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Cidades e comunidades sustentáveis - Orientação para o 
estabelecimento de modelos operacionais de cidades inteligentes para 
comunidades sustentáveis 

Sustainable cities and communities — Guidance on establishing smart city operating 
models for sustainable communities 
 
Prefácio Nacional  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As 
Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos 
Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais 
(ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas 
no tema objeto da normalização. 
Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 3. 
A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais 
direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à 
ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996). 
Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são 
voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos 
ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, 
tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT. 
Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. 
Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras 
datas para exigência dos requisitos desta Norma. 
A ABNT NBR ISO 37106 foi elaborada na Comissão de Estudo Especial de Cidades e 
Comunidades Sustentáveis (ABNT/CEE-268). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme 
Edital nº__, de __________ a ______________. 
Esta Norma é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 37106:2018, 
que foi elaborada pelo Technical Committee Sustainable Cities and Communities (ISO/TC 268), 
conforme ISO/IEC Guide 21-1:2005. 
 
O Escopo em inglês da ABNT NBR ISO 37106 é o seguinte: 

Scope 

This document gives guidance for leaders in smart cities and communities (from the public, private 
and voluntary sectors) on how to develop an open, collaborative, citizen-centric and digitally-
enabled operating model for their city that puts its vision for a sustainable future into operation. 

This document does not describe a one-size-fits-all model for the future of cities. Rather, the focus 
is on the enabling processes by which innovative use of technology and data, coupled with 
organizational change, can help each city deliver its own specific vision for a sustainable future in 
more efficient, effective and agile ways. 

This document provides proven tools that cities can deploy when operationalizing the vision, 
strategy and policy agenda they have developed following the adoption of ISO 37101, the 
management system for sustainable development of communities. It can also be used, either in 
whole or in part, by cities that have not committed to deployment of the ISO 37101 management 
system. 
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Introdução 

Este documento ajuda as cidades, oferecendo uma visão para um futuro sustentável, fornecendo 
um conjunto de ferramentas de “práticas inteligentes” para gerenciar governança, serviços, dados e 
sistemas em toda a cidade de forma aberta, colaborativa, centrada no cidadão e digitalmente 
habilitada. Define um “modelo operacional inteligente” para as cidades, o que lhes permite 
operacionalizar sua visão, estratégia e políticas em um ritmo mais rápido, com maior agilidade e 
menor risco de entrega. 

Isto significa, em particular, um foco em permitir que as cidades: 

a) tornem as necessidades atuais e futuras do cidadão a força motriz por trás da tomada de 
decisões de investimento, planejamento e entrega de todos os espaços e sistemas da cidade; 

b) integrem planejamento físico e digital; 

c) Identifiquem, antecipem e respondam aos desafios emergentes de forma sistemática, ágil e 
sustentável; 

d) criem uma mudança na capacidade de entrega conjunta e de inovação por meio das fronteiras 
organizacionais dentro da cidade. 

Embora muitos dos princípios e metodologias estabelecidos por este documento sejam relevantes 
dentro de setores verticais específicos das cidades (por exemplo, água, resíduos, energia, 
agricultura urbana, transporte, TI), o foco é maior nas questões e desafios envolvidos na junção de 
todos. Esta é uma abordagem estratégica de toda a cidade para o uso de dados inteligentes, 
formas inteligentes de trabalhar e tecnologias inteligentes. Central para este documento é, portanto, 
uma forte ênfase na liderança e governança, cultura, inovação do modelo de negócios e no papel 
ativo desempenhado pelos cidadãos, empresas e sociedade civil na criação, entrega e uso de 
espaços e serviços da cidade. 

Este documento é destinado aos líderes da cidade. Grande parte da orientação também pode ser 
útil para líderes de outras comunidades que não em escala de cidade, incluindo áreas urbanas 
menores e iniciativas maiores em escala regional. Mas o principal público pretendido, com quem a 
orientação foi desenvolvida e validada, é a liderança da cidade, incluindo: 

—  desenvolvedores de políticas nas autoridades locais - tanto os responsáveis pelo projeto de 
serviço, comissionamento e função de entrega, quanto os responsáveis pelo papel de 
liderança da comunidade, em particular: 

—  líderes eleitos; 

—  altos executivos de autoridades locais (incluindo diretores executivos, diretores de 
informação e diretores de departamentos-chave); 

—  altos executivos de outros órgãos públicos com mandato em toda a cidade; 

—  outras partes interessadas em liderar e moldar o ambiente da cidade, incluindo: 

—  altos executivos do setor privado que desejem se associar e ajudar as cidades na 
transformação dos sistemas da cidade para criar valor compartilhado; 

—  líderes de organizações do terceiro setor ativas dentro da cidade; 

—  líderes nos setores de educação superior e posterior; 



 

ABNT/CEE-268 
PROJETO 268:000.000-005 (ISO 37106) 

JUN 2020 

 

NÃO TEM VALOR NORMATIVO v 

 

—  inovadores e representantes da comunidade. 

Além deste público de liderança, o documento será de interesse para todas as partes envolvidas 
em cidades inteligentes, incluindo cidadãos individuais. 

A definição de trabalho de uma cidade inteligente usada para os propósitos deste documento é 
aquela aprovada pelo ISO TMB: 

Convém que uma cidade inteligente seja descrita como “aumentando drasticamente o ritmo em que 
melhora a sua sustentabilidade e resiliência ... melhorando fundamentalmente como ela envolve a 
sociedade, como ela aplica métodos de liderança colaborativa, como funciona em disciplinas e 
sistemas de cidades e como usa dados e tecnologias integradas ... para transformar serviços e 
qualidade de vida para aqueles que estão envolvidos com a cidade (moradores, empresas, 
visitantes).” 

NOTA Isto é deliberadamente apresentado como uma definição de trabalho, e não uma concebida definição 
definitiva que todas as cidades irão seguir. Embora haja um forte grau de convergência entre as estratégias 
de cidades inteligentes que estão sendo desenvolvidas em todo o mundo, há também uma diversidade 
significativa. Todas as cidades que embarcam no desenvolvimento de uma estratégia de cidade inteligente 
podem definir as suas próprias razões para fazê-lo, em seu próprio idioma. O processo de discussão e 
debate entre as partes interessadas para definir o que, para eles, significa “Smart Paris”, “Smart Tokyo” ou 
“Smart Toronto” é importante. 
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Cidades e comunidades sustentáveis — Orientação para o estabelecimento 
de modelos operacionais de cidades inteligentes para comunidades 
sustentáveis 

1. Escopo 

Este documento fornece orientação para líderes em cidades e comunidades inteligentes (dos setores 
público, privado e terceiro setor) sobre como desenvolver um modelo operacional aberto, colaborativo, 
centrado no cidadão e habilitado digitalmente para a sua cidade, que coloque sua visão para um futuro 
sustentável. 

Este documento não descreve um modelo de tamanho único para o futuro das cidades. Em vez disto, o 
foco está nos processos de capacitação pelos quais o uso inovador de tecnologia e dados, juntamente 
com a mudança organizacional, pode ajudar cada cidade a fornecer a sua própria visão específica para 
um futuro sustentável de maneira mais eficiente, eficaz e ágil. 

Este documento fornece ferramentas comprovadas, que as cidades podem implantar, ao 
operacionalizar a visão, a estratégia e a agenda política que desenvolveram, após a adoção da ABNT 
NBR ISO 37101, do sistema de gestão para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Também 
pode ser usado, no todo ou em parte, por cidades que não se comprometeram com a implantação do 
sistema de gestão da ABNT NBR ISO 37101. 

2. Referência normativa 

Os seguintes documentos são referidos no texto, de modo que alguns ou todos os seus conteúdos 
constituem requisitos deste documento. Para referências datadas, somente a edição citada se aplica. 
Para referências atualizadas, a última edição do documento referenciado (incluindo quaisquer 
alterações) se aplica. 

ABNT NBR ISO 37100, Cidades e comunidades sustentáveis — Vocabulário 

3. Termos e definições 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR ISO 37100 e os 
seguintes. 

A ISO e a IEC mantêm bases de dados terminológicos para uso na normalização nos seguintes 
endereços: 

— Plataforma de navegação on-line da ISO: Disponível em http://www.iso.org/obp 

— IEC Electropedia: Disponível em http://www.electropedia.org/ 

NOTA 1 O termo “inteligência”, definido na ABNT NBR ISO 37101 como “qualidade de contribuição para o 
desenvolvimento sustentável e resiliência, por meio de tomada de decisão consistente e de adoção de uma 
perspectiva de longo e curto prazos”, é particularmente relevante para este documento. A inteligência está 
incorporada ao processo de desenvolvimento sustentável, isto é, o desenvolvimento sustentável é o processo 
abrangente, enquanto a inteligência é uma característica. Isto implica em uma abordagem holística, incluindo boa 
governança e organização, processos e comportamentos adequados, e uso inovador de técnicas, tecnologias e 
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recursos naturais. 

NOTA 2 O termo “infraestrutura inteligente da comunidade”, definido na ISO/TS 37151 como “infraestrutura da 
comunidade com avançado desenvolvimento tecnológico aprimorado, que é projetada, operada e mantida para 
contribuir para o desenvolvimento sustentável e resiliência da comunidade”, também é relevante quando se refere 
especificamente à infraestrutura. 

3.1 
ecossistema de inovação 
sistema complexo de componentes interdependentes dos setores público e privado, que trabalham 
juntos para possibilitar a inovação dentro de uma cidade ou comunidade 

3.2 
silo 
grupo de indivíduos/equipes/organizações que colaboram para entregar uma função específica dentro 
de uma cidade 

Exemplo: educação, energia, transporte. 

3.3 
centrado no cidadão 
<concepção e prestação de serviços urbanos> impulsionados pelas necessidades dos cidadãos, e não 
pelas estruturas funcionais dos silos de uma cidade 

Nota 1 de entrada: O termo cidadão, neste contexto, inclui residentes, visitantes e empresas dentro da cidade. 

4. Visão geral deste documento 

4.1. Transformando o modelo operacional tradicional de cidades 

O modelo operacional tradicional de uma cidade é baseado em prestadores de serviços orientados para 
funções que operem como silos verticais não conectados, que muitas vezes não são construídos em 
torno das necessidades do usuário. Este documento especifica as melhores práticas para se mudar 
para um "modelo operacional de cidade inteligente" - que permita às cidades impulsionar a inovação e a 
colaboração entre estes silos verticais e operacionalizar sua visão, estratégia e políticas em um ritmo 
mais rápido, com maior agilidade e menor risco. 

Tradicionalmente, as definições de orçamento, responsabilização, tomada de decisões e prestação de 
serviços foram integradas em cadeias de entrega verticalmente integradas dentro das cidades - silos de 
entrega que são construídos em torno de funções, não de necessidades do usuário. Isto é ilustrado na 
Figura 1: 

—  o cidadão ou empresa teve que se envolver separadamente com cada silo, estabelecendo 
conexões para si mesmo, em vez de receber um serviço contínuo e conectado que atenda às suas 
necessidades; 

—  os dados e as informações foram bloqueados nestes silos, limitando o potencial de colaboração e 
inovação em toda a cidade e limitando o potencial de impulsionar mudanças em toda a cidade com 
velocidade. 
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Figura 1 — Modelo operacional tradicional: de onde as cidades vêm 

A Figura 2 resume a mudança desta maneira tradicional de operar, que as cidades inteligentes estão 
buscando implementar. 
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Figura 2 — Um modelo operacional de cidade inteligente: para onde as cidades estão se 
movendo 

As principais características desta mudança para um modelo operacional de cidade inteligente incluem: 

a) investir em dados inteligentes, ou seja, que a garantia de dados sobre o desempenho e a utilização 
de ativos físicos, espaciais e digitais da cidade fique disponível em tempo real e de forma aberta e 
interoperável, a fim de permitir a integração em tempo real e a otimização de recursos da cidade; 

b) gerenciar os dados da cidade como um ativo, dentro da autoridade local e em colaboração com 
outros proprietários de dados significativos em toda a cidade; 

c) habilitar para ser conduzida externamente; inovação liderada pela comunidade, pelos cidadãos, 
empresas e sociedade civil, abrindo os dados e serviços da cidade para o bem comum: 

1) em nível técnico, por meio do desenvolvimento de plataformas de dados abertos; e 
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2) em nível empresarial, por meio de medidas para permitir um mercado próspero na reutilização 
de dados públicos juntamente com a divulgação de dados de entidades comerciais de uma 
forma comercialmente apropriada; 

d) habilitar para ser conduzida internamente; inovação liderada pela cidade para fornecer serviços mais 
sustentáveis e centrados no cidadão, para: 

1) proporcionar serviços públicos aos cidadãos e empresas, acessíveis em balcão único, por meio 
de vários canais, que envolvem os cidadãos, empresas e comunidades diretamente na criação 
de serviços, e que são construídos em torno das necessidades do usuário e não das estruturas 
organizacionais da cidade; 

NOTA BRASILEIRA: Optou-se pela tradução de “accessible in one stop” por “acessíveis em balcão único”, 
por esta expressão em português ser mais utilizada em outros textos. Mas o sentido da expressão em inglês 
representa um acesso único, que pode ser entendido com um acesso virtual ou remoto, não necessariamente 
presencial e físico, o que a palavra “balcão” pode denotar. 

 

2) estabelecer uma arquitetura integrada de negócios e informações que possibilite uma visão de 
toda a cidade dos grupos específicos de clientes para os serviços urbanos (por exemplo, 
passageiros, idosos, famílias problemáticas, pessoas com deficiência); 

e) estabelecer orçamentos holísticos e flexíveis, com foco no valor do dinheiro além dos limites 
departamentais padrão; 

f) estabelecer processos de gestão de governança e de partes interessadas em toda a cidade para 
apoiar e avaliar estas mudanças. 

4.2. Estrutura deste documento 

O conteúdo deste documento pode ser visto esquematicamente na Figura 3. No nível superior, ele é 
composto por quatro componentes necessários para suportar a mudança para um modelo operacional 
de cidade inteligente: 

[A] Princípios de entrega: uma declaração de valores que os líderes da cidade podem usar para 
orientar a tomada de decisões à medida que buscam operacionalizar sua visão e estratégia para a 
cidade; 

[B] Principais processos de entrega em toda a cidade: um conjunto de notas de orientação práticas 
sobre como lidar com os desafios de toda a cidade conectados por meio dos silos da cidade; 

[C] Estratégia de realização de benefícios: orientação sobre como garantir uma linha de visão limpa 
entre os investimentos em cidades inteligentes e os resultados sociais, econômicos e ambientais que a 
cidade pretende alcançar, onde os benefícios pretendidos são claramente articulados, medidos, 
gerenciados, entregues e avaliados na prática; 
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[D] Gestão de riscos: uma lista de verificação de temas que convém que uma cidade monitore 
regularmente para garantir que está gerenciando efetivamente os principais riscos para fornecer sua 
visão e estratégia. 

Estes componentes são descritos com mais detalhes nas Seções 5 a 8. Notas de orientação detalhadas 
são fornecidas em cada um dos subcomponentes ilustrados na Figura 3, com cada nota de orientação 
estruturada usando uma linguagem de padrão comum. 

Para facilitar a referência, em 4.3 há um resumo de todas as recomendações contidas neste 
documento. Estas são então descritas em mais detalhes nas seções subsequentes deste documento.
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Figura 3 — Estrutura principal deste documento
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4.3. Resumo das recomendações 

Convém que os líderes de cidades inteligentes façam o seguinte: 

[A] Princípios de entrega 

a) Colaborem com as partes interessadas para desenvolver e concordar com os princípios de entrega 
que incluam no mínimo a necessidade de: 

1) estabelecer uma visão clara, convincente e uniforme para o futuro sustentável da cidade; 

2) adotar uma abordagem centrada no cidadão em todos os aspectos do projeto e entrega de 
serviços; 

3) permitir a digitalização onipresente, integrada e até mesmo dos espaços e sistemas da cidade; 

4) incorporar abertura e compartilhamento no modo como a cidade funciona. 

b) Usem os princípios de entrega dados no Anexo A como uma entrada chave e ponto de partida para 
este processo. 

[B] Principais processos de entrega em toda a cidade 

[B1] Visão da cidade 

Criem uma visão de "o que parece bom" para a cidade, hoje e no futuro, que: 

a) está alinhado com os propósitos para comunidades sustentáveis estabelecidos na ABNT NBR ISO 
37101, refletindo as prioridades locais; 

b) é desenvolvido de forma interativa e colaborativa (isto é, incluindo todas as partes interessadas e 
informado pela pesquisa e envolvimento do usuário, com as mídias sociais e outras tecnologias 
usadas para permitir a participação do público no processo); 

c) abrange as oportunidades abertas pelas tecnologias inteligentes, dados inteligentes e colaboração 
inteligente; 

d) é feito de forma a integrá-los com a visão e o objetivo socioeconômico, político e ambiental central 
do futuro da cidade, em vez de vê-los como de alguma forma separados dos objetivos estratégicos 
centrais da cidade; 

e) use modelagem digital, visualização de dados e/ou outras tecnologias para "dar vida" a como será 
viver e trabalhar na visão da cidade para o futuro; 

f) é mensurável. 

[B2] Liderança e governança 

Estabeleçam acordos de liderança e governança que garantam: 
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a) um claro foco de responsabilização dentro da autoridade local; 

b) uma equipe de liderança ampla em toda a cidade; 

c) que os líderes da cidade sejam reunidos em uma base transetorial em acordos efetivos de 
governança, tanto no nível estratégico quanto no de entrega; 

d) implantação de questões formais de gestão de programas; 

e) combinação certa de habilidades na equipe de liderança; 

f) possibilidade de evolução ao longo do tempo entre organizações stakeholders; 

g) um processo de governança aberto e transparente, inclusive por meio de participação pública 
digitalmente habilitada. 

[B3] Engajamento colaborativo 

Estabeleçam e deem alta prioridade e recursos adequados para o programa de engajamento 
formalmente gerenciado com todas as partes interessadas. Convém que isto seja liderado por um 
executivo sênior e integrado aos papéis dos envolvidos no programa de cidades inteligentes, e é 
conveniente abranger: 

a) conscientização e participação das partes interessadas; 

b) parceria intersetorial; 

c) envolvimento com outras cidades para aprender lições e trocar experiências. 

[B4] Aquisição e gestão de fornecedores 

a) Tenham uma visão integrada dos requisitos de aquisição da cidade. 

b) Analisem as políticas de aquisição para garantir que elas se alinhem com os princípios de 
contratação de cidades inteligentes (ou seja, foco em resultados, dados abertos, incentivos para 
inovação e colaboração, evitar o aprisionamento). 

c) Trabalhem para fomentar um ecossistema de inovação em toda a cidade e seus fornecedores. 

[B5] Mapeamento das necessidades de interoperabilidade da cidade 

Usem a matriz de interoperabilidade de cidade inteligente como uma ferramenta para: 

a) ajudar a identificar as principais barreiras à interoperabilidade na cidade; 

b) estabelecer políticas e ações para abordá-las, baseando-se em normas internacionais, europeus e 
nacionais, sempre que possível; 

c) promover a uniformização de abordagens e ligações mais fáceis com outras cidades e outras 
autoridades locais e nacionais. 
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[B6] Estabelecimento de uma terminologia e um modelo de referência comuns 

a) Garantam que todas as partes interessadas tenham uma compreensão clara, consistente e comum 
dos principais conceitos envolvidos no desenvolvimento de cidades inteligentes; como estes 
conceitos se relacionam entre si; como eles podem ser formalmente modelados; e como tais 
modelos podem ser aproveitados e integrados em arquiteturas de informação novas e existentes. 

b) Busquem um acordo entre as partes interessadas para estabelecer e manter uma terminologia e um 
modelo de referências comuns acordados e compartilhados. 

[B7] Roteiro da cidade inteligente 

a) Estabeleçam um roteiro de cidade inteligente por fases. 

b) Trabalhem com as partes interessadas para identificar o conjunto de serviços e os resultados iniciais 
da cidade inteligente que representam ganhos rápidos para a cidade. 

c) Deem prioridade às mudanças que possam ser entregues rapidamente, com baixo custo e baixo 
risco. 

d) Estabeleçam sistemas para aprender com a experiência inicial, para melhorar os serviços à luz disto 
e depois para impulsionar níveis mais altos de aceitação. 

e) Trabalhem com pioneiros dentro da autoridade local e organizações parceiras, a fim de criar 
exemplos e líderes internos e, assim, aprender com a experiência e impulsionar a transformação a 
longo prazo. 

[B8] Empoderamento da comunidade da cidade por meio dos dados da cidade 

Capacitem as partes interessadas de todos os tipos em toda a cidade a criar novos tipos de serviços e 
valor, abrindo dados da cidade por meio de plataformas abertas e impulsionando as mudanças culturais 
internas e os facilitadores do mercado externo que são necessários para criar um próspero mercado de 
informações da cidade. 

[B9] Fornecimento de serviços integrados centrados no cidadão 

a) Proporcionem aos cidadãos e empresas serviços públicos que sejam acessíveis em balcão único, 
em vários canais e construídos em torno das necessidades dos usuários, e não das estruturas 
organizacionais da cidade. 

b) Estabeleçam uma arquitetura integrada de negócios e informações para suportar isto, possibilitando 
uma visão de toda a cidade de grupos de clientes específicos para serviços urbanos. 

c) Façam isto em etapas, com baixo custo e baixo risco, implementando uma série de negócios ágeis, 
em toda a cidade e de franquia virtual, que sejam baseados em segmentos específicos de clientes e 
que estejam dentro das estruturas de entrega existentes na cidade. 

[B10] Gestão de identidade e privacidade 

Incorporem uma abordagem à gestão de identidade e privacidade baseada em: 
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a) um modelo de negócios aberto e federado; 

b) uma arquitetura de TI orientada a serviços; e 

c) um modelo de confiança centrada no cidadão. 

[B11] Inclusão digital e gerenciamento de canais 

Estabeleçam uma estratégia de inclusão digital e gerenciamento de canais, que inclua: 

a) uma auditoria clara de quais canais existentes são atualmente usados para fornecer serviços 
urbanos, e os custos e níveis de serviço associados a eles; 

b) a visão e o roteiro para o desenvolvimento de uma nova abordagem de gestão de canais, que: 

1) centre-se nas necessidades e no comportamento dos cidadãos e das empresas; 

2) identifique as oportunidades para os serviços atuais serem projetados por meio da introdução de 
nova conectividade inteligente diretamente entre os ativos da cidade e os dispositivos digitais; 

3) incentive o acesso e o uso de serviços digitais por cidadãos e grupos empresariais atualmente 
excluídos por qualquer motivo. 

[B12] Gestão de empreendimentos e infraestruturas de cidades inteligentes 

Trabalhem em colaboração com todas as partes interessadas relevantes para garantir que todos os 
projetos de empreendimentos e infraestruturas em toda a cidade: 

a) construam princípios de entrega inteligentes para planejar o projeto desde o início; 

b) adotem uma abordagem holística em todos os tipos de infraestrutura da cidade; 

c) construam parcerias e novos modelos de negócios. 

[B13] Mapeamento e gestão de recursos de TI e dados 

Mapeiem os principais recursos de informações e sistemas de TI em toda a cidade, priorizem aqueles 
com maior potencial de reutilização e estabeleçam processos de governança e políticas de uso voltadas 
a maximizar a reutilização de ativos por parceiros da cidade. 

[B14] Arquitetura de TI aberta e orientada a serviços para toda a cidade 

Trabalhem com as partes interessadas (incluindo fornecedores de TI, PME – Pequenas e Médias 
Empresas e parceiros acadêmicos) para estabelecer uma arquitetura de TI aberta, orientada a serviços 
e para toda a cidade, e para desenvolver um plano de migração em fases para esta arquitetura. 

[C] Realização de benefícios 
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Estabeleçam uma estratégia de realização de benefícios para garantir uma linha de vista clara entre as 
ações e a visão, e que os benefícios pretendidos do programa de cidade inteligente sejam entregues na 
prática. A estratégia deve ser construída em torno de três pilares: 

a) mapeamento de benefícios; 

b) rastreamento de benefícios; e 

c) entrega de benefícios. 

[D] Gestão de riscos 

Estabeleçam processos para garantir que os principais riscos para a implementação bem-sucedida da 
estratégia da cidade sejam identificados, medidos e gerenciados. 

5. Componente A — Princípios de entrega 

5.1. Contexto 

Gerenciar a mudança para um modelo operacional de cidade inteligente requer colaboração e mudança 
em uma ampla gama de indivíduos, comunidades e organizações durante um período de tempo 
sustentado. Uma abordagem que está enraizada em um conjunto de princípios claramente definidos 
pode ajudar a garantir que as decisões de negócios entre estas organizações se alinhem. 

5.2. Necessidades  

Colocar em prática uma estratégia para a mudança em toda a cidade requer uma abordagem baseada 
em princípios para a implementação. 

Líderes de programas de cidades inteligentes enfrentam desafios significativos. Estes incluem: 

a) o escopo do programa, que aborda todos os aspectos da vida da cidade; 

b) a escala de ambição para o programa (que normalmente terá como objetivo alcançar mudanças que 
sejam transformacionais, não incrementais); 

c) o amplo espectro de partes interessadas e parceiros de entrega envolvidos no programa; 

d) a vulnerabilidade a mudanças externas e incertezas que possam impactar na entrega do programa; 

e) a administração da tensão entre o desejo, por um lado, de avançar mais rapidamente, aprendendo 
com abordagens bem-sucedidas em outras cidades e, por outro lado, a necessidade de desenvolver 
abordagens de baixo para cima que tenham forte apropriação local e adesão. 

Em conjunto, estes desafios significam que as abordagens de gestão de mudanças top-down podem 
não funcionar. O sucesso pode não ser fornecido planejando detalhadamente todos os elementos da 
mudança no início. Ao invés disto, ele pode ser fornecido estabelecendo uma visão clara e acordada, e 
então sustentando isto com um roteiro que não exagere, mas que forneça uma estrutura para um 
processo orgânico e inclusivo de mudança para entregar a visão ao longo do tempo. Elementos-chave 
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disto são explorados em outras notas de orientação neste documento. Mas convém que o ponto de 
partida seja a clareza sobre os princípios de entrega que os atores-chave da cidade buscarão trabalhar 
no decorrer deste processo. 

O termo “princípios de entrega”, neste documento, significa uma declaração de valores acordada e 
duradoura que pode ser usada em uma base consistente para orientar a tomada de decisões de 
negócios por múltiplas organizações da cidade a longo prazo, e que sejam: 

— utilizados para informar e sustentar a estratégia da cidade inteligente; 

— entendidos, concordados e de propriedade de todas as organizações-chave em toda a cidade, com 
interesse em entregar a estratégia. 

Ao desenvolver estes princípios, cada cidade não necessita iniciar do zero. Uma abordagem única para 
a transformação da cidade e abordagens simplistas para a transferência de boas práticas entre uma 
cidade e outra é improvável que funcione. Dito isto, há um corpo de conhecimento cada vez mais rico 
sobre os princípios subjacentes que informam estratégias bem-sucedidas de cidades inteligentes. A 
Figura 4 fornece um resumo dos princípios de entrega recomendados neste documento, com base em: 
i) uma revisão de literatura de publicações de cidade inteligente por governos, indústria, ONG e 
academia; e ii) extensa revisão por pares e consulta com profissionais da cidade inteligente. Estes 
princípios estão definidos na íntegra no Anexo A. 

Acredita-se que uma cidade inteligente seja: 

a) visionária, 

b) centrada no cidadão, 

c) digital, 

d) aberta e colaborativa. 

Ao se trabalhar para se tornar uma cidade inteligente, usam-se os seguintes princípios para orientar o 
trabalho: 
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Figura 4 — Resumo dos princípios de entrega das cidades inteligentes 

5.3. Recomendações 

O seguinte é recomendado: 

a) Convém que líderes de cidades inteligentes colaborem com as partes interessadas para 
desenvolver e acordar um conjunto de princípios de entrega que inclua no mínimo a necessidade 
de: 

1) estabelecer uma [B1] visão de cidade clara, convincente e inclusiva; 

2) adotar uma abordagem centrada no cidadão (em que as necessidades dos cidadãos, e não as 
estruturas das organizações da cidade, impulsionem todos os aspectos do desenho e da entrega 
de serviços); 
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3) permitir uma digitalização onipresente, integrada e inclusiva dos espaços e sistemas da cidade; 

4) incorporar abertura e compartilhamento no modo como a cidade funciona. 

b) Convém que líderes de cidades inteligentes usem os princípios de entrega dados no Anexo A como 
uma entrada-chave e ponto de partida para este processo. 

5.4. Ligações 

Desenvolver, concordar e agir como guardiões dos princípios de entrega é uma tarefa fundamental para 
as pessoas envolvidas na [B2] liderança e governança da cidade inteligente, e convém que seja 
abordada em um estágio inicial de desenvolvimento da [B1] visão de cidade e [B7] roteiro da cidade 
inteligente. 

6. Componente B — Principais processos de entrega em toda a cidade 

6.1. Geral 

Esta Seção reúne orientações sobre como entregar os [A] princípios de entrega na prática. Seu foco 
está em enfrentar os desafios em toda a cidade de associação entre seus silos em três áreas: 

— gestão estratégica, coberta por notas de orientação [B1] a [B7]; 

— gestão de serviços centrada no cidadão, coberta por notas de orientação [B8] a [B11]; 

— gestão de recursos digitais e físicos, coberta por notas de orientação [B12] a [B14]. 

6.2. Gestão estratégica 

Esta Subseção enfoca a gestão de estratégias, ou seja, os principais aspectos de governança, 
planejamento e tomada de decisões que necessitam ser gerenciados em um nível municipal. Isto não 
significa uma abordagem top-down, planejada e gerenciada centralmente; isto significa adotar uma 
abordagem em toda a cidade para: 

a) estabelecer uma visão, estratégia e plano de realização de benefícios integrado; 

b) sustentá-lo com um modelo operacional que equilibre a necessidade de gestão por toda a cidade, 
por um lado, e a inovação local, por outro; 

c) adotar uma abordagem orgânica da implementação: estabelecer os processos de negócios, 
capacidade e estruturas que podem impulsionar a transformação e criar e aumentar melhorias 
sustentadas ao longo do tempo, mesmo que todas as etapas desta jornada de transformação não 
possam ser planejadas em detalhes desde o início. 

Os subcomponentes do componente de gestão de estratégia deste documento são: 

— [B1] Visão da cidade 

— [B2] Liderança e governança 
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— [B3] Engajamento colaborativo 

— [B4] Aquisição e gestão de fornecedores 

— [B5] Mapeamento das necessidades de interoperabilidade da cidade 

— [B6] Estabelecimento de uma terminologia e um modelo de referência comuns 

— [B7] Roteiro da cidade inteligente 

6.3. Subcomponente [B1] — Visão da cidade 

6.3.1 Contexto 

Primeiro entre os [A] princípios de entrega está a necessidade de líderes de cidades inteligentes 
desenvolverem uma visão clara, atraente e compartilhada para a cidade. 

6.3.2 Necessidades 

Uma visão acordada de como é um “futuro sustentável” para a cidade é essencial para o sucesso. 

Como dito anteriormente, este documento não procura descrever uma visão de tamanho único para o 
futuro das cidades. As cidades estão enraizadas no lugar local e na cultura local, e estão 
desenvolvendo diferentes visões de como desejam construir sobre elas para seu futuro. 

Dito isto, há um consenso crescente sobre os propósitos que convém que as cidades e comunidades 
enfoquem para garantir o desenvolvimento sustentável. A ABNT NBR ISO 37101 descreve seis 
propósitos a serem considerados pelas comunidades ao desenvolver sua visão e estratégia para o 
futuro, conforme mostrado na Tabela 1. A orientação de implementação associada à ABNT NBR ISO 
37101 estabelece um processo de quatro estágios para as cidades usarem no desenvolvimento de uma 
estratégia para fins de sustentabilidade: 1) revisão de linha de base; 2) definição de estratégia; 3) 
estabelecimento e implementação do plano de ação; e 4) avaliação de desempenho e melhoria 
contínua. 

Tabela 1 — Propósitos da comunidade 

Propósito Incluindo 

Atratividade Apelo aos cidadãos e outras partes interessadas, tais como: investidores; 
pertencimento; cultura; lugar; senso de identidade. 

Preservação e melhoria do meio 
ambiente 

Desempenho ambiental melhorado, incluindo redução de gases de efeito 
estufa; proteção, recuperação melhoria da diversidade biológica e serviços 
ecossistêmicos, incluindo proteção de ecossistemas, diversidade de plantas e 
animais e migração, assim como diversidade genética; redução do risco à 
saúde. 

Resiliência Antecipação; mitigação e/ou adaptação frente a mudanças climáticas; 
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preparação para crises e impactos econômicos; evolução social. 

Uso responsável de recursos Consumo; distribuição; melhor gestão do solo; redução, reutilização e 
reciclagem de materiais; respeito a escassez de todos os tipos de recursos 
(natural, humano, financeiro); produção, estoque e transporte sustentáveis. 

Coesão social Acessibilidade; cultura; diálogo com partes externas não limitado por 
fronteiras, diversidade; igualdade; patrimônio; inclusão; redução de 
desigualdades; raízes; senso de pertencimento e mobilidade social. 

Bem-estar Acesso a oportunidades; criatividade, educação; felicidade; ambiente 
saudável; melhoria do capital humano; cidade habitável; prosperidade; 
qualidade de vida; segurança; autoconfiança; assistência social. 

Fonte: ABNT NBR ISO 37101:2017. 

 

Cada vez mais, as cidades que desejam entregar sua visão e objetivos estratégicos de maneira 
inteligente também buscam articular dentro da visão de como se “sentirão” diferentes da cidade como é 
agora, e dar vida a isto por meio do uso de modelagem digital, visualização de dados, mídias sociais 
e/ou outras tecnologias. As características comuns da abordagem de cidades inteligentes que as 
cidades articulam em suas visões de cidades são apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 — Características da “inteligência” destacadas nas visões da cidade a 

Conectado a oportunidades, espaços, lugares, 
mercados 

Transparente 

Com espírito aberto, colaborativo e 
experimental 

Academicamente rico 

Pensar na cidade coletivamente  Em harmonia 

Lugar fácil, simpático e atraente para se reunir Inteligente 

Melhor informação, mais escolha, mais conveniência, 
menos desperdício 

Habitável e sustentável 

Inclusiva Interconectada 

Criatividade próspera Confiante, cosmopolita, criativa 

Procura/oferta equilibrada Tomada de decisão focada em resultados/baseada em 
evidências 

Ágil e adaptável às novas necessidades Preditiva/resiliente aos desafios futuros 
a   Baseia-se nos 29 estudos de viabilidade do programa Future City Demonstrator, apresentado ao Conselho 
de Estratégia Tecnológica do Reino Unido, em 2012 [2], e na consulta das partes interessadas do BSI, durante 
2013. 
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6.3.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes, portanto, criem uma visão de “o quão boa parece” sua 
cidade, agora e no futuro, que: 

a) esteja alinhada com os propósitos para comunidades sustentáveis estabelecidos na ABNT NBR ISO 
37101, refletindo as prioridades locais; 

b) seja desenvolvida de forma iterativa e colaborativa (isto é, incluindo todos os grupos de partes 
interessadas da cidade e informado pela pesquisa e envolvimento do usuário, com as mídias sociais 
e outras tecnologias usadas para permitir a participação do público no processo); 

c) abranja as oportunidades abertas pelas tecnologias inteligentes, dados inteligentes e colaboração 
inteligente;  

d) faça isso de forma a integrá-los com a visão e os objetivos socioeconômicos, políticos e ambientais 
centrais do futuro da cidade, em vez de vê-los como de alguma forma separados dos objetivos 
estratégicos centrais da cidade; 

e) usar modelagem digital, visualização de dados e/ou outras tecnologias para apresentar como será 
viver e trabalhar na visão da cidade para o futuro; 

f) seja mensurável. 

6.3.4 Ligações 

Convém que a visão da cidade seja informada pelos [A] princípios de entrega da cidade e 
desenvolvida por meio do [B3] engajamento colaborativo com todas as partes interessadas. Convém 
que a visão seja expressa em termos de resultados mensuráveis e uma linha clara de visão 
estabelecida entre todas as atividades no roteiro e a entrega destes resultados para a visão da cidade. 
Orientação sobre como fazer isto efetivamente é dada na [C] realização de benefícios. 

6.4. Subcomponente [B2] — Liderança e governança 

6.4.1 Contexto 

O desenvolvimento de uma [B1] visão de cidade compartilhada e convincente requer uma liderança 
significativa; a entrega desta visão requer, então, que a liderança seja sustentada por muitos anos e 
incorporada em processos de governança eficazes. 

6.4.2 Necessidades 

As cidades inteligentes necessitam encontrar formas eficazes de empoderar e habilitar a liderança de 
maneira distribuída, em toda a cidade, entre todas as partes interessadas. 

Programas de cidades inteligentes podem não ser entregues com sucesso por meio de estruturas de 
programas top-down tradicionais. 

Não há estrutura de liderança ideal para um programa de cidade inteligente: o posicionamento ideal da 
equipe de liderança depende do contexto de cada cidade. No entanto, a experiência global sugere que 
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os fatores a seguir são vitais para serem abordados da maneira mais apropriada para o contexto 
específico da cidade.  

a) Um claro foco de responsabilização dentro da autoridade local. Tanto no nível político quanto no 
administrativo, convém que exista uma responsabilidade funcional explícita pelo programa de cidade 
inteligente dentro da autoridade local. Convém que estas funções sejam ocupadas por indivíduos 
com autoridade suficiente para moldar a alocação de recursos e as prioridades organizacionais. 

b) Construção de uma equipe de ampla liderança em toda a cidade. Não é essencial que todas as 
partes interessadas estejam comprometidas com o programa de cidade inteligente desde o início. 
De fato, um requisito fundamental para a construção e gestão de um [B7] roteiro de cidade 
inteligente é trabalhar de forma a fomentar e aumentar o suporte à estratégia por meio do processo 
de implementação. No entanto, é importante que o programa de cidade inteligente não seja visto 
como uma iniciativa centralizada ou top-down, liderada unicamente pela autoridade local. É 
importante, portanto, compartilhar papéis de liderança para o projeto e a entrega de um programa 
com colegas seniores de outros setores e organizações da cidade. 

c) Reunir os líderes da cidade em acordos efetivos de governança. Os sistemas de governança 
intersetorial em toda a cidade necessitam ser estabelecidos em dois níveis: 

1) o nível de governança estratégica, focado na definição dos resultados requeridos do programa 
de cidade inteligente e na garantia da efetiva [C] realização de benefícios; 

2) o nível de governança de entrega, focado na implementação do [B7] roteiro de cidade 
inteligente. 

d) Implantação de disciplinas formais de gestão de programas. Para proporcionar uma transformação 
efetiva em toda a cidade, é vital desenvolver e gerenciar um portfólio de programas e projetos que, 
juntos, visem fornecer a visão de cidade inteligente. Embora possam ser gerenciados por muitos 
atores diferentes em toda a cidade, convém que eles sejam reunidos em um programa estratégico 
global de trabalho com: 

1) um business case geral apoiado pela medição de indicadores claros de sucesso; 

2) priorização de atividades e mudanças no programa, com base em critérios de desempenho e 
feedback vinculados aos [A] princípios de entrega da cidade; 

3) estruturas comuns para a gestão de riscos estratégicos, problemas e restrições, compradas por 
todos os parceiros de entrega. 

e) Garantia da combinação certa de habilidades na equipe de liderança. A liderança eficaz de um 
programa de cidade inteligente exige que os líderes seniores responsáveis tenham acesso a uma 
combinação de habilidades-chave na equipe de liderança, incluindo habilidades de desenvolvimento 
de estratégia, habilidades de engajamento de partes interessadas, habilidades de marketing, 
habilidades comerciais e habilidades de gestão de tecnologia. A implantação de uma estrutura 
formal de competências, como a Estrutura de Habilidades para a Era da Informação (SFIA - Skills 
Framework for the Information Age), pode ser útil na identificação e construção dos conjuntos de 
habilidades corretos. 
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f) Permissão de evolução das organizações ao longo do tempo. As contribuições de organizações 
privadas e voluntárias provavelmente estarão sujeitas a ciclos de vida de engajamento. As 
organizações são criadas, evoluem e acabam se fundindo ou entrando em declínio. A continuidade 
dos ativos e serviços das cidades inteligentes necessita ser ativamente gerenciada ao longo deste 
processo evolutivo. 

g) Garantia de um processo de governança aberto e transparente. A transparência é importante para 
criar confiança, fortalecer a responsabilização pela entrega do programa de cidade inteligente e 
facilitar a abertura e a colaboração com todas as partes interessadas. Isto significa que convém que 
a liderança de um programa de cidade inteligente publique todos os principais documentos de visão 
e estratégia, disponibilize nomes e detalhes de contato dos líderes do programa e publique 
atualizações regulares de desempenho e entrega em relação ao [B7] roteiro de cidade inteligente. 
Convém que isto inclua explicitamente o relatório de progresso em relação aos compromissos no 
roteiro do [B3] engajamento colaborativo e [B11] Inclusão digital e gerenciamento de canais. 

Cada vez mais, ferramentas habilitadas para TIC - especialmente aquelas aprimoradas pela 
visualização - estão disponíveis para as cidades, para ajudar a suportar a entrega de todos os fatores 
acima. 

6.4.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes estabeleçam acordos de liderança e governança que 
garantam: 

a) um claro foco de responsabilização dentro da autoridade local; 

b) uma equipe de ampla liderança em toda a cidade; 

c) que os líderes da cidade sejam reunidos em uma base transetorial em acordos efetivos de 
governança, tanto no nível estratégico quanto no de entrega; 

d) a implantação de disciplinas formais de gestão de programas e priorização de atividades e 
mudanças de programa, com base em critérios de desempenho e feedback; 

e) a combinação certa de habilidades na equipe de liderança; 

f) a capacidade de gerenciar a evolução organizacional entre organizações parceiras da cidade; 

g) a abertura e transparência no processo de governança, inclusive por meio de modelos de 
participação pública capacitados digitalmente. 

6.4.4 Ligações 

As principais tarefas para a liderança de um programa de cidade inteligente incluem: 

a) articular e agir como guardiões dos [A] princípios de entrega para o programa de cidade 
inteligente; 

b) garantir que o programa esteja alinhado para fornecer uma [B1] visão de cidade clara, convincente 
e acordada; 
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c) atuar como líderes e embaixadores da abordagem de cidade inteligente como parte do [B3] 
engajamento colaborativo e adotar políticas voltadas para o cidadão e habilitadas digitalmente 
para a [B11] inclusão digital e o gerenciamento de canais; 

d) desenvolvimento e supervisão de um [B7] roteiro de cidade inteligente; e 

e) garantir a visibilidade de todos dentro deste roteiro e os resultados estratégicos visados pelo 
programa por meio de sua [C] estratégia de realização de benefícios de cidade inteligente. 

6.5. Subcomponente [B3] — Engajamento colaborativo 

6.5.1 Contexto 

A colaboração eficaz em uma ampla gama de partes interessadas é essencial. Estabelecer um 
processo de mudança sustentável requer uma massa crítica de atores dentro e fora da administração 
da cidade, que sejam tanto engajados quanto solidários. A entrega de uma [B1] visão de cidade pode 
não ser feita sem uma colaboração significativa. 

6.5.2 Necessidades 

Os programas de cidades inteligentes podem não ser entregues com sucesso apenas pela autoridade 
local. A amplitude da mudança e a necessidade de compromisso de longo prazo requerem investimento 
(em tempo, dinheiro e incentivo) de uma massa crítica de partes interessadas. 

As partes interessadas são consideradas indivíduos ou organizações afetadas pelo programa. 

A gama de partes interessadas que necessitam estar envolvidas no planejamento, entrega e 
manutenção de um programa de cidade inteligente é extensa e complexa. Pode haver muitos tipos 
diferentes de partes interessadas com diferentes objetivos, requisitos e níveis de comprometimento. 
Estes podem incluir: 

a) Promotores. Aqueles com interesse em promover ativamente o programa, incluindo: representantes 
locais eleitos; governo central; grupos de consumidores (como empresas, fornecedores do programa 
e mídia). Esta categoria também abrangerá qualquer parte interessada com uma agenda negativa 
(promotores negativos). 

b) Investidores. Aqueles que investem recursos no programa, incluindo: instituições financeiras; 
governo central; empresas que desejam melhorar seu retorno sobre o investimento por meio dos 
resultados do programa (como fornecedores). 

c) Beneficiários. Os envolvidos na entrega do programa, incluindo: as unidades de negócios internas 
da autoridade local; parceiros, como negócios, educação e setores sem fins lucrativos; 
fornecedores. 

d) Consumidores. Aqueles que serão afetados pelo programa, incluindo: residentes (indivíduos, 
comunidades e organizações); empresas; aqueles que trabalham e vivem, assim como visitam a 
cidade. 
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e) Externos. Aqueles que não estão diretamente envolvidos no programa, mas que serão afetados 
direta ou indiretamente, incluindo: governo central; outras organizações do governo local e do setor 
público; empresas com interesse no impacto do programa; mídia. 

Isto não pretende ser um conjunto exaustivo de categorias. É fornecido para ilustrar a diversidade de 
partes interessadas na cidade. As partes interessadas se enquadram em diferentes grupos com 
diferentes necessidades, expectativas e contribuições a serem feitas e, além disto, pode-se esperar que 
muitas partes interessadas se encaixem em mais de uma categoria, com necessidades diferentes em 
momentos diferentes durante o programa. 

Este panorama complexo e fluido das partes interessadas necessita ser gerenciado ativamente por 
meio do programa. 

O fluxo de trabalho de colaboração do [B7] roteiro de cidade inteligente também é o mecanismo pelo 
qual as necessidades e aspirações das partes interessadas podem ser destiladas e representadas no 
programa. 

6.5.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes estabeleçam e deem alta prioridade e recursos adequados 
a um programa gerenciado formal de engajamento colaborativo com todas as partes interessadas. 
Convém que isto seja liderado por um alto executivo e integrado aos papéis de todos os envolvidos no 
programa de cidades inteligentes, sendo conveniente abranger: 

a) Conscientização e participação das partes interessadas: garantir que todas as partes interessadas 
(por exemplo: usuários, fornecedores, parceiros de distribuição nos setores público, privado e 
terceiro setor, políticos, mídia) tenham uma clara compreensão do programa de cidade inteligente e 
como beneficiar-se dele e ter rotas efetivas e inclusivas (inclusive por meio do uso de mídia digital) 
para participar do programa; 

b) Parceria intersetorial: engajar efetivamente as partes interessadas dos setores privado, público e 
terceiro setor para entregar o programa de forma a beneficiar todos os setores; 

c) Envolvimento com outras cidades para aprender lições e trocar experiências. 

6.5.4 Ligações 

Convém que o engajamento colaborativo seja estabelecido como um fluxo de trabalho formal dentro do 
[B7] roteiro de cidade inteligente, com métricas mensuráveis de desempenho incorporadas na [C] 
estratégia de realização de benefícios. O envolvimento colaborativo com as partes interessadas 
sustenta todas as outras partes deste documento, porque qualquer pessoa envolvida na realização da 
visão de cidade inteligente (ou que recebe benefícios como resultado) é considerada uma parte 
interessada. No entanto, o envolvimento colaborativo é particularmente importante para a [B1] visão de 
cidade, [B2] liderança e governança, [B4] aquisição e gestão de fornecedores, [B8] 
empoderamento da comunidade da cidade por meio dos dados da cidade, [B9] fornecimento de 
serviços integrados centrados no cidadão e [B10] gestão de identidade e privacidade. 

6.6. Subcomponente [B4] — Aquisição e gestão de fornecedores 
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6.6.1 Contexto 

As autoridades locais dependem muito dos fornecedores, uma tendência que aumenta à medida que as 
autoridades locais se definem cada vez mais como comissionistas em vez de distribuidores de serviços. 
No entanto, as relações de fornecedores e as políticas de aquisição herdadas muitas vezes levantaram 
barreiras significativas aos empreendimentos de cidades inteligentes. 

6.6.2 Necessidades 

As cidades necessitam desenvolver estratégias de aquisição e gestão de fornecedores que atuem como 
facilitadores, em vez de bloqueadores de sua visão, para uma prestação de serviços mais centrada no 
cidadão e integrada.  

As práticas de compras do setor público podem representar um obstáculo significativo para acelerar o 
crescimento de cidades inteligentes. Tanto do lado do setor público quanto do setor privado, há fortes 
evidências de que a aquisição tradicional de serviços urbanos está sufocando a inovação e inibindo a 
capacidade das cidades e da indústria de realizar pesquisas e empreendimentos reais e de agregar 
propriedade intelectual para benefício mútuo. 

Da mesma forma, há um consenso crescente sobre novas abordagens mais inteligentes para as 
compras públicas, que já estão começando a se desenvolver, e convém que sejam mais amplamente 
adotadas. 

NOTA A Tabela 3 resume alguns dos principais elementos desta mudança. 

Tabela 3 — Rumo a uma aquisição mais inteligente 

Aquisição de cidade tradicional Aquisição de cidade inteligente 

Aquisição baseada em silo, com requisitos 
estabelecidos por unidades de negócios 
individuais dentro da cidade… 

Uma abordagem estratégica integrada para o 
comissionamento de serviços, em todo o conselho 
municipal e em parceria com outras organizações de 
prestação de serviços municipais 

…e com pouca capacidade de financiar 
soluções que beneficiem múltiplas 
organizações 

Mecanismos de alinhamento orçamentário permitem o 
fornecimento efetivo de plataformas e serviços para o bem 
comum 

A cidade estabelece a tecnologia e outros 
insumos que deseja comprar, e os resultados 
imediatos que deseja que eles forneçam 

A cidade define os resultados e níveis de serviço que 
deseja alcançar 

Requisitos são desenvolvidos internamente 
pela cidade 

Os requisitos são desenvolvidos iterativamente, em 
parceria entre cliente, comissário e fornecedor 

A cidade traz seus requisitos para o mercado 
de forma fragmentada 

A publicação dos pipelines de requisitos futuros ajuda a 
estimular o mercado e permite que os fornecedores 
proponham novas soluções transversais para fornecer 
vários requisitos (dentro e entre cidades) 

Cidades estabelecem seus requisitos 
isoladamente umas das outras 

Iniciativas conjuntas de aquisição, facilitadas por pipelines 
compartilhados, permitem serviços compartilhados em mais 
de uma cidade e também estimulam o mercado para 
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soluções municipais padronizadas e replicáveis. 

O suprimento e a contratação são baseados 
em relacionamentos comprador-provedor, 
cliente-agente 

Uma variedade de modelos de entrega mais inovadores é 
implantada, incluindo empresas municipais, joint-ventures e 
parcerias entre cidades, indústria e academia, que 
promovem soluções colaborativas e, ao mesmo tempo, 
salvaguardam a propriedade intelectual de cada uma delas. 

As decisões de aquisição concentram-se 
principalmente no preço 

As decisões de aquisição concentram-se principalmente no 
valor a longo prazo do dinheiro, incluindo: 
 custo total de propriedade (incluindo custos de saída); 
 capacidade dos fornecedores para inovar; 
 confiança na entrega dos benefícios esperados para os 

negócios. 

TI como um investimento de capital TI como um serviço 

Contratos inflexíveis e de longo prazo Compra sob demanda a curto prazo 

Soluções sob medida, verticalmente 
integradas para cada linha de negócios 

Compartilhamento e reutilização de componentes 
padronizados, com base nos principais blocos de 
construção e produtos comerciais prontos para uso 

Os sistemas da cidade são incapazes de 
interoperar, devido ao excesso de confiança 
em sistemas proprietários 

A interoperabilidade baseada em códigos abertos é 
projetada em todas as aquisições desde o início 

Conjuntos de dados importantes da cidade 
não podem ser abertos porque são de 
propriedade dos fornecedores 

Os acordos contratuais padronizados garantem que todos 
os fornecedores da cidade disponibilizem os dados da 
cidade por meio de códigos abertos e de forma gratuita ou, 
quando apropriado, em termos justos, razoáveis e não 
discriminatórios. 

Incentivo aos fornecedores para 
compartilhar, colaborar e inovar com outras 
partes interessadas da cidade 

Acordos contratuais estimulam a colaboração com outros 
para criar novos valores e o compartilhamento de ativos 
comuns da cidade, com benefícios sendo compartilhados 
entre a cidade e seus fornecedores. 

A cidade compra de um pool limitado de 
grandes fornecedores 

A cidade compra de um grande grupo de pequenos 
fornecedores, além de relações estratégicas com um ou 
alguns fornecedores de plataformas que se integram com 
muitas PME 

Os líderes da cidade se concentram na 
gestão de relacionamentos com alguns 
grandes fornecedores 

Os líderes da cidade se concentram em nutrir e gerenciar 
um ecossistema de inovação 

 
Percebe-se que existem barreiras enraizadas no quadro legislativo das aquisições. No entanto, este não 
é o caso primordial: a aquisição inteligente e baseada em resultados pode ser compatível com a 
premissa fundamental do direito internacional sobre compras públicas, que afirma que convém que as 
autoridades especifiquem os resultados, e não soluções tecnológicas, em suas aquisições. As principais 
barreiras estão enraizadas muito mais na cultura e na prática das aquisições, que podem e convém que 
sejam enfrentadas no nível da cidade. 
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6.6.3 Recomendações 

Convém, portanto, que líderes de cidades inteligentes: 

a) Adotem uma visão integrada dos requisitos de aquisições da cidade, estabelecendo acordos de 
governança que permitam uma visão geral da cidade sobre as principais aquisições pelo conselho 
da cidade e outras grandes organizações do setor público que operam na cidade. 

b) Analisem as políticas de aquisição para garantir que elas se alinhem com os princípios de 
contratação de cidades inteligentes: 

1) foco na obtenção de resultados de negócios: especificar o que convém que o fornecedor 
alcance, e não de que forma convém alcançar (em geral, isto inclui serviços de aquisição não 
ativos); 

2) construir dados abertos em todas as aquisições: deixar claro que todos os dados pertencem à 
cidade, não ao fornecedor, ou estabelecer requisitos claros para o fornecedor disponibilizar 
dados por meio de códigos abertos e termos justos, razoáveis e não discriminatórios; 

3) incentivar a inovação e a colaboração: garantir que os acordos contratuais incentivem a 
colaboração com outros para criar novos valores e o compartilhamento de ativos comuns da 
cidade; 

4) evitar o aprisionamento de fornecedores, integrando os requisitos de interoperabilidade em todas 
as aquisições de TIC, usando produtos prontos para uso e códigos abertos sempre que possível, 
e considerando os custos de saída desde o início. 

c) Trabalhar para fomentar um ecossistema de inovação em toda a cidade e seus fornecedores, 
incluindo: 

1) publicar as políticas de aquisição da cidade, garantindo que todas as alterações após a revisão 
sejam amplamente conhecidas; 

2) publicar e atualizar um pipeline das principais oportunidades de aquisição da cidade; 

3) envolvimento precoce e iterativo com potenciais fornecedores, incluindo as PME locais e outras, 
para beneficiar a inovação e estimular o mercado; 

4) estimular a inovação liderada pelas PME, inclusive por meio da utilização de competições e 
colocando os requisitos de envolvimento das PME com os grandes fornecedores; 

5) impulsionar as mudanças culturais e comportamentais internas implicadas pelas recomendações 
dadas em 1) a 4). 

6.6.4 Ligações 

Convém que a necessidade de nutrir um ecossistema de inovação de fornecedores da cidade seja um 
tema importante do [B3] engajamento colaborativo. Ao rever as políticas de aquisição da cidade, 
convém que os líderes da cidade procurem alinhar os princípios de contratação com a [B14] 
arquitetura de TI aberta e orientada a serviços para toda a cidade. 
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6.7. Subcomponente [B5] — Mapeamento das necessidades de interoperabilidade da 
cidade 

6.7.1 Contexto 

Os [A] princípios de entrega (ver Anexo A) concentram-se na necessidade de permitir o 
compartilhamento e a reutilização de ativos e serviços da cidade, por meio da interoperabilidade 
possibilitada por códigos abertos. 

6.7.2 Necessidades 

As cidades inteligentes necessitam entender e mapear as barreiras à interoperabilidade. 

A interoperabilidade genuína entre as necessidades dos sistemas municipais não muda apenas no nível 
técnico. As cidades necessitam adotar uma abordagem holística para a interoperabilidade. 

Nos últimos anos, um trabalho significativo foi realizado pelas autoridades públicas e pela indústria para 
ajudar a garantir a interoperabilidade entre os sistemas. Este trabalho concentra-se em padrões e 
especificações destinados a garantir interoperabilidade técnica e interoperabilidade de dados (ou 
semântica). No entanto, a interoperabilidade genuína entre os sistemas municipais enfrenta uma ampla 
gama de barreiras não técnicas (como barreiras organizacionais e barreiras legais), que as cidades 
também necessitam identificar e abordar.  

Este documento recomenda que as cidades usem a matriz da Figura 5 para mapear todo o panorama 
das barreiras à interoperabilidade que enfrentam. Isto leva os três processos de implementação de toda 
a cidade identificados neste documento (gestão de estratégia, gestão de serviços e gestão de ativos de 
dados e tecnologia) e os mapeia em relação às cinco dimensões comumente aceitas de 
interoperabilidade: interoperabilidade técnica, semântica, organizacional, legal e de política.  

As barreiras de interoperabilidade variam de cidade para cidade, mas é provável que alguma ação seja 
necessária em cada célula da matriz. A Figura 5 apresenta, para fins ilustrativos, alguns dos principais 
produtos de política que as cidades podem usar para enfrentar estas barreiras. Cada produto de política 
tem referência cruzada para o componente deste documento, que fornece orientação sobre as 
atividades necessárias para desenvolver este produto de política. 

NOTA Para os propósitos deste documento, “produto de política” é definido como qualquer documento escrito 
usado para moldar, guiar e entregar atividade de cidade inteligente. Os exemplos incluem políticas, padrões, 
diretrizes e estruturas escritas. 
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Figura 5 — Matriz de interoperabilidade da cidade inteligente 

6.7.3 Recomendações 

Convém que os líderes de cidades inteligentes, portanto, utilizem a matriz de interoperabilidade da 
cidade inteligente como uma ferramenta para: 

a) ajudar a identificar as principais barreiras à interoperabilidade em sua cidade; 

b) estabelecer políticas e ações para abordá-las, com base em normas internacionais, europeias ou 
nacionais, sempre que possível; e 

c) promover a uniformização de abordagens e ligações mais fáceis com outras cidades e outras 
autoridades locais e nacionais. 

6.7.4 Ligações 

Mais detalhes sobre interoperabilidade técnica e semântica são abordados na [B14] arquitetura de TI 
aberta e orientada a serviços para toda a cidade. Convém que políticas e ações para abordar as 
barreiras identificadas por meio deste mapeamento de interoperabilidade sejam abordadas como parte 
do [B7] roteiro de cidade inteligente. 

 

6.8. Subcomponente [B6] — Estabelecimento de uma terminologia e um modelo de 
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referência comuns 

6.8.1 Contexto 

Em qualquer programa de mudança da amplitude e complexidade que este documento suporta, todas 
as partes interessadas envolvidas na entrega do programa necessitam ter um entendimento comum dos 
principais conceitos envolvidos e como eles se inter-relacionam, e ter uma linguagem comum para 
descrevê-los. 

6.8.2 Necessidades 

A liderança e a comunicação se dividem quando as partes interessadas entendem e usam termos e 
conceitos de maneiras muito diferentes, gerando ambiguidade, mal-entendidos e, potencialmente, perda 
de comprometimento organizacional. 

Conceitos não existem isoladamente. Além de definições claras e termos acordados, é o entendimento 
mais amplo das relações entre conceitos que lhes dá significado mais completo e permite modelar, por 
exemplo, no mundo, nas atividades comerciais e nas partes interessadas de uma forma que aumenta a 
chance dos sistemas digitais serem um reflexo preciso do trabalho. Convém que qualquer parceiro 
envolvido no fornecimento de um programa de cidade inteligente seja capaz de usar uma terminologia 
comum sem ambiguidade e ter certeza de que estes termos sejam usados consistentemente durante 
todo o trabalho. 

6.8.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes: 

a) garantam que todas as partes interessadas tenham uma compreensão clara, consistente e comum 
dos principais conceitos envolvidos no desenvolvimento de cidades inteligentes, como estes 
conceitos se relacionam, como podem ser modelados formalmente e como estes modelos podem 
ser aproveitados e integrar arquiteturas de informação novas e existentes; 

b) busquem o acordo entre as partes interessadas para estabelecer e manter uma terminologia e um 
modelo de referência comuns acordados e compartilhados. 

6.8.4 Ligações 

Orientações detalhadas sobre terminologia de cidade inteligente e modelos de referência estão 
disponíveis nas ISO/IEC 30182 e ABNT NBR ISO 37100. 

6.9. Subcomponente [B7] — Roteiro da cidade inteligente 

6.9.1 Contexto 

O trabalho para alcançar a [B1] visão da cidade de uma forma inteligente necessita ser sustentado por 
um roteiro eficaz. 
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6.9.2 Necessidades 

As cidades necessitam desenvolver um roteiro de cidade inteligente que seja praticamente entregável, 
ou seja, não um plano geral abrangente (que provavelmente será frágil e propenso a falhas), mas uma 
estrutura pragmática para fornecer resultados claramente identificáveis em estágios possíveis. 

Diferentes cidades estão em diferentes estágios de maturidade em sua evolução em direção ao tipo de 
modelo operacional transformado, descrito na orientação deste documento, e podem ter resultados 
muito diferentes que busquem alcançar como parte de sua [B1] visão de cidade. Portanto, não pode 
haver um roteiro de tamanho único. 

Dito isto, é provável que um roteiro de cidade inteligente eficaz para qualquer cidade adote uma 
abordagem gradual e incremental, que não exagere no início, mas forneça uma estrutura para um 
processo de mudança orgânico e baseado no mercado para fornecer a visão ao longo do tempo. Um 
roteiro típico de cidade inteligente pode, portanto, cobrir cinco fases principais, conforme ilustrado na 
Tabela 4. 

Tabela 4 — Fases de um roteiro de cidade inteligente 

Plano 
A preparação e o planejamento necessários para desenvolver um roteiro personalizado para a cidade, 
para garantir que o business case seja totalmente articulado e que todas as principais partes 
interessadas estejam envolvidas. Convém que os principais resultados desta fase incluam: 
[A] princípios de entrega: o conjunto de princípios acordado que as partes interessadas e os parceiros 
de fornecimento buscam alcançar na elaboração do roteiro de cidade inteligente; 
[B1] visão da cidade: um documento de alto nível que define a visão de futuro acordada para a cidade; 
[C] estratégia de realização de benefícios, incluindo: 

  um business case estratégico, definindo os principais custos e benefícios associados ao 
programa de cidade inteligente; 

 um plano de realização de benefícios de alto nível, definindo as ações necessárias para 
garantir a entrega total dos benefícios associados pretendidos para o programa de 
transformação. 

[B7] roteiro de cidades inteligentes: um plano de transformação plurianual que abrange, entre outras 
coisas: 

  incorporar os processos de [B2] liderança e governança; 
 um fluxo de trabalho de [B3] engajamento colaborativo; 
 desenvolvimento e entrega de uma estratégia inteligente de [B4] aquisição e gestão de 

fornecedores; 
 integração do planeamento físico e digital para a cidade, como recomendado na [B12] gestão 

de empreendimentos e infraestruturas de cidades inteligentes; 
 planos para mapear ativos digitais e de TI, e avançar para a [B14] arquitetura de TI aberta e 

orientada a serviços para toda a cidade, necessária para apoiar a transformação do modelo 
operacional da cidade; 

 quaisquer ações prioritárias adicionais identificadas como resultado de [B5] mapeamento das 
necessidades de interoperabilidade da cidade; 

 uma estratégia de gestão de risco, para garantir que o processo de entrega aborde 
eficazmente os principais [D] riscos da cidade inteligente. 
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Iniciar 
Nesta primeira fase de entrega, o foco está na construção do momento máximo por trás do roteiro para 
o risco mínimo de entrega. Isto significa concentrar-se especialmente em: a) ganhos rápidos para 
demonstrar progresso e benefícios iniciais, usando pouca ou nenhuma despesa com tecnologia, a fim 
de acelerar a crença e a confiança entre as partes interessadas; e b) embutir o roteiro nas estruturas e 
processos de governança que serão necessários para informar todos os investimentos futuros. 

Entregar 
Nesta fase, alguns dos investimentos mais significativos começam a ser implementados - por exemplo, 
uma plataforma de dados abertos para apoiar as PME e a inovação liderada pela comunidade com 
dados da cidade, plataformas de serviços públicos de entrega em balcão único orientadas ao cliente e a 
primeira onda de serviços e aplicativos inteligentes de organizações líderes ou pioneiras dentro da 
cidade. 

Consolidar 
Nesta fase, o foco muda para impulsionar a adoção dos serviços e aplicativos iniciais da cidade 
inteligente, aprendendo com dados inteligentes e feedback do usuário e usando este feedback para 
especificar mudanças nas arquiteturas de negócios e de tecnologia que estão sendo desenvolvidas 
como soluções estratégicas de longo prazo. 

Transformar 
Por fim, à medida que a aceitação de serviços de cidades inteligentes atinge massa crítica, o programa 
busca ampliar a gama de projetos de cidades inteligentes e concluir a transição para a plataforma de TI 
estratégica necessária para garantir a agilidade futura à medida que as prioridades de negócios e 
clientes mudam. 

 

6.9.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes: 

a) estabeleçam um roteiro de cidade inteligente por fases; 

b) trabalhem com as partes interessadas para identificar um conjunto de serviços e resultados iniciais 
da cidade inteligente que representem ganhos rápidos para a cidade; 

c) priorizem mudanças que possam ser entregues rapidamente, com baixo custo e baixo risco; 

d) estabeleçam sistemas para aprender com a experiência inicial do cliente, melhorar os serviços à luz 
disto e, em seguida, impulsionar níveis mais altos de aceitação; 

e) trabalhem com os pioneiros dentro da autoridade local e organizações parceiras, a fim de criar 
exemplos e líderes internos e, assim, aprender com a experiência e impulsionar a transformação a 
longo prazo. 

6.9.4 Ligações 

Convém que a implementação do roteiro de cidade inteligente seja desenvolvida com a devida atenção 
à gestão de riscos, e é conveniente, portanto, incluir pontos de verificação nas principais etapas para 
permitir uma revisão periódica e independente do desempenho em relação aos [D] principais riscos. 
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6.10. Gestão de serviços centrada no cidadão 

Esta subseção aborda a maneira pela qual os serviços urbanos para cidadãos e empresas são 
planejados e prestados. O foco está nas mudanças que são necessárias nas cidades para alinhar a 
prestação de serviços mais próximos aos [A] princípios de entrega. 

No cerne da abordagem para a gestão de serviços recomendada neste documento está a crença de 
que uma abordagem dupla para a transformação inteligente dos serviços urbanos necessita ser tomada: 

a) Primeiro, a crescente digitalização dos serviços urbanos e dos ativos da cidade representa uma 
enorme oportunidade para tornar a cidade mais aberta à inovação impulsionada externamente. 
Então convém que programas urbanos inteligentes busquem acelerar isto, facilitando e incentivando 
o desenvolvimento de um novo “mercado de informação” para a cidade, dentro do qual os sistemas 
municipais são abertos às PME, empreendedores sociais e cidadãos individuais para projetar e 
prestar os próprios serviços urbanos, mesclar dados da cidade com outros dados e criar novos tipos 
de valor público. Isto é abordado abaixo na nota de orientação [B8] empoderamento da 
comunidade da cidade por meio dos dados da cidade. 

b) Em segundo, a própria autoridade local (juntamente com outros grandes distribuidores de serviços 
na cidade) tem a responsabilidade de promover melhorias em seus próprios serviços por meio da 
aplicação de dados inteligentes e de formas de trabalho mais centradas no cidadão. Isto é abordado 
abaixo, na nota de orientação [B9] fornecimento de serviços integrados centrados no cidadão. 

Os outros dois subcomponentes do componente de gestão de serviços deste documento visam apoiar 
ambas as partes desta abordagem de dupla via e são: 

 [B10] gestão de identidade e privacidade; e 
 

 [B11] inclusão digital e gerenciamento de canais. 

6.11. Subcomponente [B8] — Empoderamento da comunidade da cidade por meio dos 
dados da cidade 

6.11.1 Contexto 

Os [A] princípios de entrega destacam a importância de abrir os dados da cidade para impulsionar a 
inovação e criar novos valores e capacitar os cidadãos e as empresas dentro da cidade para criar valor 
público por meio dos dados da cidade. 

6.11.2 Necessidades 

As cidades inteligentes procuram envolver cidadãos e empresas como proprietários e participantes da 
criação e entrega de serviços urbanos, não como receptores passivos de serviços. 

Acertar isto pode ser um poderoso impulsionador da transformação do serviço, mas barreiras 
significativas necessitam ser enfrentadas. 

A entrega de serviços em uma cidade inteligente não é somente algo que é feito pela autoridade local 
aos cidadãos, mas é algo em que eles são cocriadores ativos (ou mesmo onde os serviços públicos são 
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entregues diretamente de cidadão para cidadão com nenhum ou mínimo envolvimento da cidade). Os 
inovadores nas cidades que estão fazendo esta mudança estão começando a desenvolver uma ampla 
gama de novas maneiras de criar valor público e melhorar os serviços, conforme ilustrado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 — Inovação de serviços por meio do empoderamento das partes interessadas  

Tais mudanças estão começando a acontecer, quer as cidades planejem ou não, impulsionadas pela 
crescente adoção das mídias sociais e pelas crescentes expectativas dos cidadãos sobre o grau de 
interatividade que desejam dos serviços (expectativas que estão sendo constantemente levantadas 
pelas melhores ofertas digitais do setor privado globalmente). 

Muitos projetos de cidades inteligentes serão realizados por indivíduos, comunidades e empresas 
usando a tecnologia disponível para eles no mercado aberto, mas há muito que os líderes e instituições 
da cidade podem fazer para ajudar as partes interessadas a acessar melhor este mercado. Por 
exemplo, o conhecimento de como as mídias sociais e os smartphones podem ser poderosos 
facilitadores de atividades e negócios da comunidade ainda é muito pouco disseminado em toda a 
população. Muitos dos programas mais eficazes para disseminar a conscientização são atividades 
lideradas por voluntários ou pela comunidade. 

Os programas de cidades inteligentes podem procurar adotar e acelerar estas mudanças por meio de 
medidas como as ilustradas na Figura 7. 
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Um importante facilitador é o estabelecimento de uma plataforma de dados abertos para a cidade, com 
o objetivo de colocar os dados da cidade nas mãos dos cidadãos, empresários, empresas sociais, 
provedores de serviços públicos e empresas da cidade. No entanto, embora as plataformas de dados 
abertos tenham o potencial de desencadear quantidades significativas de inovação, a experiência das 
cidades ao redor do mundo é que a tecnologia sozinha não o fará. A mudança nos negócios é crítica e 
isto necessita ser abordado em dois níveis, conforme ilustrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 — Entregando o empoderamento das partes interessadas 

Primeiro, as cidades necessitam impulsionar a mudança a montante da plataforma de dados, ou seja, o 
trabalho na cultura interna muda com os proprietários de dados em toda a cidade (dos setores públicos, 
privado e terceiro setor), para garantir disposição e capacidade de fornecer dados à plataforma e 
combater barreiras à abertura de dados. Estas barreiras são tanto culturais técnicas quanto técnicas 
(divido a forte tradição de controle interno dos dados da cidade com base em silos) e exigem uma 
liderança contínua ao longo de vários anos. Ações ilustrativas, que podem ser incorporadas em um [B7] 
roteiro de cidade inteligente incluem: 

a) estabelecer uma coalizão de vontade entre a autoridade local e outros grandes proprietários de 
dados na cidade, comprometida em aumentar o número de conjuntos de dados fornecidos e usados 
na plataforma; 

b) construir uma visão compartilhada e um business case para o valor que dados mais inteligentes, 
mais abertos e mais interoperáveis podem criar na cidade; 

c) concordar com um conjunto de princípios para o gerenciamento futuro dos dados com os quais os 
proprietários de dados se comprometem a trabalhar, incluindo o uso de padrões de dados abertos e 
o Five Star Rating for Open Data [2]; 

d) desenvolver um mapa prioritário dos principais ativos de dados em toda a cidade e um roteiro para 
convergi-los com os princípios e padrões acordados; 
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e) promover projetos demonstrativos e defender os benefícios alcançados pelos pioneiros. 

Em segundo lugar, as cidades necessitam conduzir a mudança associada à plataforma de dados, ou 
seja, permitir a demanda do mercado de cidadãos, empresas e outras partes interessadas. Ações 
ilustrativas que podem ser incorporadas em um [B7] roteiro de cidade inteligente incluem: 

1) estabelecer uma estrutura política clara e facilmente compreensível de direitos e 
responsabilidades em torno de dados abertos da cidade que: 

i) tenha como núcleo a proteção da privacidade individual; 

ii) crie condições equitativas entre as organizações do setor público, privado e terceiro setor 
que desenvolvam serviços baseados em dados da cidade; 

iii) forneça aos cidadãos a garantia de que seus dados são gerenciados em conformidade com 
todas as regulamentações relevantes; 

2) desenvolver e documentar um conjunto de modelos de negócios sustentáveis para fornecimento 
e uso de dados por meio da plataforma (incluindo publicação de dados públicos gratuitos, 
publicação de dados públicos com encargos adicionais para cobrir o custo de serviços de valor 
agregado e publicação de dados sobre uma assinatura comercial); 

3) aprimorar a plataforma de dados abertos da cidade, fornecendo ferramentas para facilitar a 
exploração e a experimentação com dados da cidade por desenvolvedores de aplicativos; 

4) impulsionar o mercado com financiamento do bem-estar futuro e/ou incubadoras para facilitar o 
estímulo ao desenvolvimento de aplicativos inovadores e relacionados a serviços destinados a 
resolver os desafios da cidade; 

5) apoiar colaborações e programas das partes interessadas e da comunidade para permitir que 
indivíduos, comunidades e empresas aprendam, usem e se beneficiem das tecnologias digitais. 

Desenvolver um modelo de negócio sustentável e uma abordagem de financiamento para o 
estabelecimento, manutenção e desenvolvimento de uma plataforma de dados abertos é vital. Há uma 
gama de opções, como reunir recursos de órgãos do setor público como uma rota de serviços 
compartilhados com boa relação custo-benefício para cumprir suas obrigações de dados abertos, 
gerando receita da própria plataforma por meio de serviços de assinatura e valor adicionado e 
alavancando investimentos, com base na economia de eficiência futura nas autoridades locais e no 
crescimento econômico na cidade gerada pela plataforma. 

6.11.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes capacitem as partes interessadas em toda a cidade para 
criar novos tipos de serviços e valor, abrindo dados da cidade por meio de plataformas abertas e 
impulsionando as mudanças culturais internas e os facilitadores do mercado externo necessários para 
criar um mercado próspero de informações sobre a cidade. 
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6.11.4 Ligações 

A abordagem ao empoderamento da comunidade descrita acima é um elemento-chave da mudança 
mais ampla em direção ao modelo operacional de cidade inteligente descrito neste documento. Para ter 
sucesso, convém que a abordagem esteja intimamente ligada ao trabalho na [B10] gestão de 
identidade e privacidade, e a abordagem mais integrada para especificar e comprar serviços em toda 
a cidade, conforme estabelecido na [B4] aquisição e gestão de fornecedores. Mais detalhes sobre os 
processos de gestão de ativos de tecnologia e dados necessários para suportar a abordagem estão 
estabelecidos na [B13] mapeamento e gestão de recursos de TI e dados e [B14] arquitetura de TI 
aberta e orientada a serviços para toda a cidade. 

6.12. Subcomponente [B9] — Fornecimento de serviços integrados centrados no 
cidadão 

6.12.1 Contexto 

Os [A] princípios de entrega destacam a importância da construção de serviços em torno das 
necessidades do cliente, não da estrutura organizacional. 

6.12.2 Necessidades 

As cidades inteligentes necessitam desenvolver novas maneiras de trabalhar em silos verticais para 
fornecer serviços mais centrados nos cidadãos. 

A prestação de serviços nas cidades tem sido tradicionalmente baseada em silos de entrega integrados 
verticalmente, que são construídos em torno de funções específicas, não de necessidades do usuário 
(ver 4.1). Este documento suporta o desenvolvimento de novos modelos operacionais para impulsionar 
a inovação e a colaboração entre estes silos verticais. 

O [B8] empoderamento da comunidade da cidade por meio dos dados da cidade é um elemento 
vital disto. Além disto, e conforme ilustrado na Figura 5, a autoridade local e outras grandes 
organizações de prestação de serviços na cidade têm a responsabilidade de usar os dados das cidades 
para melhorar os serviços diretamente (para atuar como varejistas de boas práticas em serviços ricos 
em dados e centrados no cidadão, não apenas como atacadistas, facilitando a inovação por outros). 

Um programa de cidade inteligente deve, portanto, também envolver uma mudança da prestação de 
serviços baseada em silos para uma abordagem de prestação de serviços integrada e multicanal - que 
permita uma visão para o cliente de toda a cidade e uma capacidade de fornecer serviços para 
cidadãos e empresas onde e quando mais necessitam, inclusive por meio de serviços de balcão único e 
por meio de intermediários do setor privado e do terceiro setor. 

Embora muitas cidades tenham feito progressos neste sentido, pelo menos em termos de reunir 
fisicamente os canais de prestação de serviços (via serviços de balcão único ou iniciativas de número 
de telefone único), isto muitas vezes não é uma abordagem totalmente centrada no cidadão. Muitos 
departamentos e agências da cidade têm informações sobrepostas, mas parciais, sobre seus cidadãos 
e clientes corporativos, mas na maioria das vezes ninguém assume a responsabilidade de possuir e 
gerenciar estas informações pela cidade, muito menos usá-las para projetar melhores serviços. 



 

ABNT/CEE-268 
PROJETO 268:000.000-005 (ISO 37106) 

JUN 2020 

 

NÃO TEM VALOR NORMATIVO 36/61 
 

 

 

Este documento recomenda uma abordagem que permita a junção de serviços de todas as partes da 
autoridade local e de outros prestadores de serviços públicos, de uma forma que faça sentido para os 
cidadãos e as empresas (sem, no entanto, impor uma reestruturação das organizações participantes). 
Conceitualmente, isto leva a um modelo em que as organizações de prestação de serviços existentes 
na cidade continuam a atuar como fornecedores de serviços, mas intermediadas por uma infraestrutura 
de negócios virtual, baseada nas necessidades dos clientes. Implementada com sucesso em nível 
municipal, estadual e nacional em vários países do mundo, trata-se de uma abordagem de baixo risco, 
baixo custo e alto impacto, que envolve: 

a) estabelecer novas equipes de franquias de clientes, com foco em grupos específicos de clientes 
dentro da cidade (como pais, passageiros, pessoas com deficiência, famílias problemáticas); 

b) alocar recursos dentro das funções de entrega existentes da cidade sem criar custos adicionais; 

c) empoderar estas equipes, dentro de um modelo operacional definido e com garantia de qualidade, 
para: 

1) usar a pesquisa de visão do cliente e os dados da cidade para entender as necessidades de 
seus grupos de clientes; 

2) fornecer conteúdo e transações centradas no cliente, confiáveis e interoperáveis para os seus 
cidadãos e clientes corporativos; 

3) atuar como líderes de, ou impulsionadores para, uma abordagem orientada para a marca e 
centrada no cliente para o desenvolvimento e a prestação de serviços públicos em toda a 
cidade; 

d) proporcionar meios seguros e de qualidade garantida para que novos modelos de negócio e novos 
tipos de parcerias público-privadas prosperem; 

e) estabelecer uma estrutura clara de medição de desempenho e impacto, para garantir que os líderes 
de serviço sejam monitorados e desafiados para alcançar formas de trabalho mais inteligentes e 
centradas no usuário. 

NOTA Chama-se a atenção para o Padrão OASIS de “Estrutura do Governo Transformacional” [1], que fornece 
mais detalhes e estudos de caso globais. 

6.12.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes: 

a) forneçam aos cidadãos e empresas aos serviços públicos acessíveis em balcão único, em múltiplos 
canais, construídos em torno das necessidades dos usuários e não das estruturas organizacionais 
da cidade; e 

b) estabeleçam uma arquitetura integrada de negócios e informações para suportar isto, permitindo 
uma visão de toda a cidade de grupos de clientes específicos para os serviços urbanos; 
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c) façam isto em etapas, com baixo custo e baixo risco, implementando uma série de negócios ágeis, 
em toda a cidade e de franquia virtual, que sejam baseados em segmentos específicos de clientes e 
que estejam dentro das estruturas de entrega existentes na cidade. 

6.12.4 Ligações 

A abordagem para fornecer serviços integrados centrados no cidadão descritos nesta subseção é um 
elemento-chave da mudança mais ampla em direção a um modelo operacional de cidade inteligente. 
Para ter sucesso, a abordagem necessita estar intimamente ligada ao trabalho em [B3] engajamento 
colaborativo, [B10] gestão de identidade e privacidade e [B11] inclusão digital e gestão de 
canais. Mais detalhes sobre os processos de gestão de ativos de tecnologia e dados necessários para 
suportar a abordagem estão estabelecidos em [B13] mapeamento e gestão de recursos de TI e 
dados e [B14] arquitetura de TI aberta e orientada a serviços para toda a cidade. Orientações 
adicionais e boas práticas globais sobre o modelo de franquia do cliente e sobre a prestação de 
serviços orientada para a marca estão definidas no TGF [1]. 

6.13. Subcomponente [B10] — Gestão de identidade e privacidade 

6.13.1 Contexto 

Os [A] princípios de entrega destacam a importância de garantir que todos os dados pessoais sejam 
mantidos em segurança e sob a propriedade e controle do cidadão individual. 

6.13.2 Necessidades 

Uma cidade inteligente requer confiança. 

Benefícios significativos podem ser alcançados, garantindo que a cidade compartilhe dados para a 
prestação de serviços urbanos. Mas é essencial que uma mudança para dados compartilhados 
mantenha a confiança dos cidadãos, colocando a segurança e a privacidade de seus dados pessoais no 
centro da abordagem da cidade para a gestão de serviços. 

A identidade é um conceito complexo e, por definição, profundamente pessoal. Um indivíduo pode ter 
identidades múltiplas, sobrepostas e parciais, cada uma delas associada a direitos e permissões 
diferentes, até endereços diferentes. Estas identidades geralmente se sobrepõem, mas em alguns 
casos o indivíduo pode querer mantê-las separadas para proteger a privacidade. Em outras ocasiões, o 
indivíduo pode querer que eles sejam unidos e ficar frustrado por constantemente ter que fornecer às 
autoridades locais as mesmas informações repetidas vezes. 

As cidades muitas vezes lutaram para administrar esta complexidade. Muitas vezes, a identidade é 
definida e gerenciada separadamente em relação aos diferentes serviços urbanos. Muitas das 
ferramentas que as autoridades locais implementaram para garantir o acesso seguro aos serviços 
públicos no mundo digital, como senhas, PIN e assinaturas digitais, têm, na prática, agido como 
barreiras à aceitação de serviços digitais. As tentativas de usar dados da cidade para permitir 
eficiências e melhorias de serviços em toda a cidade podem encontrar desconfiança e receio dos 
usuários. 

Este documento recomenda uma abordagem à gestão de identidade e privacidade baseada em três 
pilares: 
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a) Arquitetura de negócios federada. Primeiro, uma arquitetura de negócios para gestão de 
identidades, baseada na federação entre uma ampla variedade de organizações confiáveis (por 
exemplo, a autoridade local, departamentos do governo, bancos e empregadores) e um modelo 
claro para estabelecer confiança entre estas organizações. 

b) Arquitetura técnica interoperável. Segundo, uma arquitetura de tecnologia para suportar a 
interoperabilidade de dados e serviços de TI, que não depende da implementação técnica em silos, 
mas que, alinhada ao paradigma da arquitetura orientada a serviços (SOA) service-oriented 
architecture, usa serviços de gateway baseados na internet para atuar como um intermediário entre 
os diferentes dados e serviços de TI dos participantes no modelo federado de confiança. 

NOTA BRASILEIRA: SOA (Service-Oriented Architecture), ou arquitetura orientada a serviços, em tradução livre, 
é uma abordagem para desenvolvimento de arquiteturas de software. Sua principal característica é que as 
funcionalidades implementadas pelas aplicações desenvolvidas são disponibilizadas na forma de serviços. Estas 
funcionalidades são componentes de software construídos para serem abertos, reutilizáveis e interoperáveis com 
outros softwares e tecnologias, implementando normas industriais e incentivando a integração de soluções e 
serviços. 

 

c) Modelo de confiança centrado no cidadão. Terceiro, e talvez mais importante, um modelo de 
atendimento ao cliente para gestão de identidade que coloca os próprios indivíduos diretamente no 
controle de seus próprios dados, capazes de gerenciar seu próprio relacionamento de dados com a 
cidade (e com controles claramente visíveis para garantir que este é o caso). Esta abordagem 
centrada no cidadão para a gestão de identidades é ilustrada na Figura 8. 
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Fonte: OASIS TGF [1], usado com permissão. 

Figura 8 — Modelo de identidade centrada no cidadão 

6.13.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes incorporem uma abordagem de gestão de identidade e 
privacidade baseada em: 

a) um modelo de negócios aberto e federado; 

b) uma arquitetura de TI orientada a serviços; e 

c) um modelo de confiança centrado no cidadão. 

6.13.4 Ligações 

Esta orientação ajuda a fornecer serviços integrados e centrados no cliente como parte do [B9] 
fornecimento de serviços integrados centrados no cidadão, bem como permitir o [B8] 
empoderamento da comunidade da cidade por meio dos dados da cidade. Mais detalhes sobre as 
arquiteturas de TI orientadas a serviços, necessárias para suportar esta abordagem recomendada para 
gestão de identidade e privacidade, são dadas em [B14] arquitetura de TI aberta e orientada a 
serviços para toda a cidade. Convém que as principais ações a serem tomadas para entregar a 
estratégia de gestão de identidade e privacidade sejam incorporadas ao [B7] roteiro de cidade 
inteligente. 
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6.14. Subcomponente [B11] — Inclusão digital e gerenciamento de canais 

6.14.1 Contexto 

Os benefícios que uma cidade obterá do [B8] empoderamento da comunidade da cidade por meio 
dos dados da cidade e [B9] fornecimento de serviços integrados centrados no cidadão são 
ampliados à medida que cidadãos e empresas se envolvem com os serviços urbanos por meio de 
canais digitais. 

6.14.2 Necessidades 

O gerenciamento de canais é frequentemente um ponto fraco na prestação de serviços urbanos, 
geralmente com duplicidade, ineficiência e falta de foco no usuário. 

A experiência demonstrou que as armadilhas comuns no gerenciamento de canais para serviços 
públicos nas cidades incluem: 

a) falta de compreensão das barreiras à aceitação de serviços digitais; 

b) gerenciamento de novos canais digitais como bolt-ons, com arquiteturas de negócios e técnicas que 
são separadas dos canais tradicionais face a face ou baseados em papel; 

c) nenhuma visão comum do atendimento ao cliente em vários canais; 

d) práticas operacionais, custos unitários e padrões de serviço para muitos canais que caem bem 
abaixo dos padrões estabelecidos para estes canais no setor privado; 

e) confiança nos canais de propriedade do governo, com insuficiente entendimento de como fazer 
parcerias com organizações do setor privado, e do terceiro setor, que possuem canais confiáveis 
existentes para clientes do governo; 

f) duplicidade dispendiosa de ativos de TI e dados entre canais; 

g) concorrência improdutiva e dispendiosa entre os canais de prestação de serviços; 

h) uma abordagem que é incremental, não transformacional. 

Os programas de cidades inteligentes procuram evitar estas armadilhas, construindo uma abordagem 
de gerenciamento de canais centrada nas necessidades e no comportamento dos cidadãos e empresas 
dentro da cidade. Isto significa que a prestação de serviços necessita ser centrada no cidadão, com 
serviços acessíveis onde e quando os cidadãos e as empresas quiserem usá-los, inclusive por meio de 
serviços de balcão único e uma ampla gama de intermediários do setor privado e do terceiro setor. 
Convém que os serviços sejam oferecidos em múltiplos canais, mas com estratégias claras para migrar 
os usuários dos serviços para canais digitais de baixo custo (incluindo uma estratégia de inclusão digital 
para permitir a adoção de serviços digitais pelos segmentos da população atualmente incapaz ou 
relutante em utilizá-los). 
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6.14.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes, portanto, estabeleçam uma estratégia de inclusão digital e 
gerenciamento de canais que inclua: 

a) uma auditoria clara de quais canais existentes são atualmente usados para fornecer serviços 
urbanos e os custos e níveis de serviço associados a eles; 

b) a visão e o roteiro para o desenvolvimento de uma nova abordagem de gerenciamento de canais 
que: 

1) seja centrada nas necessidades e no comportamento dos cidadãos e das empresas; 

2) identifique as oportunidades para os serviços atuais serem projetados por meio da introdução de 
nova conectividade inteligente diretamente entre os ativos da cidade e os dispositivos digitais; 

3) incentive o acesso e o uso de serviços digitais por grupos de partes interessadas, atualmente 
excluídos por qualquer motivo, por meio: 

i) da utilização dos benefícios da futura universalidade para financiar os custos da inclusão 
digital agora; 

ii) da garantia de provisão digital assistida adequada para os digitalmente excluídos; 

iii) da adoção de uma abordagem proativa para os digitalmente excluídos em termos de 
treinamento, acesso e educação, e a identificação de canais para permitir que os seus 
pontos de vista e vozes sejam ouvidos e incorporados à tomada de decisões. 

6.14.4 Ligações 

Esta orientação auxilia o [B9] fornecimento de serviços integrados centrados no cidadão e permite 
o [B8] empoderamento da comunidade da cidade por meio dos dados da cidade. Mais detalhes 
sobre os problemas técnicos e de interoperabilidade semântica que necessitam ser gerenciados no 
suporte à integração de canais são apresentados em [B5] Mapeamento das necessidades de 
interoperabilidade da cidade e [B14] arquitetura de TI aberta e orientada a serviços para toda a 
cidade. Convém que as principais ações a serem tomadas como parte da estratégia de inclusão digital 
e gerenciamento de canais sejam incorporadas ao [B7] roteiro de cidade inteligente. 

6.15. Gestão de recursos digitais e físicos 

Este subcomponente mostra como as mudanças na maneira como os recursos físicos, tecnológicos e 
de informação são gerenciados em uma cidade podem ajudar a acelerar, reduzir o risco e reduzir os 
custos dos programas de cidades inteligentes (e, em particular, alinhar a prestação de serviços com os 
[A] princípios de entrega). 

Existem três elementos principais:  

— [B12] Gestão de empreendimentos e infraestruturas de cidades inteligentes; 

— [B13] Mapeamento e gestão de recursos de TI e dados; 
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— [B14] Arquitetura de TI aberta e orientada a serviços para toda a cidade. 

6.16. Subcomponente [B12] — Gestão de empreendimentos e infraestruturas de cidades 
inteligentes 

6.16.1 Contexto 

O Componente A deste documento recomenda que todos os aspectos da implementação da cidade 
inteligente sejam guiados por quatro [A] princípios de entrega: visionário, centrado no cidadão, digital, 
aberto e colaborativo. Este subcomponente do documento enfoca a importância de garantir que estes 
princípios sejam integrados ao planejamento, construção e gestão do ambiente construído e das 
infraestruturas físicas da cidade. 

6.16.2 Necessidades 

Projetos de empreendimentos e infraestrutura urbanos necessitam integrar princípios inteligentes desde 
os primeiros estágios do planejamento, e gerenciar de uma maneira que reconheça sua sinergia e 
interdependência entre si. 

Abordagens de cidades inteligentes constroem e transformam um elemento-chave do planejamento e 
design urbano modernos - o conceito de place-making. 

NOTA BRASILEIRA: O place-making é um conceito cunhado pela ONG norte-americana, Project for Public 
Spaces (PPS), para definir os processos de desenho colaborativo de espaços públicos que levam em conta os 
desejos, interesses e necessidades das comunidades locais. 

 

Há muito tempo se reconhece que o planejamento urbano e o design não podem simplesmente focar 
nas rígidas infraestruturas de edifícios, estradas e assim por diante, mas necessitam dar tanta atenção 
aos sistemas sociais que permitem que a sociedade funcione. Edifícios e infraestruturas, por si só, por 
mais bem concebidos, não podem tornar uma área atraente, vibrante e sustentável; as atividades dos 
prestadores de serviços, empresas e organizações da comunidade são igualmente importantes. O 
place-making reconhece que o design físico de uma vizinhança necessita viabilizar a interação positiva 
entre as pessoas e facilitar o uso por elas. 

O place-making para cidades inteligentes necessita ser: 

— Visionário: claramente enraizado em uma total [B1] visão da cidade que é clara, atraente e de 
propriedade conjunta de todas as partes interessadas. 

— Centrado no cidadão: concebido em parceria com cidadãos, empresas, prestadores de serviços e 
organizações da comunidade, para que funcione bem para as pessoas que nela vivam e as utilizem. 

— Digital: abrange as oportunidades que agora são abertas pelas tecnologias digitais para criar 
lugares visionários e centrados no cidadão de maneiras inovadoras, inclusive: 

 utilizando modelagem digital da cidade para testar e comparar diferentes opções, avaliando 
seu provável impacto na cidade; 
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 utilizando visualizações digitais para envolver as partes interessadas em consultas mais 
significativas e cocriação de espaços da cidade; 

 permitindo que quantidades muito maiores de dados, incluindo dados em tempo real, sejam 
coletados, integrados e utilizados para melhorar a gestão da vizinhança e a prestação de 
serviços; 

 abrangendo as comunicações digitais e as mídias sociais para tornar a comunidade mais 
segura e mais coesa, e para facilitar mudanças de comportamento que tornem a comunidade 
mais sustentável. 

— Aberto e colaborativo: desenvolvimento de novos tipos de modelos de negócios e parcerias 
público-privadas que permitam o compartilhamento e o desenvolvimento conjunto de ativos por meio 
de fronteiras organizacionais e setoriais. 

Colocar esta abordagem em prática requer que os líderes de cidades inteligentes estabeleçam sistemas 
para garantir que todos os projetos de empreendimentos e infraestrutura na cidade abordem os três 
seguintes temas: 

a) Construir princípios de entrega inteligentes no planejamento de projetos desde o início 

É mais fácil e mais barato colocar em prática as bases de uma cidade inteligente dentro de um projeto 
de empreendimento ou infraestrutura nas fases iniciais de planejamento e implementação do que 
buscar adaptá-las posteriormente. Por exemplo: 

— escavação e retrofit das redes de comunicação podem representar até 80 % do custo de instalação, 
portanto, é provável que seja economicamente viável garantir que uma provisão adequada seja 
construída em novos empreendimentos na fase de construção; 

— redes de sensores podem ser instaladas de maneira muito mais barata quando o empreendimento 
ou a infraestrutura estão sendo construídos; 

— o estabelecimento de protocolos comuns para compartilhamento de dados e interoperabilidade entre 
parceiros de empreendimentos e distribuidores de serviços é muito mais fácil de gerenciar e oferece 
maiores benefícios, se for feito com antecedência. 

b) Adotar uma abordagem holística em todos os tipos de infraestrutura da cidade 

Há uma grande sinergia entre as infraestruturas da cidade que permitem o fornecimento de energia, 
água, resíduos, telecomunicações e serviços de transporte. Todas estas infraestruturas necessitam 
conectar todas as partes da cidade e, assim, elas tendem a ficar próximas umas das outras. Há também 
muitas semelhanças entre as formas como são planejadas, financiadas, desenvolvidas, operadas e 
mantidas. Devido às semelhanças destas diferentes infraestruturas, há muitos benefícios em gerenciá-
las de maneira colaborativa e sinérgica. É verdade que, em muitos casos, algumas ou todas estas 
infraestruturas estão fora do controle e da gestão direta da administração da cidade. Um papel 
fundamental para a [B2] liderança e governança é, portanto, construir vínculos com os proprietários e 
gerentes de todas estas infraestruturas e envolvê-los no desenvolvimento colaborativo de uma 
abordagem consistente e holística. Por exemplo, os documentos de boas práticas que estão sendo 
desenvolvidos sobre este assunto pela ISO incluem: 
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— o acordo de uma metodologia de avaliação comum, levando em consideração o impacto das 
infraestruturas e dos serviços que as apoiam em todas as diferentes partes interessadas, bem como 
no ambiente; 

— o desenvolvimento de protocolos comuns de partilha de dados para permitir a partilha fácil e segura 
de dados de interesse comum, a fim de proporcionar uma melhor gestão global; 

— a análise das oportunidades de sinergias entre as diferentes infraestruturas, tais como: 

 o desenvolvimento de protocolos colaborativos de instalação e manutenção; 

 a utilização de redes conjuntas de sensores para monitorizar a integridade e o desempenho 
das diferentes infraestruturas; 

— a revisão de oportunidades para gestão geral colaborativo. Por exemplo: 

 como o crescimento da utilização de veículos elétricos pode ser gerido de forma a levar em 
conta a capacidade de fornecimento de eletricidade, bem como o potencial das baterias dos 
veículos para armazenar parte da energia excedentária que pode ser fornecida por fontes de 
energia renováveis; 

 como a utilização de incineradores de resíduos para gerar energia pode ser gerida de forma 
a não só levar em conta os resíduos que necessitam ser eliminados, mas também os 
requisitos dos fornecedores de energia para satisfazer os requisitos dos seus utilizadores; 

— o desenvolvimento de estratégias conjuntas de mitigação de riscos para lidar com a crescente 
interdependência das infraestruturas da cidade entre si. 

c) Construir parcerias e novos modelos de negócios 

Novos projetos de desenvolvimento e infraestrutura geralmente oferecem oportunidades econômicas 
para testar e experimentar produtos e serviços de cidades inteligentes e os modelos de negócios 
necessários para financiá-los e operá-los, antes de implementá-los em toda a cidade. 

No entanto, os processos de aquisição existentes, usados pelas administrações locais, muitas vezes 
podem ser rígidos demais para permitir soluções de cidades inteligentes. Quando a administração da 
cidade está adquirindo infraestrutura, como melhorias no domínio público, iluminação pública e grandes 
programas de reforma, os processos de aquisição geralmente são gerenciados por apenas uma parte 
da administração local, com objetivo de atingir objetivos específicos com o menor custo possível. Isto 
perde a oportunidade de fornecer benefícios mais amplos de cidade inteligente com pouco ou nenhum 
custo extra. Portanto, é essencial garantir que todas as aquisições de empreendimentos e infraestrutura 
sigam as práticas inteligentes de aquisição descritas em [B4] aquisição e gestão de fornecedores. 

6.16.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes trabalhem em colaboração com todas as partes 
interessadas relevantes, para garantir todos os projetos de desenvolvimento e infraestrutura em toda a 
cidade. 
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a) Construir princípios de entrega inteligentes no planejamento de projetos desde o início. 

b) Adotar uma abordagem holística em todos os tipos de infraestrutura da cidade. 

c) Construir parcerias e novos modelos de negócios. 

6.16.4 Ligações 

A entrega eficaz destas recomendações requer [B2] liderança e governança fortes e inclusivas e 
intensa [B3] colaboração de partes interessadas. Convém que todas as atividades de aquisições 
realizadas no fornecimento de empreendimentos e infraestruturas de cidades inteligentes obedeçam às 
melhores práticas recomendadas na [B4] colaboração de partes interessadas. Dados abertos, 
interoperáveis e detectáveis em empreendimentos e infraestrutura de cidades inteligentes podem ser 
facilitados seguindo as melhores práticas recomendadas em [B13] Mapeamento e gestão de recursos 
de TI e dados. 

Um projeto individual de empreendimento ou infraestrutura de cidade inteligente provavelmente será um 
programa de mudança complexo por si só. Como tal, convém que os líderes do projeto: 

— elaborem um roteiro no nível de projeto que aplique as melhores práticas recomendadas no [B7] 
roteiro de cidade inteligente geral; 

— apliquem as práticas de gestão de risco recomendadas em [D] principais riscos. 

Orientações detalhadas relevantes incluem ISO/TS 37151 e ISO/TR 37152. Também foram elaboradas 
as diretrizes iniciais sobre troca de dados entre infraestruturas inteligentes da comunidade. 

6.17. Subcomponente [B13] — Mapeamento e gestão de recursos de TI e dados 

6.17.1 Contexto 

Os recursos tecnológicos e os dados digitais que eles incorporam são geralmente vistos simplesmente 
como um meio para um fim específico e, portanto, são adquiridos e gerenciados por uma única 
organização para um único propósito. Um modelo operacional de cidade inteligente envolve um 
conjunto de mudanças significativas nesta abordagem, baseada em silos para a gestão de recursos 
digitais e de tecnologia. 

6.17.2 Necessidades 

As cidades necessitam estabelecer um processo de governança que permita que a tecnologia e os 
ativos digitais sejam gerenciados como recursos de toda a cidade. 

Importantes organizações do setor privado estão caminhando para um modelo amplo de arquitetura 
orientada a serviços, em que building blocks comuns, que usam códigos abertos, podem ser reutilizados 
para permitir o uso flexível, adaptável e escalável da tecnologia para reagir rapidamente às 
necessidades e demandas dos clientes. Cada vez mais, as empresas estão obtendo benefícios de 
eficiência ainda maiores, gerenciando estes building blocks como um serviço, fornecidos não apenas a 
partir de sua própria arquitetura de TIC, mas também dentro da nuvem (o conjunto dinamicamente 
escalável de recursos de computação privados e públicos oferecidos agora como serviço pela internet). 



 

ABNT/CEE-268 
PROJETO 268:000.000-005 (ISO 37106) 

JUN 2020 

 

NÃO TEM VALOR NORMATIVO 46/61 
 

 

 

As cidades estão adotando cada vez mais esta abordagem de building blocks de tecnologia, tanto nos 
diferentes departamentos da autoridade local quanto em colaboração com outras grandes organizações 
de prestação de serviços na cidade. 

Um ponto de partida fundamental é mapear os principais ativos e estabelecer processos de governança 
que permitam que eles sejam gerenciados como ativos separadamente de seu uso pretendido original. 
Para serem reutilizados de maneira eficaz, os recursos necessitam ser: 

— identificados e gerenciados como ativos distintos e valorizados por proprietários explicitamente 
designados; 

— identificáveis em todos os domínios de propriedade; 

— associados a políticas e processos claros para reutilização, principalmente nos domínios de 
propriedade. 

Esta necessidade para as cidades terem controle sobre a gestão efetiva de seus ativos digitais está 
sendo aumentada drasticamente pelo crescimento da “Internet das Coisas”. Edifícios, estradas, 
localizações e uma enorme variedade de coisas e dispositivos estão se tornando inteligentes e 
conectados à internet, multiplicando extremamente as fontes potenciais de dados da cidade (mas 
também o potencial para ineficiência, duplicidade e falta de foco no cidadão, se estes dados não forem 
efetivamente gerenciados). 

6.17.3 Recomendações 

Convém que os líderes de cidades inteligentes mapeiem os principais recursos de informações e 
sistemas de TIC em toda a cidade, priorizem aqueles com maior potencial de reutilização e estabeleçam 
processos de governança e políticas de uso destinados a maximizar a reutilização de ativos por 
parceiros da cidade. 

6.17.4 Ligações 

A mudança para uma gestão eficaz de tecnologia e ativos digitais em toda a cidade será um processo 
incremental ao longo do tempo, e não uma mudança única. Convém que este processo seja construído 
como um elemento central do [B7] roteiro de cidade inteligente. Convém que a prioridade deste 
processo seja dada aos ativos que as partes interessadas identificam como críticas para: 

a) abertura de ativos de dados de cidade de alta prioridade para uso mais amplo como parte do [B8] 
empoderamento da comunidade da cidade por meio dos dados da cidade; 

b) fornecer uma visão de toda a cidade a partir do cliente, como parte da abordagem de fornecimento 
de serviços multicanal requerida pelo [B9] fornecimento de serviços integrados centrados no 
cidadão e sujeita ao modelo de confiança centrada no cidadão dentro da [B10] gestão de 
identidade e privacidade;  

c) [B14] Arquitetura de TI aberta e orientada a serviços para toda a cidade. 

Mais detalhes sobre a visão arquitetural de longo prazo que convém a este processo de gestão de 
recursos para visar a cidade a avançar são descritos em [B14] Arquitetura de TI aberta e orientada a 
serviços para toda a cidade. 
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6.18. Subcomponente [B14] — Arquitetura de TI aberta e orientada a serviços para toda 
a cidade 

6.18.1 Contexto 

Para que o [B13] mapeamento e gestão de recursos de TI e dados sejam eficazes no alinhamento 
da tecnologia da cidade e dos ativos digitais com a abordagem integrada e não baseada em silos, 
demandada por um modelo operacional de cidade inteligente, é essencial ter um nível superior de visão 
e arquitetura para uso futuro da tecnologia em toda a cidade. 

6.18.2 Necessidades 

A mudança tecnológica é muito mais rápida que a mudança organizacional e, com isto, as cidades 
muitas vezes se encontram presas a soluções tecnológicas específicas. 

As cidades inteligentes necessitam se proteger contra o lado negativo da rápida evolução da tecnologia, 
desenvolvendo uma plataforma de TI estratégica que garanta a agilidade futura à medida que os 
mercados se desenvolvam, as necessidades dos cidadãos mudem e as prioridades da cidade evoluam. 

Esta plataforma pode não se dar ao luxo de ficar presa a tecnologias ou soluções específicas que 
impeçam ou limitem esta agilidade. Isto significa que convém que uma cidade estabeleça um plano para 
uma plataforma de TI interoperável, orientada a serviços, aberta a toda a cidade. Tal modelo não é algo 
que normalmente seria implementado em um grande big bang ou por um único fornecedor de TI, mas 
iria: 

— fornecer uma arquitetura acordada na qual os parceiros da cidade e fornecedores possam convergir 
ao longo do tempo; 

— estabelecer um cenário competitivo em vários níveis de plataforma, serviços e aplicativos. 

Conforme estabelecido no Anexo A sobre princípios de entrega de cidades inteligentes (ver A.6), 
convém que os princípios fundamentais que sustentam esta plataforma incluam: 

a) abertura dos dados da cidade para impulsionar a inovação e criar novos valores: 

1) todos os dados pessoais mantidos de forma segura e sob a posse e controle do cidadão 
individual; 

2) todos os dados públicos não pessoalmente identificáveis, abertos para reutilização e inovação 
por terceiros; 

3) dados abertos projetados para todas as aquisições da cidade; 

4) compromisso dos parceiros dos setores privado e terceiro setor de abrir os dados quando não 
forem comercialmente ou pessoalmente suscetíveis; 

5) padrões, metadados, ferramentas, incentivos e modelos de negócios para facilitar um mercado 
próspero no uso de dados da cidade por todas as partes interessadas. 

b) compartilhamento e reutilização de ativos e serviços da cidade: 
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1) compartilhamento em toda a cidade de conjuntos de dados comuns de cidadãos e empresas, 
aplicações comuns e interfaces de aplicativos, processos de entrega comuns e infraestrutura 
central de TIC; 

2) uso dos princípios de SOA para associar tecnologia e serviços e reduzir a duplicidade de 
infraestrutura; 

3) interoperabilidade permitida por códigos abertos. 

Os principais recursos de tal plataforma podem incluir: 

c) design modular, incluindo a realização de serviços discretos que podem executar trabalhos em 
nome de outras partes, apoiados por descrições claras de serviços e contratos para qualquer 
recurso oferecido para reutilização por outra parte; 

d) propriedade e governança claras para todos os elementos do modelo; 

e) normas publicadas para permitir a troca segura de informações entre módulos (todos abertos, 
exportáveis e baseados, sempre que possível, em normas internacionais) e que cubram:  

1) serviços; 

2) dados resultantes; 

3) regras; 

4) KPI; 

5) interoperabilidade. 

NOTA BRASILEIRA: KPI é a sigla em inglês para Key Performance Indicator, ou Indicadores-Chave de 
Desempenho. 

 

6.18.3 Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes trabalhem com as partes interessadas (incluindo 
fornecedores de TI, PME e parceiros acadêmicos) para estabelecer e manter uma arquitetura de TI 
aberta, orientada a serviços e para toda a cidade, e desenvolver um plano de migração gradual para 
esta arquitetura. 

NOTA BRASILEIRA: PME e se referem a Pequenas e Médias Empresas.  
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6.18.4 Ligações 

Mudar do atual conjunto de sistemas de TI existentes e arranjos contratuais para uma plataforma mais 
integrada e baseada em SOA para a cidade será um processo de mudança de vários anos. Convém 
que este processo seja construído como um elemento central do [B7] roteiro de cidade inteligente e, 
em particular, para trabalhar com [B4] aquisição e gestão de fornecedores (o que é essencial para 
garantir que novas aquisições estabeleçam requisitos e relações de fornecedores que ajudem a 
construir para o modelo de plataforma). Convém que os serviços urbanos e os dados gerenciados na 
plataforma (e os padrões que os suportam) sejam disponibilizados publicamente para as partes 
interessadas da cidade para reutilização, com base na descrição de [B8] empoderamento da 
comunidade da cidade por meio dos dados da cidade. O processo também necessitará de uma 
governança proativa, conforme descrito em [B13] mapeamento e gestão de recursos de TI e dados. 

NOTA Orientação adicional em arquitetura orientada a serviços é obtida na ISO/IEC 18384-2. 

7. Componente C — Estrutura de realização de benefícios 

7.1. Contexto 

Nenhum programa tem valor se não entregar ou puder não conseguir entregar o que foi prometido. A 
realização de benefícios é, portanto, uma responsabilidade central para a [B2] liderança e governança 
de um programa de cidade inteligente. 

7.2. Necessidades 

Todos os benefícios pretendidos necessitam ser entregues na prática, e isto não acontecerá sem a 
gestão proativa de benefícios. 

No passado, muitas cidades frequentemente não conseguiam gerenciar os benefícios posteriores de 
forma proativa, após a conclusão de um projeto ou programa individual, particularmente no que tange a 
várias partes interessadas. Os programas de TIC, em particular, são muitas vezes considerados 
concluídos quando a implementação técnica é inicialmente operacional. No entanto, para colher todos 
os benefícios projetados (por exemplo: economia por eficiência e melhorias no atendimento ao cliente), 
a gestão contínua é essencial, geralmente envolvendo significativas mudanças organizacionais e 
culturais. 

Os programas de cidades inteligentes enfrentam este desafio em grande escala, portanto, durante todo 
o ciclo de vida do programa, é essencial: 

— garantir um panorama claro entre cada investimento e atividade do programa, os resultados 
intermediários produzidos e os resultados finais em termos sociais, econômicos e de 
sustentabilidade a serem atingidos pela cidade; 

— estabelecer disposições claras de governança e responsabilização para garantir a entrega bem-
sucedida destes resultados de sustentabilidade, e não apenas os resultados do programa de cidade 
inteligente. 

Convém que os líderes da cidade utilizem indicadores-chave de desempenho. Este documento não 
procura especificar detalhadamente quais benefícios e impactos convém que um programa de cidade 
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inteligente procure focar, porque isto variará de acordo com a cidade, mas que a uniformização das 
medidas entre cidades permita a integridade e a comparabilidade. Um núcleo comum de indicadores-
chave de desempenho para cidades inteligentes que proporcionam isto foi reunido na ABNT NBR ISO 
37120, listando 100 KPI mapeados em relação às questões-chave para cidades sustentáveis descritas 
na ABNT NBR ISO 37101. 

Qualquer que seja a seleção de benefícios e impactos previstos (que serão integralmente vinculados à 
específica [B1] visão de cidade para qualquer cidade), este documento recomenda que as cidades 
adotem uma abordagem baseada em resultados e melhores práticas para a realização de benefícios, 
cobrindo os elementos, ilustrado na Figura 9: 

a) Mapeamento de benefícios. Definir todos os resultados pretendidos a partir do programa de cidade 
inteligente, com um claro panorama. Mostrar como os resultados imediatos de atividades 
específicas e investimentos no programa fluem para entregar estes resultados. 

b) Acompanhamento de benefícios. Estabelecer uma linha de base do desempenho atual da cidade 
em relação à meta de produção e resultados, definindo critérios inteligentes de sucesso para o 
desempenho futuro e monitorando o progresso em relação às trajetórias de entrega planejadas 
destinadas a alcançar estes critérios de sucesso. 

c) Entrega de benefícios. Assegurar que os acordos de governança estejam em vigor para assegurar 
responsabilizações claras para a entrega e monitoramento contínuo de cada resultado pretendido. 
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Figura 9 — Estrutura de realização de benefícios da ABNT NBR ISO 37106 

7.3. Recomendações 

Convém que líderes de cidades inteligentes estabeleçam um framework de realização de benefícios 
para garantir um claro panorama entre ações e perspectiva, e que os benefícios pretendidos do 
programa de cidade inteligente sejam entregues na prática. Convém que o framework seja construído 
em torno dos três pilares de: 

a) mapeamento de benefícios; 

b) acompanhamento de benefícios; e 

c) entrega de benefícios. 

7.4. Ligações 

Ao desenvolver KPI para acompanhar os resultados da cidade priorizados na estrutura de realização de 
benefícios, recomenda-se que as cidades utilizem o núcleo comum de indicadores de cidades 
inteligentes listados na ABNT NBR ISO 37120 e a descrição de indicadores para cidades inteligentes na              
ISO 37122 ¹. Convém que o trabalho para desenvolver a estrutura de realização de benefícios seja 
parte integrante da fase inicial de planejamento do [B7] roteiro de cidade inteligente. Durante as fases 
de implementação do roteiro, convém que as cidades garantam que elas permaneçam no caminho certo 
para entregar seus benefícios planejados por meio de verificações regulares da saúde de seus 
programas em relação aos [D] principais riscos. 

————— 

¹ Em preparação. Estágio no momento da publicação: ISO/DIS 37122:2018. 

8. Componente D — Principais riscos 

8.1. Contexto 

Programas de cidades inteligentes enfrentam riscos significativos para uma entrega bem-sucedida. 

8.2. Necessidades 

As cidades necessitam identificar os principais riscos para o seu programa de cidade inteligente e 
acompanhar o progresso na sua gestão. 

Ao fornecer um [B7] roteiro de cidade inteligente, convém que as cidades garantam que estão 
gerenciando efetivamente os principais riscos estratégicos. Normalmente, estes riscos não estão 
relacionados a tecnologias inteligentes (que são cada vez mais maduras e comprovadas), mas sim as 
mudanças comerciais e culturais. Tais mudanças são essenciais para as abordagens em toda a cidade 
para a gestão estratégica, gestão de serviços e gestão de tecnologia descritas no Componente B 
(Seção 6) deste documento. 
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No entanto, há agora um crescente corpo de pesquisa que procura entender por que alguns programas 
de transformação habilitados por TIC são bem-sucedidos e por que outros fracassam. Este documento 
inclui, portanto, nove principais riscos que refletem e respondem aos resultados de tais pesquisas, 
validados por meio de consultas com as partes interessadas em todo o mercado internacional de 
cidades inteligentes. Os nove principais riscos estão resumidos na Tabela 5 e descritos em mais 
detalhes na lista de verificação do Anexo B. 

Tabela 5 — Principais áreas de risco para programas de cidades inteligentes 

Clareza estratégica 
 Visão clara 
 Forte business case 
 Foco nos resultados 
 

Liderança 
 Suporte sustentado 
 Habilidades de 

liderança 
 Governança 

colaborativa 
 

Foco do usuário 
 Uma visão holística dos 

cidadãos empresários da 
cidade 

 Entrega centrada no 
cidadão 

 Empoderamento das 
partes interessadas 

Engajamento colaborativo 
 Conscientização e 

participação das partes 
interessadas 

 Parceria intersetorial 
 Envolvimento com outras 

cidades 

Habilidades 
 Mapeamento de 

habilidades 
 Integração de 

habilidades 
 

Parceria com fornecedores 
 Seleção inteligente de 

fornecedores 
 Integração de 

fornecedores 
 

Entrega realizável 
 Entrega gradual 
 Melhoria contínua 
 Gestão de riscos 
 

Verificação de resultados 
 Interoperabilidade 
 Entrega centrada na Web 
 Agilidade 
 Serviços compartilhados 
 Suporte e manutenção 

Realização de benefícios 
 Mapeamento de benefícios 
 Acompanhamento de 

benefícios 
 Entrega de benefícios 

 

 

8.3. Recomendações 

Portanto, convém que os líderes de cidades inteligentes estabeleçam processos para garantir que os 
principais riscos para a implementação bem-sucedida da estratégia da cidade sejam identificados, 
medidos e gerenciados. 

8.4. Ligações 

O monitoramento dos principais riscos é uma tarefa fundamental para a [B2] liderança e governança 
da cidade inteligente. Convém que verificações externas regulares da saúde do programa em relação 
aos principais riscos sejam incorporados ao [B7] roteiro de cidade inteligente. Mais detalhes sobre os 
principais riscos estão descritos na lista de verificação do Anexo B. 
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Anexo A 
(informativo) 

 
Princípios de entrega ABNT NBR ISO 37106 

A.1 Introdução 

A Subseção 5.3 recomenda que os líderes de cidades inteligentes colaborem com as partes 
interessadas para desenvolver e acordar um conjunto de princípios de entrega para a estratégia de 
cidade inteligente. Recomenda também que eles usem os princípios deste Anexo como uma        
entrada-chave e ponto de partida para este processo. 

A.2 Visão Geral 

Acredita-se que uma cidade inteligente seja: 

a) visionária; 

b) centrada no cidadão; 

c) digital; 

d) aberta e colaborativa. 

Enquanto trabalhar para tornar uma cidade inteligente, convém que utilizar os seguintes princípios para 
guiar o trabalho. 

A.3 A cidade visionária 

Acreditar que a cidade precisa de uma visão para o seu futuro sustentável que seja clara, atraente e 
compartilhada por todas as principais partes interessadas. Isto requer: 

a) clareza sobre os resultados sociais, econômicos e ambientais para querer alcançar para a cidade, 
enquanto o esforço localmente para atingir as metas das Nações Unidas para o desenvolvimento 
sustentável e os desafios envolvidos para realizá-lo; 

b) uma visão compartilhada de como investir e transformar os ativos físicos, espaciais, digitais e 
humanos para entregar estes resultados, e como isto será visto e sentido ao ser feito; 

c) todas as partes interessadas envolvidas no desenvolvimento e na entrega desta visão; 

d) uma abordagem proativa para os excluídos digitalmente, em termos de treinamento, acesso e 
educação, e a identificação de canais para permitir que seus pontos de vista e vozes sejam ouvidos 
e incorporados na tomada de decisões. 

Acreditar que a liderança na entrega da visão é necessária em todos os níveis. Isto requer: 

a) forte liderança e compromisso da autoridade local; 
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b) uma equipe de liderança de base ampla, aproveitando os pontos fortes de todos os parceiros e 
comunidades da cidade. 

A.4 A cidade centrada no cidadão 

Acreditar na compreensão detalhada e segmentada das necessidades dos cidadãos e empresas. Isto 
requer: 

a) uma compreensão compartilhada de toda a cidade sobre os principais segmentos de clientes, 
baseada em evidências e não em suposições; 

b) compreensão em tempo real, no nível do evento, das interações entre cidadãos e empresas com os 
sistemas urbanos. 

Acreditar em espaços e serviços construídos em torno das necessidades dos cidadãos. Isto requer: 

a) as necessidades dos cidadãos e as mudanças culturais e organizacionais necessárias para entregá-
las entendidas antes de a cidade gastar dinheiro em tecnologia ou infraestrutura; 

b) um serviço integrado para interações de cidadãos e empresas com serviços públicos na cidade, 
disponível “a qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer canal, qualquer dispositivo” e é construído 
em torno das necessidades do usuário, não das estruturas organizacionais da cidade; 

c) defender cada segmento de clientes no nível da cidade com franquias de clientes (equipes 
pequenas, focadas no cliente, que fazem parte das estruturas organizacionais existentes na cidade 
e atuam como agentes de mudança para seus segmentos de clientes). 

Acreditar que a transformação é feita com e pelos os cidadãos e empresas, não para eles. Isto requer: 

a) todas as partes interessadas engajadas diretamente na concepção e entrega dos serviços da 
cidade; 

b) cidadãos e empresas empoderados para criar valor público por eles mesmos; 

c) a adoção de um ethos comum de co-design/coprodução entre os serviços. 

A.5 A cidade digital 

Acreditar em habilitar a digitalização ubíqua e integrada da cidade. Isto requer: 

a) conectividade digital e integração entre pessoas, lugares e coisas em toda a cidade; 

b) digital como padrão para todos os serviços urbanos; 

c) análise dos dados digitais da cidade para melhor adequar a oferta à demanda, melhorar os serviços 
e a sustentabilidade, além de prever e prevenir problemas futuros. 

Acreditar em garantir a digitalização inclusiva da cidade, o que significa: 
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a) nenhum grupo de partes interessadas é deixado para trás; 

b) usar os benefícios de uma futura universalidade para financiar os custos para garantir a provisão 
digital assistida adequada aos cidadãos e investir para aprofundar a inclusão digital desde já. 

A.6 A cidade aberta e colaborativa 

Acreditar na criação de espaços e oportunidades para novas colaborações. Isto requer: 

a) espaços físicos e digitais onde os inovadores da cidade podem se unir por meio de fronteiras 
setoriais e organizacionais; 

b) construir oportunidades para as pessoas se conectarem, interagirem e negociarem, tanto por design 
quanto por acaso; 

c) novas formas de colaboração, novas redes, novos modelos de negócios; 

d) acesso aberto a cidadãos e grupos da comunidade para explorar os direitos de propriedade 
intelectual (IPR = intellectual property rights) digital financiados publicamente para o amplo bem 
comum. 

Acreditar na abertura dos dados da cidade para impulsionar a inovação e criar novos valores. Isto 
requer: 

a) que todos os dados pessoais sejam mantidos em segurança e estejam sob a posse e controle do 
cidadão individual; 

b) que todos os dados públicos não pessoalmente identificáveis sejam abertos para reutilização e 
inovação por terceiros; 

c) que dados abertos sejam projetados em todas as aquisições da cidade; 

d) compromissos de parceiros do setor privado e do terceiro setor para abrir dados quando não forem 
comercialmente ou pessoalmente sensíveis; 

e) normas, metadados, ferramentas, incentivos e modelos de negócios para facilitar um mercado 
próspero no uso de dados da cidade por todas as partes interessadas. 

Acreditar na construção de sistemas urbanos flexíveis, resilientes e adaptáveis. Isto requer: 

a) agilidade e melhoria contínua, não “acertar de primeira”; 

b) resiliência contra falhas acidentais e deliberadas; 

c) mudança gradual, não um “big bang”. 

Acreditar no compartilhamento e reutilização de ativos e serviços da cidade. Isto requer: 

a) compartilhamento em toda a cidade de conjuntos de dados comuns de cidadãos e empresas, 
aplicações comuns e interfaces de aplicativos, processos de entrega e infraestrutura básica de TIC; 
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b) uso de princípios de SOA para integrar tecnologias e serviços e reduzir a duplicidade de 
infraestrutura; 

c) interoperabilidade possibilitada por códigos abertos. 

 

 



 

ABNT/CEE-268 
PROJETO 268:000.000-005 (ISO 37106) 

JUN 2020 

 

NÃO TEM VALOR NORMATIVO 58/61 
 

 

 

Anexo B 
(informativo) 

 
Mitigar os principais riscos: Lista de verificação 

Este Anexo fornece uma lista de verificação, propiciando mais detalhes sobre os principais riscos 
referidos na Seção 8 (Componente D). 

1) Clareza estratégica   

a) Visão clara   

 A visão foi desenvolvida de forma colaborativa. ✓ 

 Todas as partes interessadas têm uma compreensão clara e comum do que o programa de cidade 
inteligente está buscando alcançar. ✓ 

 Esta visão é sustentada por princípios de entrega de como trabalhar juntos para entregar a visão na 
prática. ✓ 

b) Business case forte   

 Saber quais resultados querer alcançar e estabelecer medidas de sucesso claras e baseadas em 
evidências. ✓ 

 Existe uma linha de base clara e quantificada dos custos e desempenho dos atuais sistemas de 
prestação de serviços em toda a cidade, contra os quais poder comparar o impacto do programa de 
cidade inteligente. 

✓ 

c) Foco nos resultados   

 Concentrar em tomar medidas concretas e práticas a curto e médio prazos. ✓ 

 O programa está proporcionando benefícios significativos para as partes interessadas (incluindo cidadãos 
e empresas) agora. ✓ 

 Não estar gastando dinheiro em tecnologia antes de identificar as principais mudanças organizacionais e 
de negócios necessárias para ajudar a entregar na visão. 

✓ 

2) Liderança   

a) Apoio sustentado   

 Os líderes políticos e a alta administração de todas as partes interessadas da cidade estão 
comprometidos com o programa da cidade inteligente a longo prazo. 

✓ 

b) Habilidades de liderança   
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 A equipe de liderança tem as habilidades necessárias para dirigir a transformação para habilitar negócios 
com tecnologia de informação e comunicação (TIC) no nível da cidade. 

✓ 

 A equipe de liderança tem acesso a suporte externo, incluindo engajamento com líderes de iniciativas de 
cidades inteligentes em outros lugares. 

✓ 

c) Governança colaborativa   

 Líderes da autoridade local e de todos os principais parceiros da cidade são motivados para o sucesso do 
programa de cidade inteligente e estão envolvidos em mecanismos de governança claros e colaborativos 
para gerenciar os principais riscos e problemas 

✓ 

 Existe uma responsabilização inequívoca sobre qual parceiro tem o papel principal em cada aspecto do 
roteiro de entrega. ✓ 

3) Foco no usuário   

a) Visão holística dos clientes cidadãos e empresariais da cidade   

 Ter uma visão de toda a cidade sobre os usuários dos serviços urbanos e entender suas necessidades 
de forma segmentada. ✓ 

 A percepção do usuário é informada tanto por pesquisas quanto pela análise dos dados da cidade. ✓ 

 A visão do usuário é agregada no nível da cidade, não gerenciada em silos individuais pela cidade. ✓ 

b) Entrega centrada no usuário   

 Cidadãos e empresas podem acessar todos os serviços públicos da cidade por meio de um serviço 
integrado. ✓ 

 Entregas estão disponíveis em vários canais, mas usar serviços comuns baseados na web para integrar 
tudo, fornecer uma visão única do cliente e reduzir a duplicação de infraestrutura. 

✓ 

 Estar trabalhando de forma proativa para incentivar a aceitação de serviços por meio de canais digitais e 
para ajudar aqueles que estão atualmente excluídos digitalmente a se beneficiarem destes serviços. 

✓ 

c) Empoderamento da comunidade   

 Envolver os usuários diretamente no projeto e na entrega dos serviços. ✓ 

 Fornecer a todas as partes interessadas acesso a dados da cidade e suporte para usá-los para criar novo 
valor comercial e público. ✓ 

4) Engajamento colaborativo   

a) Conscientização e participação das partes interessadas   
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 Todas as partes interessadas (usuários, fornecedores, parceiros de entrega em outros setores públicos, 
privados e terceiro setor, políticos, mídia, por exemplo.) têm uma compreensão clara do programa de 
cidade inteligente, de como elas podem se engajar e como elas se beneficiarão dele. 

✓ 

b) Parceria intersetorial   

 O programa de cidade inteligente está se engajando efetivamente com as partes interessadas nos 
setores público, privado e terceiro setor. ✓ 

 O programa de cidade inteligente está entregando benefícios claros para todos os principais grupos de 
partes interessadas. ✓ 

c) Engajamento com outras cidades   

 O programa de cidade inteligente está se engajando sistematicamente com outras cidades para aprender 
lições e trocar experiências. ✓ 

5) Habilidades   

a) Mapeamento de habilidades   

 Mapear as habilidades necessárias para entregar o programa de cidade inteligente e estabelecer planos 
claros para adquiri-las e mantê-las. ✓ 

b) Integração de habilidades   

 Possuír mecanismos eficazes para maximizar o valor de todas as habilidades disponíveis nos parceiros 
envolvidos na entrega do roteiro de cidade inteligente. 

✓ 

6) Parceria com fornecedores   

a) Seleção inteligente de fornecedores   

 As políticas de aquisição e contratação da cidade estão alinhadas com os princípios de aquisição de 
cidade inteligente (foco em resultados, dados abertos, incentivos à inovação e colaboração, evitar o  
aprisionamento). 

✓ 

 A cidade seleciona os fornecedores com base no valor a longo prazo do dinheiro em vez do preço e, em 
particular, com base no grau de confiança de que os fornecedores escolhidos garantirão a entrega dos 
benefícios esperados para o negócio. 

✓ 

b) Integração de fornecedores   

 Gerenciar o relacionamento com fornecedores estratégicos no nível de alta administração em ambos os 
lados da parceria, com o objetivo de desenvolver um alinhamento de ganhos mútuos por trás da visão de 
cidade. 

✓ 

7) Preparação para o futuro   
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a) Interoperabilidade   

 Sempre que possível, usar códigos abertos e interoperáveis que são bem suportados no mercado. ✓ 

b) Entrega centrada na Web   

 Usar os princípios de SOA para suportar todas as interações com o usuário, desde interações face a face 
pela equipe de atendimento até interações de autoatendimento online. 

✓ 

c) Agilidade e resiliência   

 Implementar tecnologias usando blocos de construção comuns que podem ser reutilizados para permitir 
flexibilidade, resiliência e adaptabilidade. ✓ 

d) Serviços compartilhados   

 Gerenciar os building blocks essenciais como recursos de toda a cidade (em particular conjuntos de 
dados comuns de usuário, aplicações comuns e interfaces de aplicativos, e infraestrutura central de TIC). 

✓ 

e) Suporte e manutenção   

 Ter acordos de suporte e manutenção que podem assumir a responsabilidade por ativos desenvolvidos 
e/ou gerenciados por partes interessadas que saem do programa da cidade inteligente por qualquer 
motivo. 

✓ 

 Ter um processo definido que pode engajar partes interessadas substitutas quando as partes 
interessadas existentes fornecedoras de valor deixam o ecossistema de cidade inteligente ou deixam de 
se comprometer. 

✓ 

8) Entrega realizável   

a) Implementação graduada   

 Evitar uma abordagem “big bang” para a implementação, dependente de níveis significativos de 
mudanças tecnológicas e organizacionais simultâneas. ✓ 

b) Melhoria contínua   

 Não esperar acertar tudo "de primeira", mas ter sistemas que permitam entender a posição atual, 
planejar, agir rapidamente e aprender com as experiências. 

✓ 

c) Gestão de riscos   

 Ter clareza e percepção das consequências da transformação e dos mecanismos para avaliar o risco e 
lidar com o monitoramento, a recuperação e a reversão. 

✓ 

 O programa de cidade inteligente se beneficia de verificações externas regulares da sua saúde. ✓ 
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