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A Internet das Coisas (IoT) quer transformar radicalmente a disponibilização de serviços para o setor 
público das seguintes maneiras: primeiro, ao oferecer serviços públicos inteligentes onde e quando o 
cidadão quiser; segundo, ao aumentar a segurança pública, terceiro; ao permitir que os órgãos cada 
vez mais presos a recursos identifiquem e gerenciem a economia operacional; e finalmente, ao 
contemplar o retorno financeiro das áreas sociais e ambientais. 

As perguntas a seguir foram feitas pela Cisco à Dra. Alison Brooks, diretora de pesquisa, em nome 
dos clientes da Cisco. 

P. O que é a Internet das Coisas? 

R. A IDC define a Internet das Coisas como uma "rede de redes de terminais (ou coisas) 

unicamente identificáveis que se comunicam sem interação humana (por acesso com ou 

sem fio) usando conectividade IP, local ou globalmente". As características analíticas e 

integradas da IoT são inatas; ela depende da interseção de dispositivos, do gerenciamento 

de sistemas inteligentes, de conectividade, plataformas, análises e aplicações. 

P.  Por que a IoT é importante para os governos?  

R.  O ecossistema crescente de dispositivos (inclusive dispositivos inteligentes com dados 

analíticos incorporados e dispositivos habilitados para IP que apenas transmitem 

informações) oferece a organizações governamentais informações novas, melhores e mais 

detalhadas, em tempo real. Embora isso tenha seus méritos óbvios, a grande questão é: de 

que forma isso ajuda a disponibilização de serviços públicos? As quatro áreas principais são: 

melhores disponibilização e segurança de serviços do cidadão; planejamento, operações e 

disponibilização de serviços bem fundamentados; economias de custos e crescimento de 

receita; além de retorno financeiro das áreas sociais e ambientais. 

 Melhorias na disponibilização de serviços e segurança do cidadão Pesquisas 

mostram que a possibilidade de reeleição está diretamente relacionada ao nível de 

satisfação que o cidadão tem com a sua experiência mais recente de serviço público. 

Apesar de esta descoberta não ser necessariamente novidade, nunca foi tão fácil 

solucionar as irritações e os desafios diários do cidadão. Antigamente, um governo local 

empreendedor podia criar um número gratuito de "patrulha de buracos de rua". Hoje em 

dia, esse mesmo objetivo é atingido de forma muito mais elegante e eficiente com 

aplicativos habilitados para a IoT, como o Street Bump, uma aplicativo de smartphone 

que coleta voluntariamente dados das condições das estrada pelo smartphone de um 

cidadão, o que ajuda a melhorar as ruas do bairro e a planejar investimentos de longo 
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prazo. O Street Bump foi implementado na América do Norte, na EMEA, na Ásia/Pacífico 

e na América do Sul. 

A implementação do "ShotSpotter" em Nova York permite que a polícia nos principais 

distritos da cidade localize a origem de um tiro de arma de fogo imediatamente, o que 

reduz o potencial de proliferação de violência e o tempo de resposta. Na implantação 

mais recente, 300 sensores, distribuídos por 40 Km², permitem que os policiais 

determinem o local do tiro com uma margem de 25 metros; o aplicativo também pode 

determinar a direção do tiro, se mais de uma arma foi usada e o número de balas 

usadas. Apesar de serem preliminares, os resultados de Nova York indicam que, um 

mês após a implementação, o número total de crimes foi reduzido em 10%, os tiroteios 

foram reduzidos em 33% e os crimes de trânsito foram reduzidos em 20%. 

 Planejamento, operações e disponibilização de serviços bem fundamentados. A 

disponibilização de serviços bem fundamentada utiliza dados analíticos de Big Data e 

IoT, em conjunto com casos de uso adjacentes da IoT, para corrigir problemas sociais 

generalizados. Certamente, um fator fundamental para o sucesso da IoT é a integração 

contínua com dados analíticos empresariais. Por exemplo, as iniciativas da IoT que 

recorrem aos preços dinâmicos de produtos "naturalmente imperfeitos" (danificados ou 

esteticamente pouco atraentes) podem ajudar com programas escolares criados para 

reduzir a fome infantil de maneira econômica. Os órgãos de segurança pública estão 

aproveitando as evidências obtidas de conjuntos de dados diferentes para entender de 

onde vem a maioria das chamadas de serviços, dos acidentes, dos tiroteios etc., e 

portanto para onde devem enviar policiais. As iniciativas de habitação social também 

devem se beneficiar imensamente com as implementações da IoT direcionadas para o 

gerenciamento de recursos. Acompanhar os dados gerados pela IoT permite que as 

organizações de habitação social tomem decisões conscientes sobre os cronogramas de 

reparos e manutenção otimizados. Os sensores instalados em redes elétricas e 

tubulação de água ou sensores de umidade para detectar mofo são aplicativos reais e 

necessários para oferecer melhorias em projetos de habitação social financiados pelo 

governo. Os governos estão usando análises de Big Data para identificar e prever 

propriedades em risco e direcionando os investimentos da IoT a partir disso. 

 Economias de custos e aumento de receita. Algumas das informações canalizadas 

pela IoT já são, obviamente, coletadas por pessoas. Enquanto os governos lutam para 

gerenciar orçamentos e alocação de recursos, há benefícios reais em aproveitar a IoT 

para coletar informações sem intervenção humana, o que permite que as informações 

sejam obtidas com mais frequência e mais detalhes. Simplificando, a IoT permite que as 

agências governamentais usem pessoas onde e quando elas forem necessárias e 

sensores da IoT quando a intervenção humana for desnecessária. A economia 

proporcionada pela IoT pode ser observada em várias áreas importantes, inclusive a 

produtividade de funcionários, a utilização eficiente de recursos, custos operacionais 

reduzidos e geração de lucros mais eficiente. As iniciativas inteligentes de 

estacionamento geram economias e novos fluxos de receita. A iniciativa Smart City 

Barcelona busca um aumento anual de US$ 50 milhões na receita de taxas de 

estacionamento graças ao uso de tecnologias inteligentes de estacionamento. 

 Retorno financeiro das áreas sociais e ambientais. As soluções da IoT relacionadas 

ao meio ambiente são inúmeras e estão causando impactos sociais em todo o mundo. 

As soluções de iluminação inteligente abrangem vários micromercados, inclusive 

lâmpadas, interruptores e vidros (LIFX, Luxera, Kinestral, Enlighted) inteligentes e 

energia inteligente (Sunrun, Ecofactor, Keen Home). Em Copenhague, o uso de 

sensores habilitados por IP e de iluminação LED nos semáforos gerou economia e a 
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redução do consumo de energia, visto que as luzes escurecem e clareiam dependendo 

da atividade ao redor, além de reduzir o tempo de resposta da equipe da cidade para 

lidar com os problemas.  
 

P.  Como os governos estão lidando com a IoT?  

R.  Como observado anteriormente, a enxurrada de restrições orçamentárias extremas, a 

escassez demográfica, a consumerização de TI, e as expectativas do cidadão em disparada 

significam que a IoT, por necessidade, será um fator nas áreas de planejamento, operações, 

e disponibilização. Conforme os governos adotam as abordagens "digital como padrão" e 

omni-channel globalmente para a disponibilização de serviços, as empresas têm uma 

compreensão mais detalhada de onde o RH é essencial para a experiência do cliente e 

quando faz sentido econômico e comercial aproveitar as novas tecnologias como a IoT, bem 

como quando faz sentido combinar os dois. 

Barcelona iniciou recentemente a implantação de drones para monitorar a qualidade da 

água e dos reparos em seus sistemas de esgoto, muitos dos quais estão em locais 

subterrâneos remotos e/ou difíceis de chegar. Cada drone é controlado remotamente por um 

operador que monitora um feed de vídeo da câmera do drone enquanto ele serpenteia pelos 

canos, fazendo o trabalho sujo, colhendo amostras de água, etc.  

P.  Quais são as armadilhas a serem evitadas e quais são as primeiras etapas essenciais 

para a IoT?  

R.  As histórias de sucesso do governo giram em torno de melhores práticas comuns.  

As etapas essenciais são a criação do caso de negócios, a compreensão dos recursos e 

pontos fortes dos recursos tecnológicos e humanos da empresa, a priorização de casos de 

uso óbvios e metas mais fáceis e o incentivo da integração de longo prazo eficiente, o que 

requer soluções interoperáveis padronizadas da comunidade de fornecedores. Para ter 

certeza, as soluções da IoT precisam ser flexíveis e interoperáveis para incentivar a adoção. 

Segundo, as empresas precisam concentrar-se em desenvolver serviços básicos habilitados 

para a IoT em vez de linhas de negócios inadequadas ou tangenciais. Terceiro, as 

implementações da IoT devem vencer o mitológico monstro de duas cabeças: passar a 

segurança por todo o conjunto da IoT e trabalhar dinamicamente com as partes interessadas 

para transpor os obstáculos de privacidade, o que fará com que ganhe impulso ao dissipar o 

medo.  

P.  Quais são as características de uma boa solução da IoT?  

R.  Como observado anteriormente, a IoT é um conjunto integrado de tecnologia e processos e 

serviços empresariais definidos sobre uma exigência empresarial. As soluções eficazes da 

IoT precisam ter um conjunto completo de soluções (aplicações, análise, plataformas, 

conectividade e sistemas inteligentes) e em uma etapa adequada de maturidade relativa.  

As conversas sobre a IoT rapidamente se transformam em uma discussão sobre terminais, 

sensores, wearables (acessórios pessoais inteligentes) e câmeras de vigilância. As boas 

soluções da IoT vão além da tecnologia; elas prestam atenção nas implicações do processo 

empresarial e nas pessoas envolvidas e afetadas pela implementação. A este respeito, a IoT 

não é diferente de outras implantações de tecnologia, que com mais frequência são 

frustradas por questões de transformação cultural.  
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com a área de prática governamental da IT Opportunity canadense. A srta. Brooks oferece informações e insights 

importantes a seus clientes, tanto fornecedores de tecnologia como representantes do governo, por meio de seus 

programas de pesquisa e atividades de consultoria. O seu conhecimento sobre iniciativas federais, estaduais e municipais 

relacionadas à I&IT ajuda seus clientes fornecedores a expor ofertas de tecnologia como soluções relevantes a prioridades 

atuais e emergentes de programa e de política. Além disso, ela orienta funcionários do governo com avaliações de 

melhores práticas e estratégias de financiamento, e identificando tecnologias para melhorar os processos e os resultados 

do programa. 
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