 visa	 automatizar	 o	 processo	 de	 contagem	 de	 veículos	 que,	 atualmente,	 é	 feita	

manualmente	sem	uma	certeza	de	efetividade	nos	levantamentos	de	dados.	Um	conjunto	móvel	de	câmeras,	

que	podem	ser	 instaladas	em	qualquer	via,	 realiza	a	coleta	de	dados	e	 fornece	uma	análise	aos	órgãos	 	

...........................
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interessados	(público	e/ou	privado).	Os	dados	serão	analisados	por	um	software	baseado	em	uma	API	de	

processamento	de	imagens.”

	 6º.	STAND	GRID

	 “Sistema	de	medição	de	energia	inteligente	com	função	para	medição	bidirecional,	medição	de	tarifa	

branca	e	identificação	de	furto	de	energia	elétrica	em	tempo	real.”

	 7º.	BIG	DOT

	 “Através	 de	 nosso	 aplicativo,	 encaminhamos	 as	 solicitações	 e	 reclamações	 às	 respectivas	 áreas	

responsáveis	pela	solução,	com	acompanhamento	até	seu	retorno	ao	usuário,	que	será	motivado	com	pontos	

a	manter	nosso	produto	e	indicar	novos	clientes.”

	 8º.	TEM	BICO

	 “Um	aplicativo	para	ser	o	canal	de	comunicação	entre	contratante	e	prestador.”

	 9º.	VIA	INTELIGENTE

	 “O	projeto	é	um	sistema	inteligente	que	utiliza	a	tecnologia	a	favor	da	mobilidade	urbana,	ou	seja,	

facilita	o	deslocamento	de	veículos	dentro	da	cidade	de	Londrina.	Com	o	software,	é	possível	controlar	os	

semáforos	de	maneira	inteligente	de	acordo	com	a	necessidade	de	cada	via.”

	 10º.	ILUMINAÇÃO	PÚBLICA

	 “Plataforma	de	detecção	de	problemas	na	iluminação	pública	por	meio	de	sensores	monitoráveis.”

	 11º.	SMART	CITIZEN

	 “O	projeto	prevê	uma	unificação	de	diversas	informações	do	cidadão,	permitindo	maior	facilidade	e	

agilidade	em	cadastros,	atividades	rotineiras	e	emergenciais.”

	 12º.	PSIU	AÊ

	 “O	 projeto	 consiste	 em	um	novo	modelo	 de	 transporte	 público.	 A	 partir	 de	 um	aplicativo,	 cada	

passageiro	poderá	escolher	o	ponto	de	embarque	e	desembarque,	sendo	que	o	aplicativo	definirá	a	rota	mais	

eficiente.	Além	disso,	o	sistema	gerenciará	antecipadamente	o	preço	da	passagem	e	o	tempo	estimado	da	

rota.	Dessa	 forma,	 será	evitando	rotas	e	deslocamentos	desnecessário	que	resultam	em	menor	gasto	de	

combustível,	beneficiando	a	empresa	e	a	segurança	do	passageiro.”

	 13º.	FIRE	HELP

	 “Como	 algumas	 pessoas	 não	 conseguem	 explicar	 o	 que	 está	 acontecendo	 no	 local	 por	 estarem	

assustadas	 ou	 em	 pânico,	 os	 bombeiros	 não	 conseguem	 se	 preparar	 corretamente.	 Nosso	 aplicativo	

facilitaria	o	envio	de	informações	ajudando	os	bombeiros	a	se	prepararem	melhor	e	agirem	mais	rápido.	

Graças	ao	cadastro	tentaremos	diminuir	o	índice	de	trotes.”
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	 14º.	LOOK

	 “Aplicativo	mobile	de	otimização	de	agendamento	de	consulta.”

	 15º.	GOOD	JOB

	 “Plataforma	online	para	empresas	que	buscam	contratar	candidatos	com	seus	currículos	

cadastrados	na	plataforma.	Será	possível	filtrar	os	currículos	de	acordo	com	as	necessidades	e	desejos,	

facilitando	o	encontro	de	candidatos	e	a	organização	deles.”

	 16º.	SOCIAL	SCHOOL

	 “Identificar	possíveis	problemas	do	colégio	por	meio	de	plataforma	inteligente.”
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	 O	Fórum	Desenvolve	Londrina	promoveu	no	dia	22	de	setembro	de	2017	o	seu	1º	Fórum	em	

Debate,	evento	que	deverá	ser	realizado	anualmente	para	discussão	e	aprofundamento	dos	temas	em	

estudo.

	 O	 Evento	 foi	 aberto	 ao	 público	 e	 contou	 com	 aproximadamente	 300	 participantes	 entre	

empresários,	representantes	de	entidades	e	instituições,	formadores	de	opinião	e	lideranças	das	mais	

variadas	áreas.

	 A	iniciativa	permitiu	que	o	público	se	inteirasse	mais	a	respeito	do	tema	Cidades	Inteligentes	e	

Humanas,	além	de	gerar	mais	subsídios	para	a	conclusão	do	estudo	que	será	levado	às	autoridades	e	

lideranças	locais	visando	a	implantação	de	projetos	que	levem	Londrina	a	ser	considerada,	no	futuro,	uma	

Cidade	Inteligente	(Smart	City).

	 O	 objetivo	 do	 evento	 era	 o	 de	 engajar	 as	 lideranças	 na	 discussão	 do	 tema	 com	 foco	 na	

disseminação	do	conceito	para	toda	a	população.	O	objetivo	 foi	plenamente	atingido	e	ganhou	muita	

exposição	na	mídia	e	nas	redes	sociais,	transformado	algo,	até	então	restrito	a	poucos	grupos,	em	temática	

bastante	discutida	pela	população.

	 O	1º	Fórum	em	Debate	 teve	como	palestrantes	 três	especialistas	no	assunto,	Abimael	Cereda	

Junior,	docente,	líder	de	Ciência	&	Pesquisa	da	Imagem,	pesquisador	e	colaborador	da	Unicamp;	André	

Gomyde	presidente	 da	Rede	Brasileira	 de	Cidades	 Inteligentes	 e	Humanas,	membro	do	Conselho	de	

Ciência	e	Tecnologia	(CCT)	da	Presidência	da	República;	e	Vitor	Lippi	Deputado	Federal,	Presidente	da	

Frente	Parlamentar	das	Cidades	Inteligentes.	Todos	falaram	de	experiências,	pontos	de	vista	e	exemplos,	

do	que	é,	e	o	que	pode	ser	feito	para	se	alcançar	o	status	de	uma	Smart	City	-	“cidade	inteligente”.	Após	as	

explanações	foram	realizados	debates	com	participação	dos	presentes.

	 Planejamento	 estratégico,	mobilidade,	 segurança,	 acesso	 à	 educação,	 cultura,	 saúde,	 serviços	

públicos	eficientes	e	qualidade	de	vida	são	os	aspectos	mais	visíveis	das	cidades	inteligentes.	Esta	nova	

onda	 –	 “Cidades	 Inteligentes”	 -	 vem	 mobilizando	 governantes	 e	 população,	 preocupados	 com	 o	

desenvolvimento	equilibrado.

	 Ficou	bastante	evidente	que	Londrina	tem	todas	as	condições	para	ser	tornar	uma	Smart	City,	com	

muitos	projetos	em	andamento	e	alguns	já	em	estágio	bastante	avançados,	necessitando	apenas	de	uma	

melhor	articulação	para	que	os	esforços	sejam	canalizados	para	o	mesmo	fim.	
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	 Pelo	quinto	ano	consecutivo,	o	Fórum	Desenvolve	Londrina	incorpora	a	pesquisa	de	percepção	da	

população	de	Londrina	ao	seu	já	tradicional	caderno	de	indicadores.

	 Tendo	 por	 objetivo	 avaliar	 a	 percepção	 da	 população	 da	 cidade	 sobre	 vários	 indicadores,	 a	

pesquisa	segue	sempre	a	mesma	metodologia	e	aborda	os	mesmos	focos	de	análise,	permitindo	comparar	

dados	ao	longo	de	um	intervalo	de	tempo	de	forma	evolutiva,	formando	um	painel	de	indicadores.	Sendo	

assim,	a	comparação	entre	os	resultados	permite	avaliar	os	aspectos	que	na	visão	da	população	evoluíram	

positiva	ou	negativamente	na	cidade	de	Londrina.

	 Todos	os	anos	são	incluídas	algumas	perguntas	para	avaliar	a	percepção	da	população	sobre	o	

tema	estudo	durante	o	ano.	Neste	sentido,	apresentamos	as	respostas	da	população	sobre	o	tema	Cidade	

Inteligente.

	 Lembrando	que	a	pesquisa	completa	com	todos	os	indicadores	que	medem	a	Visão	do	Futuro	do	

Fórum	 pode	 ser	 consultada	 no	 Manual	 de	 Indicadores	 de	 Desenvolvimento	 de	 2017	 ou	 no	 site	

www.forumdesenvolvelondrina.org

1.	O	senhor(a)	já	ouviu	falar	em	Cidades	Inteligentes	ou	SmartCity?
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Sim

Não

31,8%

68,2%



	2.	Mencione	até	03	itens	dos	apresentados	no	cartão	que	você	considera	

características	de	uma	cidade	inteligente?

	

	3.	Quais	destes	o(a)	senhor(a)	priorizaria	para	Londrina?
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Características																																																																																																															%																								V.	Absoluto

	

Priorizaria																																																																																																																	%																								V.	Absoluto

	

Semáforos	controlados	por	sensores	

que	medem	o	fluxo	de	trafego

Semáforos	controlados	por	sensores	

que	medem	o	fluxo	de	trafego

Pontos	de	ônibus	com	informação

sobre	linhas	e	horários	via	internet

Pontos	de	ônibus	com	informação

sobre	linhas	e	horários	via	internet

Políticas	de	incentivo	a	participação

do	cidadão	na	governança	do	município

Políticas	de	incentivo	a	participação

do	cidadão	na	governança	do	município

Políticas	de	incentivo	ao	uso	do	transporte	público

Políticas	de	incentivo	ao	uso	do	transporte	público

Acesso	a	redes	wi-fi	públicas	em	toda	a	rede	urbana

Centro	unificado	de	controle	e	despacho	

de	segurança	e	servoços	públicos

Acesso	aos	serviços	da	prefeitura	pela	internet

Acesso	a	redes	wi-fi	públicas	em	toda	a	rede	urbana

Acesso	aos	serviços	da	prefeitura	pela	internet

Centro	unificado	de	controle	e	despacho	

de	segurança	e	servoços	públicos

Outros

Outros

Não	sabe/Não	respondeu

Base	de	cálculo

Base	de	cálculo

55,6%

50,3%

39,9%

36,5%

29,4%

28,6%

24,4%

1,5%

--

33,6%

29,1%

28,6%

20,9%

13,5%

13,4%

13,3%

0,7%

5,4%

--

598

541

429

393

316

308

263

16

1.076

362

313

308

225

145

144

143

07

58

1.076
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	 Aceleradora

	 Uma	aceleradora	tem	o	objetivo	de	acelerar	o	crescimento	de	uma	startup.	Essas	organizações	

buscam	negócios	promissores,	com	o	objetivo	de	ajudar	seus	idealizadores	a	consolidarem	suas	ideias	e	

estabelecerem	 seus	 negócios	 no	 mercado.	 Geralmente,	 a	 aceleradora	 torna-se	 sócia	 minoritária	 da	

startup	e	ajuda	o	negócio	a	ganhar	forma	e	consolidar-se.

	 Banco	de	Dados

	 O	banco	de	dados	é	um	conjunto	de	dados	informativos	organizados	no	mesmo	contexto	para	seu	

uso	 e	 conexão	 e	que	 contém	dados	que	 compartilham	entre	 si	 todo	 tipo	de	 vínculo	ou	 relação	para	

organizar-se	e	classificar-se	conjuntamente.	São	coleções	organizadas	de	dados	que	se	relacionam	de	

forma	a	criar	algum	sentido	(Informação)	e	dar	mais	eficiência	durante	uma	pesquisa	ou	estudo.

	 Big	Data

	 Big	Data	é	a	análise	e	a	 interpretação	de	grandes	volumes	de	dados	de	grande	variedade	não	

estruturados,	ou	seja,	dados	que	não	têm	relação	entre	si	e	nem	uma	estrutura	definida.	São,	por	exemplo,	

posts	no	Facebook,	vídeos,	fotos,	tweets,	geolocalização,	comportamento,	etc.	Este	termo	muitas	vezes	se	

refere	ao	uso	de	análise	preditiva	e	de	alguns	outros	métodos	avançados	para	extrair	valor	de	dados	

permitindo	a	tomada	de	decisões	com	mais	confiança.	Além	disso,	melhores	decisões	podem	significar	

maior	eficiência	operacional,	redução	de	risco	e	redução	de	custos.	A	análise	adequada	de	tais	grandes	

conjuntos	de	dados	permite	encontrar	novas	correlações,	como	por	exemplo	tendências	de	negócios	no	

local,	prevenção	de	doenças,	combate	à	criminalidade	e	assim	por	diante.

	 Capital	Intelectual

	 Conjunto	 de	 ativos	 intangíveis	 representados	 pelo	 acervo	 de	 conhecimentos	 e	 benefícios	

utilizados	e	geradores	do	diferencial	competitivo	que	agregam	valor	à	organização.	O	capital	Intelectual	

pode	abranger,	 entre	outros,	 ativos	de	mercado,	ativos	humanos,	 ativos	de	propriedade	 intelectual	e	

ativos	de	infra-estrutura.

	 Centro	de	Comando	Operacional

	 Centro	 que	 reúne	 diversas	 equipes	 e	 informações	 integradas	 proveniente,	 por	 exemplo,	 de	

comunicação	com	câmeras,	dispositivos	e	sensores	com	operadores	de	campo,	com	a	coleta	de	eventos	em	

tempo	real,	permitindo	uma	rápida	decisão	pelas	 forças	 com	 informação	qualificada	e	 centralizando	

despachos	e	decisões	que	aumentam	a	eficiência	das	diversas	operações	de	uma	cidade,	podendo	incluir	

segurança,	trânsito,	desastres	naturais,	coleta	de	lixo	e	outras.

	 Ecossistema	de	Inovação

	 Várias	pessoas,	empresas	e	organizações	que	interagem	entre	si	com	o	objetivo	de	desenvolver	

projetos,	formando	um	ambiente	de	aprendizagem	e	criação	inovadora.
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	 Eletro	Postos

	 Infraestrutura	de	carregamento	de	veículos	elétricos,	incluindo	estações	de	recarga	de	veículos,	

sistemas	de	armazenamento	de	energia	e	uma	plataforma	de	gerenciamento.

	 Governança

	 Conjunto	de	processos,	regulamentos,	decisões,	costumes,	ideias	que	mostram	a	maneira	pela	

qual	uma	empresa	ou	sociedade	é	dirigida	ou	administrada.

	 Hub	de	Conectividade

	 Local	 onde	 se	 encontram	 diversas	 tecnologias	 de	 acesso	 à	 internet	 e	 lugar	 propício	 para	 o	

encontro	de	pessoas	que	interagem	e	se	conectam.

	 IOT	–	Internet	of	Things	(Internet	das	Coisas)

	 Conceitualmente	significa	a	conexão	do	mundo	físico	com	o	mundo	digital,	por	meio	da	internet.	

Consiste	no	estabelecimento	de	conectividade	nos	vários	tipos	de	objeto	do	dia	a	dia,	como	por	exemplo,	

eletrodomésticos,	meios	de	transporte,	objetos	pessoais,	dentre	outros.

	 Parceria	Público	Privada

	 Contrato	pelo	qual	um	parceiro	privado	assume	o	compromisso	de	disponibilizar	à	administração	

pública	ou	à	comunidade	uma	certa	utilidade	mensurável	mediante	a	operação	e	manutenção	de	uma	

obra	por	ele	previamente	projetada,	 financiada	e	construída.	Em	contrapartida	há	uma	remuneração	

periódica	paga	pelo	Estado	e	vinculada	ao	desempenho	do	serviço	prestado	no	período	de	referência.

	 Startup

	 Empresa	em	fase	inicial	que	visa	o	ingresso/crescimento	no	mercado	e	é	composta	“por	um	grupo	

de	pessoas	à	procura	de	um	modelo	de	negócios	 repetível	e	escalável,	 trabalhando	em	condições	de	

extrema	incerteza”.
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	 Criado	 em	 2005,	 o	 FÓRUM	 PERMANENTE	 DE	 PLANEJAMENTO	 ESTRATÉGICO	 PARA	 O	

DESENVOLVIMENTO	SUSTENTÁVEL	DE	LONDRINA	–	FÓRUM	DESENVOLVE	LONDRINA,	é	o	resultado	da	

união	 de	 entidades	 e	 cidadãos	 com	 o	 objetivo	 de,	 conjuntamente,	 examinar	 soluções	 comunitárias,	

refletindo	 a	 crença	 compartilhada	 na	 importância	 da	 participação	 da	 população	 para	 edificar	 uma	

sociedade	mais	justa	e	humana.

O	Fórum	é	uma	organização	civil	não	partidária	que	reúne	

cidadãos	de	diversas	áreas	em	um	diálogo	aberto.

	 Sua	estratégia	é	estimular	a	participação	da	população	do	município	na	discussão	e	solução	dos	

problemas	da	comunidade,	sempre	buscando	um	ambiente	de	parceria	e	cooperação.	Isto	é	feito	de	forma	

sistemática	 para	 melhorar	 as	 condições	 que	 proporcionam	 a	 dinamização	 do	 desenvolvimento	

econômico	e	social.

	 Para	cumprir	esta	estratégia,	o	Fórum	Desenvolve	Londrina	se	utiliza	de	dois	mecanismos:

	 A)	 Publicação	 e	 distribuição	 anual	 do	 Manual	 de	 Indicadores	 de	 Desenvolvimento	 que	

apresentados	principais	indicadores	de	desenvolvimento	do	município	de	Londrina	de	diversas	áreas,	

comparando	o	seu	desempenho	nos	últimos	10.	Alguns	indicadores	são	coletados	de	fontes	secundárias	e	

desde	o	ano	de	2012	pela	são	pesquisados	indicadores	de	percepção	junto	a	população	de	Londrina	sobre	

vários	aspectos	que	influenciam	o	seu	desenvolvimento	do	município.

	 B)	Realização	anual	do	Estudo	dos	Indicadores,	que	é	fruto	da	escolha	de	um	tema	ou	indicador,	

sobre	o	qual	o	conhecimento	é	aprofundado	e	suas	características,	limitações	e	potencialidades	sejam	

compreendidas	por	todos	os	participantes.

	 Ao	final,	esse	trabalho	dá	origem	a	um	documento,	que	junto	com	o	Manual	de	Indicadores	de	

Desenvolvimento,	é	distribuído	e	divulgado	para	toda	sociedade	civil	organizada	e	para	o	setor	público,	

tornando	o	problema	e	também	as	possíveis	soluções	conhecidas	de	todos.

	 O	 Estudo	 constitui-se	 em	 um	 importante	 instrumento	 de	 planejamento	 para	 Londrina,	

disseminando	 o	 conhecimento	 sobre	 os	 problemas	 para	 uma	 parcela	 significativa	 da	 população,	

incentivando	o	debate	 sobre	 as	possíveis	 soluções	 e	 gerando	o	 impulso	necessário	no	 sentido	de	 se	

superar	 os	 entraves	 ao	 desenvolvimento.	 Essa	 iniciativa,	 portanto,	 é	 uma	 das	 mais	 importantes	

contribuições	que	o	Fórum	pode	oferecer	à	comunidade.

83

O QUE É O FÓRUM



	 A	visão	de	futuro	criada	pelo	Fórum	para	Londrina	em	2034

	 Esta	visão	foi	criada	pelos	participantes	do	Fórum	no	seu	primeiro	ano	de	atividade,	tendo	como	

referência	2034	e	procura	expressar	como	queremos	que	nossa	cidade	esteja	em	seu	centenário.

	 “Uma	 comunidade	 ativa	 e	 articulada,	 construindo	 uma	 cidade	 humana,	 segura	 e	 saudável,	

tecnologicamente	 avançada,	 integrada	 à	 região	Norte	 do	 Paraná	 e	 globalmente	 conectada,	 com	uma	

economia	diversificada	e	dinâmica,	promovendo	o	equilíbrio	social,	cultural	e	ambiental.”

	 Qual	é	o	papel	do	Fórum	Desenvolve	Londrina

	 Prospectar	o	futuro;•	

	 Promover	o	processo	permanente	de	planejamento	estratégico	integrado	e	participativo;•	

	 Criar	e	manter	um	ambiente	favorável	para	o	desenvolvimento;•	

	 Identificar	e	integrar	os	projetos	estratégicos	existentes	na	comunidade;•	

	 Aglutinar	e	articular	as	entidades,	promovendo	ações	para	o	desenvolvimento	de	Londrina	e	•	

região;

	 Propor,	 influenciar,	 promover	 e	 apoiar	 políticas	 e	 iniciativas	 públicas	 e	 privadas	 de	•	

desenvolvimento	sustentável;

	 Realizar	acompanhamento	e	avaliação	permanente	de	projetos	e	ações;•	

	 Ser	o	guardião	da	visão	de	futuro	de	Londrina.•	
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RESULTADOS DO FÓRUM

	 O	 trabalho	 do	 Fórum	 consiste	 em	 estimular	 a	participação	 da	 população	 do	município	 na	

discussão	e	solução	dos	problemas	da	comunidade,	através	de	um	ambiente	de	parceria	e	cooperação,	

de	forma	sistemática,	para	melhorar	nossas	condições	de	desenvolvimento	econômico	e	social.

	 Este	 trabalho	é	 feito	de	duas	 formas:	através	do	monitoramento	e	publicação	do	Manual	dos	

Indicadores	e	da	realização	do	Estudo	dos	Indicadores.	

	 Neste	sentido,	não	se	 trata	de	uma	nova	entidade	criada	para	 realizar	ações,	mas	sim	de	um	

movimento	voluntário,	que	após	ouvir	vários	especialistas	e	debater	entre	seus	participantes	sobre	um	

determinado	 indicador	 propõe	 soluções	 para	 sociedade,	 cabendo	 as	 entidades	 públicas	 e	 privadas	

analisarem	se	as	propostas	são	pertinentes	e	viáveis	para	implantação	na	busca	da	solução	dos	problemas	

e	melhoria	do	ambiente.

	 Algumas	das	soluções	apresentadas	são	inovadoras	e	inéditas,	outras	são	experiências	aplicadas	

em	outras	localidades	nacionais	e	internacionais,	havendo	ainda	aquelas	que	já	vinham	sendo	discutidas	

ou	mesmo	implantadas	por	entidades	do	próprio	município	e	quando	apresentadas	ao	Fórum	durante	as	

palestras	foram	incorporadas	como	uma	proposta	de	solução,	isto	pelos	resultados	já	apresentados	ou	

mesmo	para	ampliar	e	intensificar	sua	atuação.

	 Assim	os	resultados	aqui	apresentados	não	foram	implantados	pelo	Fórum	e	sim	pelas	entidades	

públicas,	principalmente	pelo	poder	público	municipal,	e	entidades	privadas,	que	viram	nas	mesmas	uma	

oportunidade	de	melhorar	as	condições	sociais,	econômicas	ou	ambientais.

	 Outro	aspecto	importante	de	destacar	foi	à	criação	de	núcleos	temáticos	que	surgiram	de	forma	

espontânea	no	município	para	discutir	as	propostas	apresentadas	nos	estudos	e	verificar	como	estas	

poderiam	 ser	 viabilizadas.	 Normalmente	 algumas	 entidades	 participantes	 do	 Fórum	 acabam	

participando	também	destes	Núcleos,	isto	de	acordo	com	a	sua	missão	e	propósito,	facilitando	assim	o	

entendimento	do	estudo	realizado	e	implantação	das	ações.

	

	 Os	 Núcleos	 criados	 posteriormente	 aos	 estudos	 foram	 os	 seguintes:	 Mobilidade	 Urbana,	

Desenvolvimento	Empresarial,	Segurança,	Turismo	e	Menor	em	Conflito	com	a	Lei.

	 As	ações	implantadas	ou	que	estão	em	fase	de	implantação	no	município	e	que	fizeram	parte	dos	

estudos	publicados	são	as	seguintes:

	 •	 Empreendedorismo	 na	 Escola	 –	 a	 metodologia	 Pedagogia	 Empreendedora	 para	 toda	 rede	

municipal;

	 •	Lei	Geral	das	Micro	e	Pequenas	Empresas	–	Comitê	formado	por	entidades	públicas	e	privadas	

formalizado	e	funcionando;	
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	 •	Sala	do	Empreendedor

	 •	Programa	Compra	Londrina	–	programa	de	compras	governamentais;

	 •	ISS	Tecnológico	–	lei	criada	e	processo	implantado;

	 •	TECA/INFRÁREO	–	implantado	em	dezembro	2008	e	em	processo	de	melhoria;

	 •	Curso	de	engenharia	–	proposta	 	e	implantação	de	cursos	de	engenharia	 	na	PUC,	PITÁGORAS,	

UTFPR,	UNIFIL	e	UEL;

	 •	Revitalização	do	Centro	–	início	de	reforma	do	calçadão	e	projeto	da	Nova	Sergipe	–	Governança	

Própria;

	 •	Implantação	de	Cursos	técnicos–	SENAI	e	SENAC;

	 •	Pé	na	faixa	–	criação	de	um	grupo	liderado	pelo	Ministério	Público	que	já	implantou	a	campanha	

para	respeito	e	utilização	da	faixa	de	pedestre;

	 •	Corredor	de	ônibus	–	criação	de	em	algumas	vias;

	 •	Trânsito	Legal	–	campanha	de	melhoria	do	trânsito	com	apoio	dos	meios	de	comunicação;

	 •	Ônibus	de	turismo	em	Londrina	–	projeto	de	viabilidade;

	 •	Centro	de	Convenção	–	processo	de	análise	do	projeto	de	viabilidade;

	 •	Fundo	Municipal	do	Turismo	–	lei	de	incentivo	sendo	debatida	pela	sociedade	e	poder	público;

	 •	 Cartilha	 de	 Eventos	 –	 proposta	 de	 padronização	 do	 processo	 de	 aprovação	 de	 eventos	 no	

município;

	 •	Projeto	Lixo	Zero	–	criado	e	em	processo	de	análise	por	parte	da	prefeitura	e	CMTU.

88



Estudos	já	realizados	pelo	Fórum	nos	últimos	anos

Todos	os	estudos	podem	ser	baixados	no	site	www.forumdesenvolvelondrina.org

89

2016																																															2015																																															2014																																															2013

2012																																															2011																																															2010																																															2009

2008																																															2007





PARTICIPANTES
DO ESTUDO

LONDRINA
Cidades Inteligentes





93

LISTA DE PARTICIPANTES

NOME	 	 	 	 	 	 	 INSTITUIÇÃO

Adauto	Lucio	Cruz	Pimenta	Quintanilha	 	 	 SRP

Adelar	Antonio	Motter	 	 	 	 	 IAPAR

Adriana	Martelo	Varello	 	 	 	 	 PUC	LONDRINA

Andrea	Monclar	 	 	 	 	 	 ALEA

Antonio	Caetano	de	Paula			 	 	 	 AML

Ary	Sudan	 	 	 	 	 	 	 SINDMETAL

Cláudia	Romariz	 	 	 	 	 	 LCB

Claudio	Sergio	Tedeschi	 	 	 	 	 ACIL

Clóvis	Coelho	 	 	 	 	 	 FIEP

Damares	Tomasin	Biazin	 	 	 	 	 UNIFIL

Denilson	Vieira	Novaes	 	 	 	 	 PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	LONDRINA

Fabrício	Pires	Bianchi	 	 	 	 	 SEBRAE-PR

Florindo	Dalberto	 	 	 	 	 	 IAPAR	/	AEA-LD

Gilberto	Dias	de	Melo	 	 	 	 	 CREA/CEAL

Graça	Maria	Simões	Luz		 	 	 	 	 UEL

Guilherme	Lopes	 	 	 	 	 	 CBN	LONDRINA

Heverson	Feliciano	 	 	 	 	 SEBRAE-PR

José	Nicolás	Mejía	 	 	 	 	 	 GRUPO	FOLHA

Laércio	Rodrigues	de	Oliveira		 	 	 	 CORECON-PR

Leandro	Henrique	Magalhães	 	 	 	 UNIFIL

Lucio	Kamiji	 	 	 	 	 	 APL	TIC

Luis	Claudio	Galhardi	 	 	 	 	 LONDRINA	PAZEANDO

Luiz	Penteado	Figueira	de	Mello	 	 	 	 PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	LONDRINA

Maitê	Morgana	Uhlmann	 	 	 	 	 PPGA-UEL

Marcelo	Quelho	Filho	 	 	 	 	 ACIL

Marcus	Friedrich	Von	Borstel	 	 	 	 APL	DE	TIC

Massaru	Onishi	 	 	 	 	 	 SINDUSCON-NORTE

Maurício	Ribas	Saccani	 	 	 	 	 OAB	LONDRINA

Narciso	Pissinati	 	 	 	 	 	 SIND.RURAL	PATRONAL-LDA

Nelson	Seiji	Takahashi	 	 	 	 	 FIEP

Norman	Neumaier		 	 	 	 	 EMBRAPA	SOJA

Olides	Millevi	Junior	 	 	 	 	 CAIXA	REGIONAL-	LONDRINA

Paulo	Bassani	 	 	 	 	 	 ECOMETRÓPOL

Paulo	Varela	Sendin	 	 	 	 	 ADETEC/AEA-LD

Pedro	Sella		 	 	 	 	 	 CODEL		

Rafaela	Vieira	Marinho		 	 	 	 	 Instituto	GRPCOM

Roberto	Nishimura	 	 	 	 	 APL	de	TIC

Sérgio	Garcia	Ozório	 	 	 	 	 SEBRAE-PR

Spartaco	Puccia	Filho		 	 	 	 	 APP	LONDRINA

Waldomiro	Carvalho	Grade	 	 	 	 OBSERVATÓRIO	SOCIAL-LDA



94





www.forumdesenvolvelondrina.org

Apoiadores:

Patrocinadores:


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98

