Perfil da jurisdição

A iniciativa Cidade inteligente de Barcelona orientada pela
IoE reduz as contas de abastecimento de água, aumenta as
receitas de estacionamento, cria empregos e muito mais

Informações básicas
RESUMO EXECUTIVO
Objetivo
•

Melhorar a qualidade de vida da
população e estimular a economia da
nova cidade inteligente

Estratégia
•

Usar novas tecnologias de TIC de modo
direcional para transformar a cidade

Solução
•

Os sensores distribuídos em toda a
cidade captam informações essenciais
para projetos de gestão de água
inteligente, iluminação inteligente e
energia inteligente

Impacto
•

Economia anual de US$ 58 milhões com
o uso da tecnologia de água inteligente

•

Aumento anual de US$ 50 milhões
nas receitas com cobrança de
estacionamento causado pela tecnologia
de estacionamento inteligente

•

Criação de 47.000 novos empregos
em virtude dos esforços de Cidade
inteligente

Em janeiro de 2014, a Cisco divulgou os resultados de uma análise profunda dos
benefícios econômicos da Internet de Todas as Coisas (IoE) para o setor público.
O modelo da Cisco revelou que a adoção dos recursos de IoE em 40 casos de
uso fundamentais do setor público nos próximos 10 anos, como água inteligente,
edifícios inteligentes, energia inteligente, estacionamento inteligente e muito mais,
resultaria em cerca de US$ 4,6 trilhões em “valor em jogo” (http://bit.ly/1aSGIzn).
Na próxima fase de sua análise, a Cisco contratou o Cicero Group, uma firma líder
do setor de consultoria e pesquisas estratégicas voltadas para dados, para realizar
um estudo global dos recursos de IoE nesses 40 casos de uso. A intenção era
descobrir como as melhores empresas do setor público “conectam o que antes
funcionava de maneira independente”, conforme a definição da Cisco. Para isso, o
Cicero Group realizou entrevistas com várias jurisdições líderes do setor público:
governos federal, estadual e municipal; empresas da área de saúde; instituições
de ensino; e organizações não governamentais (ONGs); para analisar como esses
líderes globais tiram proveito da IoE atualmente.
A pesquisa examinou projetos reais, que são gerados em escala (ou através
de pilotos com potencial óbvio de escala) e que representam a vanguarda da
preparação e da maturidade da IoE no setor público. O objetivo da pesquisa era
entender o que havia mudado nas jurisdições em termos de pessoas, processos,
dados e coisas e como outras empresas do setor público podem aprender
(e replicar) com o caminho trilhado por esses líderes globais de IoE. Em muitos
casos, essas jurisdições são clientes da Cisco; em outros, não. O foco desses
perfis de jurisdição, portanto, não é elogiar o papel da Cisco no sucesso dessas
empresas, mas documentar a excelência da IoE e o modo como as entidades do
setor público colocam a IoE em prática atualmente, além de informar um roadmap
de mudanças que permitirá que o setor público enfrente desafios complexos em
várias frentes usando as melhores práticas do mundo.
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Sobre a Cidade inteligente de Barcelona
A Cidade inteligente de Barcelona busca o fornecimento eficiente de serviços
municipais em vários níveis para toda a população com a coleta de informações e a
tecnologia de comunicações (TIC) por meio do desenvolvimento e da implementação
do Modelo de cidade inteligente de Barcelona. O modelo identifica 12 áreas de foco
inicial da Cidade inteligente: meio ambiente, TIC, mobilidade, água, energia, resíduos,
natureza, domínio interno, espaços públicos, governo aberto, fluxos de informações
e serviços. Atualmente, a prefeitura tem 22 programas principais e 83 projetos
separados que se encaixam em uma ou mais dessas 12 áreas. Alguns desses
projetos incluem iluminação inteligente, estacionamento inteligente, gerenciamento de
água inteligente e gerenciamento inteligente de dejetos.
No momento, Barcelona tem mais de 500 quilômetros de rede de fibra óptica, um
projeto que começou há mais de 30 anos, quando a cidade conectou em rede dois
prédios municipais com fibra óptica. Foi com base nessa rede inicial que os esforços de
Cidade Inteligente foram estabelecidos. O projeto de Cidade inteligente recebeu uma
grande dose de atenção e importância quando o prefeito atual foi eleito há quase três
anos. Desde essa época, a prefeitura dedicou um grande esforço ao desenvolvimento
de uma estratégia e abordagem coordenadas ao seu projeto de Cidade Inteligente.

O modelo de Cidade
inteligente de Barcelona
identifica 12 áreas de foco
inicial da Cidade inteligente:
meio ambiente, TIC,
mobilidade, água, energia,
dejetos, natureza, domínio
interno, espaços públicos,
governo aberto, fluxos de
informações e serviços.

Em 2012, o governo municipal estruturou seus projetos de Cidade inteligente sob
o título de “Cidade inteligente de Barcelona”. Além de implementar tecnologias
inteligentes, a prefeitura também utilizou esses projetos de conectividade para
distribuir serviços coordenados entre departamentos. Isso ajudou a eliminar silos
departamentais e a melhorar a experiência dos moradores de Barcelona. O IMI,
Instituto Municipal de Tecnologia da Informação de Barcelona, desempenhou um
papel fundamental nessa formação organizacional, que enfatizou a participação do
governo, dos moradores e da comunidade empresarial no desenvolvimento e na
definição das iniciativas tecnológicas da cidade.
Atualmente, Barcelona usa um processo de licitação aberta para identificar um
desenvolvedor que crie o que a cidade chama de seu City OS. Esse sistema
operacional terá prioridade na rede municipal estabelecida de tecnologia de
sensores para agrupar e analisar dados coletados na rede. Os funcionários
municipais veem esse sistema operacional como uma plataforma aberta que
funciona nos vários projetos de tecnologia inteligente específica em operação na
cidade. A prefeitura considera essa plataforma essencial para revelar os benefícios
da IoE associados ao modelo de análise de dados e previsão.
A Srta. Julia Lopez é coordenadora da estratégia de Cidade inteligente para a
cidade de Barcelona e coordenadora do Escritório Internacional de TIC para Habitat
Urbano de Barcelona. Ela é responsável por supervisionar iniciativas de Cidade
inteligente e coordenar as iniciativas de tecnologia nas divisões municipais. Ela
também é responsável por imaginar como a cidade será no futuro e por ajudar
a alinhar as estratégias atuais para concretizar essa visão. A equipe da Cidade
inteligente também conta com Manel Sanroma e Josep Ramon Ferrer.
Separadamente, a Srta. Lopez também gerencia o desenvolvimento e a promoção da
estratégia de TIC municipal em outras cidades e grupos internacionais. Isso envolve a
cooperação formal e informal com outras municipalidades e entidades governamentais,
bem como a promoção global dos esforços de Cidade inteligente de Barcelona. Uma
engenheira de telecomunicações experiente, a Srta. Lopez trabalha no município há sete
anos e por dois anos e meio foi coordenadora da estratégia de Cidade inteligente. Ela foi
indicada coordenadora do Escritório Internacional de TIC em janeiro de 2014.
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Objetivos
De acordo com a Srta. Lopez, a semente do programa de Cidade inteligente de
Barcelona foi plantada há mais de 30 anos, quando o município instalou as linhas
de fibra óptica para conectar dois prédios municipais. Desde essa época, a cidade
continuou a desenvolver sua rede de fibra óptica.

“Nossos esforços não estão
voltados para uma área
concreta, mas para dar
pequenos passos e pensar
sobre como a tecnologia
pode ser usada para
transformar as vidas dos
nossos moradores. Quando
me refiro aos moradores,
considero não só aqueles
que, como eu, moram
na cidade, mas também
as empresas que fazem
parte dela. Como o nosso
prefeito sempre diz, temos
um sonho social, que é
transformar a cidade no
marco de uma geração
por meio da tecnologia.
Nós achamos que essa é
a única forma de criar um
modelo sustentável de
viver”.
Julia Lopez,
Coordenadora de Estratégia de Cidade
Inteligente,
Cidade de Barcelona

Em 2011, o prefeito atual fez a integração da tecnologia da cidade um
componente-chave de sua plataforma eleitoral. Depois que ele assumiu o cargo,
sua administração começou imediatamente a implementar um programa abrangente
de Cidade inteligente de Barcelona. A primeira meta predominante era aprimorar a
eficiência dos serviços municipais e abordar preocupações de sustentabilidade e
ambientais. De acordo com a Srta. Lopez, o prefeito queria “transformar as vidas
dos cidadãos … [e] das empresas que fazem parte da cidade”.
O programa de Cidade inteligente de Barcelona tem o objetivo de fornecer serviços
municipais em vários níveis à toda a população com base no uso da Internet e da
tecnologia de telecomunicações.

Estratégia
A abordagem subjacente de Barcelona a seus esforços de Cidade inteligente é a ideia
de que o município funciona como uma “rede das redes”. A Srta. Lopez destacou
que uma parte inicial do desenvolvimento da estratégia da prefeitura foi considerar
como seria possível conectar as diferentes “redes” afiliadas da cidade, por exemplo,
transporte, energia e tecnologia. Um esquema foi estabelecido com base nisso.
O prefeito de Barcelona enfatizou consideravelmente o desenvolvimento
dos recursos de Cidade inteligente de Barcelona. Um passo essencial foi o
estabelecimento de uma equipe de Estratégia de cidade inteligente no gabinete
do prefeito. Esse gabinete tem a responsabilidade de promover e coordenar o
desenvolvimento do aplicativo de Cidade inteligente em todo o órgão municipal.
Esse apoio político no nível sênior foi essencial para a capacidade de Barcelona
desenvolver projetos de Cidade inteligente.
O aumento da transparência governamental também tem sido um componente
crítico da estratégia de Cidade inteligente de Barcelona, o que ajuda os funcionários
municipais a se comunicarem e explicarem por que desenvolvem novos aplicativos
inteligentes ou soluções publicamente complexas, como os itinerários de ônibus
recém-reconfigurados. Isso foi útil para conquistar o apoio público para projetos,
especialmente em um ambiente fiscal difícil.
A Srta. Lopez acredita que o desejo político de examinar e criar uma Cidade inteligente
é essencial para a implementação bem-sucedida desses projetos. “Isso não teria sido
possível se não tivéssemos uma visão política de cima para baixo”, diz ela. “Isso foi muito
importante. Você pode começar a pensar de baixo para cima, mas o grande impulso
final ocorreu no nível político. Se você não tiver disposição política, isso será impossível”.
Ao iniciar a implementação do projeto, a Srta. Lopez indicou que a coordenação nas
várias divisões municipais era um desafio. A chave para o sucesso nesse caso se
tornou o apoio do prefeito, que ajudou a superar os vários níveis de burocracia da
cidade e a unir as repartições.
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A prefeitura adotou uma abordagem personalizada para incentivar diferentes áreas
e repartições do setor público a participarem do projeto. Foram incluídos projetos
de consolidação e simplificação já em andamento antes de o esquema do projeto
de Cidade inteligente ser desenvolvido. A Srta. Lopez afirmou: “Em uma cidade
como Barcelona, com 1,6 milhão de residentes e mais de 16.000 funcionários
públicos, é difícil percorrer departamentos diferentes que, historicamente, têm
trabalhado de modo isolado, e dizer que eles precisam começar a colaborar. Por
um lado, tínhamos novos projetos graças ao trabalho que fizemos ao mapear
algumas iniciativas e descobrir sinergias. Por outro lado, também adotamos projetos
e iniciativas pré-existentes e tentamos encontrar sinergias entre eles. Passamos de
cinco redes diferentes, cada uma gerenciada por departamentos distintos, para o
gerenciamento de uma única por meio do departamento de TI da prefeitura”.

“Nós reconhecemos
que nem todos esses
desenvolvimentos podem
ser feitos apenas pela
prefeitura. É necessário
ter uma abordagem de
parceria público-privada
forte e bem pensada,
na qual você precisa
considerar participantes de
grande e pequeno porte
dos setores privados”.
Julia Lopez,
Coordenadora de Estratégia de Cidade
Inteligente,
Cidade de Barcelona

A prefeitura também teve que se adaptar a lidar com grandes empresas
multinacionais que podiam não estar acostumadas a trabalhar no nível municipal. De
acordo com a Srta. Lopez, a parceria com firmas importantes de tecnologia foi uma
parte crucial do desenvolvimento dos recursos de Cidade inteligente de Barcelona.
“Nós reconhecemos que nem todos esses desenvolvimentos podem ser feitos
apenas pela prefeitura”, disse ela. “É necessário seguir uma abordagem de parceria
público-privada forte e bem pensada, na qual você precisa considerar participantes
de grande e pequeno porte dos setores privados”.
A Srta. Lopez destacou que a prefeitura mantém contrato com as firmas de tecnologia
para assegurar que a arquitetura do sistema permaneça aberta e não vinculada a
tecnologias proprietárias. Em muitas ocasiões, isso levou ao financiamento de modelos
empresariais novos e sustentáveis. Por exemplo, embora isso tenha significado que as
empresas não podem depender apenas da receita agregada proveniente de futuras
atualizações de software, a Srta. Lopez afirmou que as empresas ofereceram apoio
mais prontamente porque agora têm uma plataforma bem-sucedida que pode entrar no
mercado e vender em outras municipalidades.
A Srta. Lopez informou que a prefeitura usa os dados para envolver seus moradores
no processo de Cidade inteligente. A plataforma governamental aberta da
prefeitura coloca a população e os servidores públicos em contato próximo e gera
transparência nas operações do governo. Além disso, o projeto Dados abertos
permite que a população acesse os dados coletados pela cidade. Assim é possível
que os moradores vejam tudo o que está sendo realizado com o processo de
Cidade inteligente. A Srta. Lopez afirma que se espera que, com o treinamento e o
envolvimento dos moradores, a prefeitura possa atenuar questões ou preocupações
sobre o programa durante as fases iniciais de implantação.
“Temos que ser muito abertos e explicar as coisas”, disse a Srta. Lopez sobre a
comunicação de projetos e iniciativas para o público. “Tenho certeza de que você
já ouviu falar que a Espanha está em uma crise econômica. Temos que falar com
nossos cidadãos para explicar muito bem por que fazemos o que fazemos.
“É uma mudança que afeta a cidade e sua população a médio e longo prazo,
mas a curto prazo, eles têm outras preocupações, portanto, temos que cuidar
disso”, acrescentou a Srta. Lopez. “Temos que explicar que isso é para o bem da
população no futuro”.
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Solução
A prefeitura examinou várias maneiras de usar a iniciativa de Cidade inteligente
para criar uma arquitetura de Internet e telecomunicações exclusiva para a
cidade. A rede de fibra óptica atual é a espinha dorsal dos vários projetos de
tecnologia inteligente. Essa espinha dorsal de infraestrutura é operada pela firma de
telecomunicações local, um contrato público-privado que foi concedido por meio
de uma licitação. “A rede de fibra óptica era um de nossos principais projetos, e nós
o consideramos transversal porque fica na camada sobre a qual desenvolvemos
todos os projetos de Cidade inteligente na cidade”, disse a Srta. Lopez.
Barcelona está em vias de estruturar os vários projetos em três camadas
tecnológicas. A primeira camada consiste em sensores que foram implantados em
toda a cidade, em conjunto com os vários projetos. Atualmente, essa plataforma é
usada para projetos de água inteligente, iluminação inteligente e gerenciamento de
energia inteligente, assim como outros projetos. A cidade planeja expandir o uso
da rede de sensores nos próximos anos. A plataforma de sensores da cidade se
chama Sentilo (www.sentilo.io) e ela foi desenvolvida especificamente para auxiliar
a prefeitura a reunir todos os dados dos sensores. Desde então, Barcelona tornou
a plataforma Sentilo totalmente aberta e a forneceu para download no Github para
que outras cidades ou organizações possam usá-la para fins semelhantes.

“Se pudermos fazer isso,
tenho certeza que haverá
uma revolução”.
Julia Lopez,
Coordenadora de Estratégia de Cidade
Inteligente,
Cidade de Barcelona

A camada intermediária, ou secundária, da arquitetura de tecnologia é o City OS,
uma plataforma criada pelo governo municipal de Barcelona para agregar e analisar
todos os dados coletados de vários aplicativos da prefeitura. Estão incluídas a
criação de aplicativos de análise de dados e análise preditiva. De acordo com a
Srta. Lopez, essa iniciativa ainda está em desenvolvimento e haverá uma licitação.
A terceira camada da “plataforma urbana” é o compartilhamento de dados e
análises disponibilizadas pelo City OS com os clientes no governo municipal e
usuários de dados externos. Essa ação permitirá que os setores público e privado
desenvolvam aplicativos para aprimorar os serviços e as operações municipais,
além de ajudar a gerar uma administração melhor e mais cidadania. “Se pudermos
concretizar isso, eu garanto que haverá uma revolução”, declarou a Srta. Lopez.
A prefeitura desenvolveu um plano mestre em 2012 que inclui projetos para
controlar remotamente a iluminação pública e para fazer a transição de 50 ruas e
mais de 1.100 postes para a tecnologia de LED. Além disso, Barcelona trabalhou
com as empresas de serviços públicos para criar um programa para obter maior
eficiência energética, com a implantação de mais de 19.500 medidores inteligentes
na Vila Olímpica. O plano também inclui a implementação do controle remoto
de irrigação para os espaços verdes da cidade, que até agora têm 77 fontes
controladas remotamente e duas redes que fornecem água quente em 64 prédios.
A iniciativa de transporte inteligente da cidade inclui a implantação de linhas de
ônibus ortogonais e opções de mobilidade livres de emissões, o que inclui mais
de 500 táxis híbridos, 294 veículos elétricos públicos, 262 pontos de recarga, 130
motocicletas elétricas e 400 veículos elétricos privados.
A prefeitura também iniciou o programa Governo aberto, que tem o objetivo de
oferecer transparência do governo municipal para os cidadãos. Isso começou
com a implantação de 44 quiosques de “Atenção ao cidadão” e o lançamento de
um portal de dados abertos que permite que cidadãos e empresas desenvolvam
aplicativos que abordem as necessidades dos moradores da cidade.
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“Os primeiros visionários da cidade foram aquelas pessoas na década de 1980
na cidade de Barcelona”, disse a Srta. Lopez. “Eles decidiram tentar conectar os
prédios municipais com fibra óptica. Ninguém pensava que isso era algo que seria
útil, mas 35 anos depois, agora temos as maiores redes de fibra óptica de uma
cidade.... Temos mais de 500 quilômetros de rede colaborativa. Graças a esses
visionários que decidiram conectar esses dois primeiros prédios, agora temos
uma rede potente que nos dá a capacidade de desenvolver e testar os serviços
inteligentes na cidade.”.

O vice-prefeito de
Barcelona, Antoni Vives,
indicou que Barcelona
economiza US$ 58
milhões por ano com
o uso da tecnologia de
água inteligente e que a
prefeitura aumentou as
receitas com cobrança de
estacionamento em US$
50 milhões por ano devido
ao uso da tecnologia de
estacionamento inteligente.
Vives também declarou que
Barcelona criou 47.000
novos empregos por meio
de seus esforços de cidade
inteligente.

Figura 1.

Barcelona: Conexões novas e melhores.

Fonte: Cisco Consulting Services, 2014

Impacto
Durante essa apresentação no CES em janeiro, o vice-prefeito de Barcelona,
Antoni Vives, indicou que Barcelona economiza US$ 58 milhões por ano com o
uso da tecnologia de água inteligente e que a cidade aumentou as receitas com a
cobrança de estacionamento em US$ 50 milhões por ano com o uso da tecnologia
de estacionamento inteligente. Vives também declarou que Barcelona criou 47.000
novos empregos por meio de seus esforços de cidade inteligente.
De acordo com a Srta. Lopez, a Cidade inteligente de Barcelona treinou os
funcionários municipais sobre como a prefeitura atua e ajudou a aumentar a
eficiência. Os programas piloto permitiram que a liderança de projeto determinasse
o melhor curso de ação para as iniciativas, como o teste de Urban Lab na
iluminação acionada por TI. “A instalação da iluminação nova na cidade e a conexão
de postes de luz à nossa rede de fibra óptica que pode ser controlada ponto a
ponto foram pilotos no Urban Lab em 2009 e 2010. Uma tecnologia diferente foi
testada e concluímos qual tecnologia era a mais adequada para nós”.
O aumento da transparência e da participação do cidadão por meio da plataforma
de Governo aberto foi outro benefício, que ajudou a população a perceber a
importância do apoio aos esforços de Cidade inteligente engajando-a no processo.
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Outro benefício foi as conexões do setor de TI feitas por meio dos programas
piloto de Barcelona, tanto com entidades menores quanto com líderes do
setor, que ajudarão a prefeitura a ter parceiros adequados para financiamento e
implementação das metas de longo prazo de Cidade inteligente de Barcelona.

Lições aprendidas/próximas etapas
Para o futuro, a prefeitura antecipa a implantação de seu City OS planejado. Os
funcionários municipais acreditam que isso ajudará a cidade a começar a perceber
os benefícios à medida que os dados são comparados e analisados, permitindo a
melhoria do planejamento e do processo de tomada de decisões. Além disso, a
cidade antecipa o maior desenvolvimento de alguns dos projetos piloto atualmente
em teste, bem como a maior capacitação do setor privado no desenvolvimento de
aplicativos, à medida que mais dados da prefeitura são liberados.

A Srta. Lopez considera a
iniciativa de Mobilidade de
Emissões Zero como uma
promessa em particular.
Essa iniciativa envolve
vários projetos, inclusive
portas de recarregamento
de veículos elétricos nas
ruas e a promoção de
iniciativas privadas para
oferecer carros elétricos
para aluguel. O objetivo é
ajudar a tornar Barcelona
uma cidade eficiente do
ponto de vista tecnológico,
voltada para dados e
ambientalmente sustentável
no século XXI.

A Srta. Lopez afirma que um aspecto importante da implementação da iniciativa
de Cidade inteligente de Barcelona é definir objetivos claros e mapear os passos
necessários para alcançar as metas. O envolvimento da liderança política de cima para
baixo para assegurar que os projetos tenham total apoio é um fator crucial, bem como
a existência de uma estrutura de liderança para coordenar os diferentes aspectos do
projeto. “É necessário pensar ‘Você quer ser inteligente? Como você quer que a cidade
seja à medida que cresce e como você pode usar a tecnologia para isso?’” disse ela.
Com a criação da estratégia logo no início, possíveis bloqueios podem ser detectados e
os recursos necessários identificados antes do surgimento dos desafios. “Você precisa
começar a configurar os projetos e, quando tiver a visão e um bom “exército” para
ajudá-lo a desenvolvê-los, será mais fácil”, explicou a Srta. Lopez.
Dos projetos específicos atualmente em desenvolvimento, a Srta. Lopez considera a
iniciativa de Mobilidade de Emissões Zero como uma promessa em particular. Essa
iniciativa envolve vários projetos, inclusive portas de recarregamento de veículos elétricos
nas ruas e a promoção de iniciativas privadas para oferecer carros elétricos para
aluguel. O objetivo é ajudar a tornar Barcelona uma cidade eficiente do ponto de vista
tecnológico, voltada para dados e ambientalmente sustentável no século XXI.
À medida que implementa os 83 projetos nas 12 áreas identificadas, Barcelona
espera obter dividendos na forma de uma cidade com administração melhor, com
moradores engajados com um governo aberto, bem como uma infraestrutura
técnica que atrairá empresas e investimentos. Ao agregar e analisar os dados
coletados de todos os sensores, a Cidade inteligente de Barcelona espera ter uma
ideia melhor do que precisa ser feito para se tornar uma cidade do futuro.
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