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Introdução
Em 2013, a Cisco lançou uma pesquisa inovadora sobre uma transição de mercado
de grande importância, que nós chamamos de Internet de Todas as Coisas (para
obter mais informações, acesse http://internetofeverything.com).
A mais recente onda na evolução da Internet, a Internet de Todas as Coisas, é
a conexão em rede de pessoas, processos, dados e coisas. Ela representa a
confluência de várias tendências de tecnologia: mobilidade (redes móveis de alta
velocidade, dispositivos inteligentes e aplicativos onipresentes); computação em
nuvem; redes sociais; colaboração instantânea com qualquer pessoa, em qualquer
lugar; análise de dados; e, finalmente, uma explosão de “coisas” conectadas por
sensores inteligentes de baixo custo. A IoE reúne esses elementos através de redes
IP baseadas em padrões e projetos da Cisco que vão gerar impressionantes US$
19 trilhões em valor nos próximos 10 anos.

Ao adotar soluções
de tecnologia de
rede, as organizações
governamentais podem
conquistar a sua fatia dos
US$ 4,6 trilhões de valor
em jogo relacionado à IoE
para o setor público.

As organizações do setor público podem captar até US$ 4,6 trilhões desse valor em
jogo (http://bit.ly/1aSGIzn). Agora mesmo, organizações inovadoras, como governos
federal, estadual e municipal; empresas da área de saúde; instituições de ensino;
serviços de utilidade pública; organizações não governamentais (ONGs), estão
aproveitando a oportunidade. Elas estão usando soluções de IoE para aumentar a
eficiência, reduzir os custos e melhorar a qualidade de vida da população. Suas
inovações estão oferecendo resultados positivos e mensuráveis e algumas delas
têm potencial para transformar setores inteiros da economia.
Além disso, essas organizações e empresas estão adotando medidas ousadas em
tempos difíceis. Recessão global, austeridade fiscal e pedidos de diminuição de
impostos reduziram os recursos financeiros de organizações públicas, assim como
está se expandindo a demanda por transporte público, educação, saúde, segurança
social e serviços de todos os tipos. No entanto, para organizações públicas,
as consequências de não fazer mais com menos e de perder a luta para atrair
empresas e cidadãos são imensas.
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Jurisdições do setor público
pesquisadas para este relatório
Estas foram as jurisdições pesquisadas
pela Cisco e pelo Cicero Group:
Cidades
• Amsterdã, Holanda
• Barcelona, Espanha
• Chicago, Illinois
• Guaiaquil, Equador
• Autoridade Portuária de Hamburgo,
Hamburgo, Alemanha
• Nice, França
• Oslo, Noruega
• Centro de Operações do Rio,
Rio de Janeiro, Brasil
• San Antonio, Texas
• Santander, Cantábria, Espanha
• Seul, Coreia do Sul (TOPIS)
• Estocolmo, Suécia
• Waterfront Toronto,
Toronto, Canadá
Organizações do setor de saúde
• Ontario Telemedicine Network,
Ontário, Canadá
• Sault Area Hospital,
Sault Ste. Marie, Ontário, Canadá
• UVA Center for Telehealth,
Charlottesville, Virgínia
Museus
• Cleveland Museum of Art,
Cleveland, Ohio
• Fernbank Museum of Natural History,
Atlanta, Geórgia

A Cisco procurou entender como as principais jurisdições no setor público estão
usando a IoE para aproveitar novas oportunidades e resolver seus problemas mais
urgentes. Com essa finalidade, a Cisco e o Cicero Group, uma firma líder do setor de
consultoria e pesquisa estratégicas voltadas para dados, realizaram um estudo global
dos recursos de IoE em 40 organizações líderes do setor público. Essas jurisdições
abrangem todo o globo e representam cada nível de governo, bem como grupos sem
fins lucrativos. A pesquisa examinou projetos reais que estão em andamento, 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.
Perfis detalhados dessas jurisdições estão disponíveis para download neste site:
http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/publicsectorimpact
As entrevistas detalhadas que foram realizadas com líderes do governo, chefes de
departamento e especialistas técnicos revelaram abordagens comuns que as principais
jurisdições adotaram para alcançar a excelência da IoE. Os insights abaixo resumem
essas abordagens, com exemplos concretos de muitas das jurisdições que estudamos.
Eles também fornecem um roadmap de mudanças, que a Cisco espera que informe e
inspire outras a desenvolverem suas próprias soluções e estratégias de IoE.

Insight nº 1:
as organizações do setor público são líderes inovadoras de IoE.
Muitos acreditam que as organizações do setor público estão um passo atrás quando
se trata de adoção de tecnologias inovadoras. Nosso estudo sugere que essa ideia
é, em parte, um engano. O setor público é um excelente campo de provas para a IoE
devido ao tamanho de muitas instituições de governo, ao número de pessoas às quais
elas atendem e à dificuldade dos problemas que precisam resolver. As 40 jurisdições
que estudamos competem com as melhores empresas do setor privado em termos de
visão, escopo e execução de suas iniciativas de IoE. E todas as organizações, públicas e
privadas, fariam bem se imitassem seus exemplos.
•

Visão: as principais jurisdições usam a IoE para transformar como, onde
e a quem elas prestam serviços. Ao prever as possibilidades da IoE, elas
estão superando barreiras tradicionais, como o financiamento limitado e o
conhecimento escasso. O University of Virginia (UVA) Center for Telehealth, por
exemplo, está usando videoconferência e dispositivos médicos em rede para
fornecer aos pacientes da área rural do estado serviços e exames médicos
em 40 especialidades. O serviço de saúde à distância realizou cerca de
40.000 interações clínicas, economizando para a população 8,9 milhões de
quilômetros de viagem e atendendo aqueles que, de outra forma, talvez não
tivessem recebido cuidados. O UVA Center for Telehealth não para na fronteira
do estado: seus médicos orientam outros médicos e examinam pacientes em
comunidades carentes na África, na América Latina e no Caribe.

•

Escala: como as organizações do setor público têm ampla autoridade sobre
grandes setores da sociedade e da economia, elas podem lançar iniciativas de
IoE com escala impressionante e potencial transformador. A Autoridade Única
de Identificação da Índia (UIDAI) inscreveu 620 milhões de pessoas para um
programa de verificação biométrica que está melhorando a disponibilização
de benefícios e serviços e preparando o cenário para uso abrangente de
transações financeiras baseadas em biometria.

Estado / Província / Município / País
• Austrália
• Delaware
• RTA de Dubai
• Hagihon Company Ltd.,
Jerusalém, Israel
• Ontario Lottery and Gaming,
Ontário, Canadá
• Município de San Mateo, Califórnia
• Centros de trabalho inteligente da
Coreia do Sul
Universidades
• Elon University,
Elon, Carolina do Norte
• San José State University,
San José, Califórnia
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•

As cidades já controlam
muitos serviços em que
os cidadãos confiam. Elas
podem usar a tecnologia
para tornar os serviços
mais eficientes, à
medida que criam novas
oportunidades de receita.

Execução: a capacidade dos líderes de IoE de executar, planejando,
implementando e oferecendo resultados mensuráveis, é impressionante,
principalmente tendo em vista a complexidade de muitas dessas iniciativas. O
Centro de Informações e Operações de Transporte da cidade de Seul (conhecido
como TOPIS Center) representa um excelente exemplo. O TOPIS Center analisa
dados de várias fontes, como sensores de vídeo e de estrada, GPS, leitores de
cartão de crédito no táxi, relatórios de motoristas e de cidadãos, redes Wi-Fi e
circuito fechado de televisão. Em seguida, ele utiliza esses dados para reduzir o
congestionamento do trânsito e melhorar a eficiência do sistema de transporte
público. Por meio de aplicativos móveis e sinalização digital em todo o sistema,
os passageiros podem ver quando os ônibus vão chegar, planejar a forma mais
eficiente de alcançar o destino e receber atualizações em tempo real. Além
de reduzir o congestionamento, o nível de satisfação em relação ao transporte
público cresceu de menos de 50% para 85% a 90%.

Insight nº 2:
as prefeituras utilizam estratégias abrangentes para gerar
valor de IoE.
As prefeituras estão bem preparadas para melhorar a qualidade de vida da população
por meio da IoE. Eles já fornecem (ou originam) muitos dos serviços em que os
cidadãos confiam, como transporte, aplicação da lei, educação, água e (às vezes)
conectividade com a Internet. Escassez de recursos e expectativas cada vez
maiores da população estão forçando as prefeituras a estudar como elas podem
usar a tecnologia para prestar esses serviços de forma mais eficiente e encontrar
oportunidades de aumentar as receitas. A análise do valor em jogo da IoE da Cisco
(http://bit.ly/1aSGIzn) ressalta a oportunidade e a obrigação de as prefeituras usarem
projetos de IoE que elas estão prontas para gerar 60% dos benefícios ao cidadão da
IoE. As principais cidades que estudamos estão lançando estratégias ambiciosas de
IoE para conquistar a sua fatia desse valor. Essas estratégias proporcionam uma visão
abrangente da IoE, estabelecem prioridades para a seleção e o financiamento de
projetos e ajudam as cidades a lançarem várias iniciativas de IoE ao mesmo tempo.
A estratégia da cidade inteligente de Amsterdã caracteriza essa abordagem. Ela
inclui 47 projetos de IoE, como Wi-Fi público, gerenciamento predial, iluminação
pública, aplicativos de estacionamento e sistemas de rede de energia inteligentes.
Muitos desses projetos abrangem vários departamentos da prefeitura e envolvem
apoiadores pertencentes ao setor privado. Na base da estratégia de IoE de
Amsterdã está uma infraestrutura de TI aberta que vai viabilizar uma plataforma para
inovações baseadas em IoE durante os próximos anos. Com essa infraestrutura
em funcionamento, Amsterdã pode desenvolver e testar vários serviços novos com
rapidez (veja o Insight nº 3 abaixo).

Insight nº 3:
uma rede eficiente expande a arte do possível.
Não importa se estão buscando uma estratégia holística de IoE ou criando recursos
de IoE em etapas, as organizações do setor público precisam de uma plataforma de
rede forte que seja capaz de suportar várias iniciativas.
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Como Amsterdã, a cidade de Guaiaquil, no Equador, articulou uma estratégia de IoE
para atingir metas ambiciosas. Os líderes da cidade estão determinados a fazer de
Guaiaquil uma cidade digital, mesmo que apenas 44% dos cidadãos tenham acesso
à Internet hoje em dia. A expansão da conectividade de rede por toda a cidade
e em instituições públicas é a base da estratégia multidirecional da prefeitura.
Guaiaquil está conectando a população aos serviços do governo por meio de
quiosques localizados centralmente, fornecendo acesso Wi-Fi gratuito através de
50 pontos de acesso próximos a instituições de ensino e os conectando a hospitais
e clínicas para disponibilizar serviços de telemedicina. Na expansão de sua rede,
Guaiaquil está fornecendo uma base não só para melhores serviços do governo,
como também para “cidadãos digitais”, que podem competir pelos empregos na
economia global e gerar maior arrecadação fiscal.

Uma rede flexível e
eficiente é essencial
quando as organizações
estão executando e
dimensionando várias
soluções de IoE.

Figura 1. Serviços de telemedicina em Guaiaquil, Equador.

Fonte: município de Guaiaquil

Assim como nas grandes jurisdições, instalações simples precisam de uma rede
flexível e eficiente para executar suas estratégias de IoE. Quando o Sault Area
Hospital, localizado em Sault Ste. Marie, em Ontário, construiu uma nova instalação,
Chad Carter, o arquiteto corporativo, queria uma rede que pudesse unificar todos
os sistemas no hospital, desde a administração e o monitoramento de pacientes
até telefonia e iluminação. “Começamos com uma exigência de ‘tudo na rede’ ”,
disse Carter. “Passamos de um ambiente de PBX para um ambiente de voz por IP
totalmente baseado em IP. Na verdade, nós colocamos o monitoramento de nossos
pacientes em camadas na rede do hospital, junto com os sistemas de pacientes e
os sistemas administrativos; tudo, inclusive a telefonia, na mesma rede.”
Ao contrário de Guaiaquil e do Sault Area Hospital, algumas jurisdições não
colocaram em prática uma estratégia abrangente de IoE por si só. No entanto, uma
base de rede IP robusta vai permitir que elas aproveitem as oportunidades que
surgirem. Conforme os apoiadores veem o impacto positivo das soluções de IoE,
eles desenvolverão mais delas, principalmente quando não precisarem construir e
manter arquiteturas de rede separadas para cada um.
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Assim que os tomadores
de decisão virem o que
é possível, por meio
de programas piloto e
protótipos, eles estarão
mais propensos a investir
em uma implementação em
grande escala.

A cidade de San Antonio, no Texas, aproveitou-se do financiamento de um único
projeto orientado pela IoE para instalar uma estrutura de rede de fibra óptica e uma
rede sem fio em malha que estende a conectividade por toda a cidade. A capacidade
de rede, porém, vai muito além das necessidades de uma única solução e tem
viabilizado uma plataforma para San Antonio desenvolver uma série de recursos
baseados em IoE para vários departamentos com apoio do governo e financiamento.
Por exemplo, um sistema de semáforos em rede que facilitou tremendamente o
fluxo de tráfego (antes da sincronização de semáforos, a cidade estimava que US$ 2
bilhões eram perdidos por conta de deslocamentos mais longos, maiores gastos de
combustível, problemas de segurança e outros fatores); tecnologia móvel baseada
em Wi-Fi-para carros de polícia; e um programa que permite que os moradores de
San Antonio assistam remotamente a audiências no tribunal.
Figura 2. Um tribunal na forma de quiosque em San Antonio, Texas.

Fonte: cidade de San Antonio, Texas

Insight nº 4:
pilotos escaláveis proporcionam apoio, estímulo e
experiência.
As principais jurisdições de IoE usam projetos piloto e protótipos de forma
estratégica para angariar apoio das partes interessadas. Os criadores de um projeto
de IoE normalmente têm uma visão clara do que a tecnologia pode oferecer, e
os pilotos oferecem uma oportunidade de compartilhar essa visão com as outras
pessoas. Como os tomadores de decisão conseguem ver as possibilidades,
geralmente eles estão mais dispostos a investir em uma implementação em larga
escala e a defendê-la junto àqueles cujo apoio é necessário. Jane Alexander,
diretora de informática do Cleveland Museum of Art, usou experimentos para ajudar
executivos do museu e membros do conselho a entenderem como exibições
interativas e tecnologia móvel podem atrair pessoas que normalmente não visitam
museus, como famílias com crianças pequenas. O piloto abriu caminho para a
iniciativa Gallery One do museu, que levou a um aumento de 70% no atendimento
geral, sendo 30% por famílias.
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Os pilotos também são essenciais para assegurar que as iniciativas de IoE produzam
resultados positivos depois que estiverem totalmente implementadas. Muitos líderes de
IoE de sucesso no setor público seguem duas práticas recomendadas durante a criação
de experimentos. Primeiro, os experimentos usam métodos de disponibilização e
tecnologias escaláveis. Isso garante que o trabalho feito para projetar, testar e solucionar
problemas na solução seja aplicável quando o projeto for lançado. Segundo, são usados
pilotos escaláveis para medir impactos quantificáveis que podem ser aproveitados para
avaliar o caso de negócios para uma implantação completa.
A cidade de Nice, na França, está adotando essa abordagem com seu programa
Connected Boulevard, que inclui aplicativos que monitoram o estacionamento, a
iluminação, a poluição do ar e os níveis de resíduos sólidos. Nice está usando o
primeiro ano do programa para determinar quais aplicativos serão implementados
em toda a cidade.

Insight nº 5:
a análise de dados aumenta o impacto da IoE.
A análise de dados está ajudando organizações do setor público a terem ideias que
melhorem a eficiência, economizem dinheiro e poupem recursos escassos. Por exemplo,
Hagihon, a maior companhia de serviços de fornecimento de água de Israel, usa um
sistema inteligente de conservação e gerenciamento de água que combina sensores com
análise avançada. O sistema usa algoritmos para identificar irregularidades que indiquem
vazamento ou problema de fluxo. Com isso, Hagihon poderá corrigir o vazamento antes
que ele provoque uma interrupção no serviço de abastecimento de água. A combinação
de sensores e análises tem diminuído consideravelmente o desperdício de água,
aumentando a lucratividade e melhorando o atendimento ao cliente.

Os aplicativos móveis,
sejam internos ou de
terceiros, estão se tornando
um importante motivador
de inovação e engajamento
do cidadão.

Outro exemplo é Santander, na Espanha, que está analisando os dados
disponibilizados por uma rede de mais de 25.000 sensores que monitoram volume
de tráfego, opções de transporte público, níveis de ruído e de partículas, demanda
de iluminação, qualidade da água e disponibilidade de estacionamento. Esses dados
são transferidos para uma plataforma de análise que permite que a cidade esteja
“interligada de forma mais transversal e eficaz”, segundo José Antonio Teixeira
Vitienes, diretor-geral de inovação do Conselho Municipal de Santander.
Figura 3. Estocolmo está aplicando análises para gerenciar o tráfego de veículos.

Fonte: Cidade de Estocolmo, Suécia
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As iniciativas bemsucedidas de IoE levam em
consideração problemas de
“pessoas” e de “processos”.
Um funcionário de Dubai
disse: “Você precisa
compreender e envolver o
cliente o máximo possível”.

As soluções de IoE que reúnem e analisam dados de várias fontes (sensores,
dispositivos móveis, sistemas de pagamento, bancos de dados) também podem fazer
previsões de curto prazo. Várias das jurisdições que estudamos estão desenvolvendo
recursos sofisticados de análise como próxima etapa para obter mais valor da IoE. A
análise é importante principalmente para fazer previsões de curto prazo usando dados
extraídos de várias fontes. Estocolmo, por exemplo, está desenvolvendo um sistema
que utilizará dados obtidos do sistema de congestionamento de trânsito e de câmeras
de vídeo, padrões climáticos e registros de acidente para prever quando os problemas
de trânsito têm probabilidade de ocorrer.
Como explica Daniel Firth, diretor de estratégia da Administração de trânsito da
cidade de Estocolmo, “Em vez de esperar até que um incidente aconteça para só
então implementarmos nossos sistemas de gerenciamento de trânsito, podemos
simular esses problemas antes que eles aconteçam e começar a usar ferramentas
de gerenciamento, como sinais de trânsito, sinalização de mensagens etc., para
assegurar que o problema não ocorra ou reduzir seu impacto”.

Insight nº 6:
é um mundo dominado por aplicativos.
A população e os funcionários públicos agora interagem com serviços de IoE
principalmente por meio de dispositivos móveis. E muitas entidades do setor público
estão colocando aplicativos móveis no centro das suas estratégias de IoE, sejam
eles desenvolvidos internamente ou por terceiros. Veja alguns exemplos:
•

Dubai tem a mais ambiciosa iniciativa pública móvel entre as jurisdições que
estudamos. A meta é lançar 200 serviços públicos móveis nos próximos dois
anos. Dubai está focada em permitir transações móveis e pagamentos para
facilitar as transações entre a população e o governo.

•

Santander, na Espanha, lançou vários aplicativos de smartphone para melhorar
a vida da população e ajudá-los a desempenhar um papel importante no
funcionamento da cidade. O aplicativo de estacionamento inteligente, que usa
dados da rede de sensores da cidade, reduziu o congestionamento de trânsito
no centro em 80%. E os moradores têm adotado vários outros aplicativos com
entusiasmo, como o SmartSantander RA, cujo download foi feito por cerca de
15% dos moradores da cidade. O aplicativo fornece informações sobre locais
de ônibus urbanos, trânsito e eventos culturais. Outro aplicativo, o City Pulse,
permite que os moradores notifiquem os gestores municipais sobre incidentes
ou problemas que requeiram atenção.

•

O Conselho da Ontario Lottery está desenvolvendo um aplicativo de jogos para
celulares para competir com empresas de jogos no exterior por uma receita
estimada de US$ 400 milhões por ano que é gasta pelos moradores em sites
de jogos.

•

A cidade de Chicago se beneficia diretamente de um ecossistema de
desenvolvedores de aplicativos externos que utilizam dados da prefeitura para
desenvolver novos serviços e aplicativos. Por exemplo, um desenvolvedor
privado criou o SweepAround.us, um aplicativo privado com base nos dados
da prefeitura que alerta a população quando os limpadores de rua estão
chegando para que possam mover seus carros e evitar multas ou reboque.
Outro aplicativo usa dados de crimes e acidentes para determinar as rotas mais
seguras para ir a pé até a escola. Os funcionários municipais admitem que não
têm recursos para analisar esses dados e desenvolver sozinhos aplicativos
simples, mas que os consideram uma extensão útil de serviços e informações
que a prefeitura já fornece.
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•

Várias jurisdições estão expandindo suas redes sem fio para ajudar a facilitar
o uso de aplicativos móveis, incluindo conteúdo de vídeo. Na Califórnia, a San
Jose State University está realizando uma melhoria em grande escala da rede
Wi-Fi da universidade, incluindo a instalação de mais 1.800 pontos de acesso;
um aumento de quase 300%. A expansão da rede vai ajudar os alunos a
assistirem a palestras e vídeos instrutivos via dispositivos móveis.

Insight nº 7:
as soluções de IoE devem atender a pessoas e processos, e
não apenas a dados e coisas.
Além da tecnologia, as iniciativas bem-sucedidas de IoE levam em consideração
problemas de “pessoas” e de “processos”. Isso inclui encorajar os funcionários a
assumirem novas funções, usando o treinamento e o recrutamento para obter as
habilidades necessárias e projetar soluções que possibilitem aos cidadãos acessar
serviços com mais facilidade e interagir com o governo.

Transparência e
compartilhamento de dados
online incentivam feedback
direto e imediato da
população.

A Autoridade de Estradas e Transporte Público (RTA) de Dubai lançou iniciativas de
transporte abrangentes que incluem serviço de metrô sem condutor, sistemas de
pagamento para trânsito e pedágio e medidores de estacionamento inteligentes. A RTA
enfrentou problemas tanto de pessoas como de processos incorporando contribuições
dos clientes ao longo das fases de desenvolvimento e implantação. Como CEO
da RTA para serviços de suporte técnico corporativo, Abdulla Al Madani, afirma: “É
preciso compreender e envolver o cliente o máximo possível, porque algo que você
acha que é certo pode ser algo que o cliente não quer de forma alguma.” A iniciativa
de cidade inteligente de Dubai está fazendo sucesso: o índice de mortes no trânsito
caiu de aproximadamente 20 a 22 por 100.000 cidadãos para menos de quatro. E a
porcentagem da população que usa transporte público cresceu de 6% para 12%.
A Autoridade Portuária de Hamburgo (HPA) é responsável por abrir caminho para
uma implementação eficiente, sustentável e que atraia recursos dos projetos de
infraestrutura no porto de Hamburgo, Alemanha. A HPA é o ponto de contato de
todos os tipos de perguntas referentes a infraestrutura de água e terra, segurança
navegacional do tráfego de embarcações, instalações ferroviárias, gerenciamento
de propriedades portuárias e condições econômicas na área do porto. Pelo lado
da tecnologia, a HPA consolidou e expandiu sua rede principal e implementou uma
rede de sensores. A HPA também fez várias mudanças em processos e fluxos de
trabalho para garantir que as informações geradas por seus sistemas de TI possam
ser usadas de forma eficaz. Agora, quando um navio chega ao porto, os sistemas
da HPA o detectam e os pilotos de navio e os operadores de carga recebem
informações relevantes automaticamente. As pessoas certas recebem dados no
momento certo para que possam iniciar os processos adequados.
Conforme descreve o Dr. Sebastian Saxe, diretor de informações da Autoridade
Portuária de Hamburgo, “A Internet de Todas as Coisas incorpora a tecnologia, tenta
criar um processo de controle e inclui pessoas nesse processo para criar sistemas
mais inteligentes. Se você tentar abordar esse tipo de modelo e deixar processos e
pessoas de fora, acabará com meias verdades ou uma solução incompleta”.
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Insight nº 8:
transparência e dados abertos estimulam o engajamento das
partes interessadas.

As tecnologias de IoE
interligam equipes
diferentes, permitindo
compartilhamento de dados
e colaboração eficazes
entre departamentos.

O fornecimento de feedback mais direto e o relato das relações entre entidades do setor
público e as pessoas às quais elas atendem, a IoE está transformando o modo de fazer
negócios das organizações do setor público. Antigamente, os tipos de serviços que são
disponibilizados pelos governos, como segurança, parques e recreação, não estavam
sujeitos a feedback direto e imediato da população. A IoE está mudando a dinâmica entre
a população e o governo. Agora os cidadãos podem se conectar ou usar dispositivos
móveis para fornecer feedback ou fazer denúncias. Os governos podem dialogar com
a população compartilhando informações e respondendo às suas preocupações.
Executivos do governo também podem fazer com que seus departamentos se
responsabilizem pela resolução de problemas trazidos à tona por comentários dos
cidadãos. Como exemplo, a cidade de Chicago publica uma quantidade enorme de
informações online, incluindo relatórios financeiros, estatísticas de crimes, queixas de
moradores e dados operacionais, como providências para remoção de neve e reparo de
estradas. O nível de transparência resultante promove maior responsabilidade e motiva os
funcionários a oferecer resultados. O compartilhamento de dados também é a estratégia
da cidade para desenvolver um ecossistema de desenvolvimento de aplicativos (veja o
Insight nº 6 acima).
A transparência também pode ser usada para mostrar a eficácia de uma empresa e
angariar apoio. Water For People é um grupo sem fins lucrativos que fornece água
potável e saneamento básico nos países em desenvolvimento. A empresa desenvolveu
um aplicativo móvel de monitoramento e relatórios chamado FLOW que documenta o
status de seus programas. A Water For People usa essa tecnologia para controlar suas
instalações por 10 anos após a implementação. Ela coleta comentários da comunidade
para garantir que seus serviços sejam tão benéficos e significativos quanto possível
e para solucionar qualquer problema imediatamente. Os dados sobre o desempenho
de seus projetos estão disponíveis online para que moradores da área, funcionários
do governo e doadores possam monitorar o progresso e os resultados. Segundo Ned
Breslin, CEO da Water For People, o FLOW os ajuda a educar as partes interessadas e a
melhorar a sustentabilidade de seus projetos.
O FLOW também permite que a Water For People faça constantes melhorias
em seus próprios serviços. Comentários negativos são acolhidos como uma
oportunidade de aprendizado e, mediante análise estatística, as lições são aplicadas
às alterações e ao processo de tomada de decisão que vão ajudar ainda mais as
comunidades. O programa FLOW é tão eficaz que foi adotado por mais de 300
organizações similares.

Insight nº 9:
a IoE é um catalisador para derrubar silos organizacionais.
As principais jurisdições descobriram que os “stovepipes” (processamento de
informação), um eterno problema entre as organizações do setor público, deverão
ser desmembrados se as iniciativas de IoE forem bem-sucedidas. Mas as próprias
iniciativas de IoE podem servir como catalisador para compartilhamento de dados
e colaboração eficazes entre departamentos, à medida que diferentes grupos se
unirem para apoiar o sucesso delas. O Rio de Janeiro, por exemplo, desenvolveu
um centro coordenado de operações e informações no qual os funcionários da
prefeitura responsáveis por transporte público, policiamento, serviços de utilidade
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pública e serviços de emergência fornecem respostas coordenadas para uma gama
de situações de emergência e eventos adversos. Além disso, agora essas agências
compartilham os dados em tempo real, o que lhes dá uma visão mais completa
dos eventos a que elas respondem. O compartilhamento de dados e a colaboração
rendem dividendos quando a cidade enfrenta catástrofes naturais ou hospeda
eventos de grande porte, como o Carnaval ou a Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos de Verão que estão por vir. Segundo os funcionários da prefeitura, esse
centro de coordenação de dados e recursos tem sido extremamente útil tanto para
as operações da prefeitura como para o público em geral.
Figura 4. O Centro de Operações do Rio integra as informações de várias agências do governo e
entidades privadas para melhorar a resposta a incidentes e a segurança da cidade.

Liderança forte e visão de
cima para baixo podem
incentivar implementações
de IoE, mesmo quando
obstáculos técnicos
ameaçarem retardar o
crescimento.

Fonte: Centro de Operações do Rio

O município de San Mateo, na Califórnia, utilizou a IoE para coordenar a
comunicação entre uma série de cidades e agências de transporte que
compartilham a responsabilidade pelo gerenciamento de transporte público ao
longo da rodovia 101, ao sul de San Francisco. Ao adotar uma abordagem comum
de “corredor inteligente”, o município conseguiu desenvolver uma solução que
coordena os esforços de tráfego em vias arteriais, paralelas à rodovia. Agora, se
algum incidente na rodovia causar congestionamento de trânsito, os motoristas
poderão ser direcionados para vias secundárias por sinais de mensagem digitais e
automatizados. Ao mesmo tempo, o sincronismo dos semáforos ao longo das vias
arteriais será ajustado para acomodar o fluxo de tráfego adicional. Antes da IoE, teria
sido praticamente impossível coordenar esses esforços em tempo real entre mais
de 10 jurisdições diferentes ao longo do corredor.

Insight nº 10:
liderança e benefícios públicos tangíveis são essenciais para
o sucesso da IoE.
As principais jurisdições de IoE foram quase unânimes em citar a importância da
liderança forte para tirar do papel projetos de IoE e conduzi-los através de desafios
políticos e técnicos. Para ter a adesão dos líderes a projetos de IoE, principalmente
aqueles que exigem maior financiamento e coordenação, é preciso convencê-los
dos benefícios desses projetos para o público.
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Para inovar mais
rapidamente, criar melhor
qualidade de vida para os
cidadãos e fazer melhor
uso de recursos escassos,
as organizações do setor
público precisarão ser
hiperantenadas, preditivas
e ágeis. A IoE é o meio de
fazer isso.

A cidade inteligente de Barcelona engloba 83 projetos em 12 áreas de serviço
diferentes, com mais a caminho. Departamentos individuais e executivos de nível médio
podem se interessar por esse tipo de solução de IoE. Mas, para grandes projetos se
tornarem realidade, o alto escalão do governo deve endossá-los. No caso de Barcelona,
foi um prefeito recém-eleito. Como afirma Julia Lopez, coordenadora de estratégia de
cidade inteligente, “Isso não teria sido possível se não tivéssemos visão política de cima
para baixo. Você pode começar pensando de baixo para cima, mas o empurrão final se
dá a nível político. Se não houver vontade política, é impossível.” Os benefícios públicos
dos projetos de IoE de Barcelona têm justificado o apoio do prefeito. Eles incluem um
programa de consumo de água inteligente que gera economia anual de US$ 58 milhões,
um aumento de US$ 50 milhões por ano em receitas de estacionamento inteligente e
47.000 novos postos de trabalho.
Figura 5. Lixeiras conectadas em Barcelona.

Fonte: Cidade de Barcelona

Um dos principais motivos para que projetos de IoE precisem gerar benefícios
públicos é o custo e o empenho que eles podem exigir. Por exemplo, no caso do
grupo Waterfront Toronto, espera-se que a infraestrutura de nível internacional seja
mantida continuamente por prestadores de serviços nos próximos 30 anos.
O Waterfront Toronto é um esforço colaborativo entre os níveis federal, estadual
e municipal do governo canadense para revitalizar um trecho de 80 hectares no
porto de Toronto. Seu plano é, em 30 anos, transformar o velho porto em uma
das principais comunidades inteligentes do mundo. Uma infraestrutura de rede
de fibra óptica integrada e soluções inteligentes são a base desse plano, que visa
atrair moradores e novas empresas para a região. O Waterfront de Toronto e seus
parceiros de tecnologia entendem que um projeto de revitalização desta magnitude
exige empenho e liderança a longo prazo.
“No contexto do Waterfront, nosso provedor de rede tem de manter a rede dentro
das sete melhores do mundo em termos de preço e desempenho, com base na
venda por atacado, durante os próximos 30 anos”, disse Kristina Verner, diretora de
comunidades inteligentes do projeto de revitalização Waterfront Toronto. “Nesse
período, o bairro não ficará para trás em termos de conectividade, que são enormes.
De que outra forma você pode ser criativo para garantir que a sua preparação para o
futuro vai ser válida daqui a uma década?”
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Finalmente, é necessária uma liderança forte para superar os obstáculos técnicos
que inevitavelmente surgem à medida que as inovações são desenvolvidas e
dimensionadas. Vários dos líderes de IoE que entrevistamos esperavam desafios e
adotaram o processo de tentativa e erro. A importância da persistência é ampliada
conforme aumenta a complexidade tecnológica. Como explica Kyung Soonlee, diretor-adjunto do TOPIS Center da cidade de Seul, “Tivemos vários casos
de tentativa e erro ao fundar o TOPIS Center. Por exemplo, um sensor que nós
escolhemos não era tecnologicamente a melhor opção para o nosso sistema.
Algumas vezes, as políticas estavam contra nós e não tínhamos o ambiente técnico
certo. Para o TOPIS Center ser tão sofisticado, superamos muitos obstáculos.”

O que fazer em seguida:
início da jornada

Os líderes citam a
importância de uma
ampla perspectiva sobre
tecnologia e os problemas
que ela pode resolver.
Criatividade é a chave.

A IoE representa uma oportunidade sem precedentes de transformar o funcionamento
do setor público e o modo como ele presta serviços aos contribuintes. Ela cria a
necessidade (expectativas cada vez maiores dos cidadãos) e o meio (uma plataforma
para promover e oferecer novos recursos) para acelerar a inovação.
A última pesquisa da Cisco (http://bit.ly/N090Dc) e nossas conversas contínuas
com os clientes sobre IoE revelaram que há três atributos essenciais para uma
empresa preparada para IoE: ela deve ser 1) hiperantenada, 2) preditiva e 3) ágil
(consulte a Figura 1). Essas são as características que as organizações do setor
público precisarão para inovar com mais rapidez e alcançar os resultados desejados,
seja tornar os serviços mais práticos para os cidadãos, otimizar o uso de recursos
escassos, melhorar a sustentabilidade de uma jurisdição, prestar assistência a quem
precisa ou se defender contra ameaças.
Figura 6. A empresa preparada para IoE: três atributos principais.

Hiperantenada
Senso de localização,
status e contexto de
ativos do setor público
e ambiente
Coleta ideias e
informações da
população para
inovação

Preditiva
Otimiza o desempenho
de ativos, operações
Antecipa e aborda
de modo proativo
as ameaças
emergentes à
segurança

Ágil
Cria plataformas para
novos tipos de e
xperiências para o cidadão
Transforma a oferta de
serviços e modelos
operacionais com rapidez.

Inovação rápida

Fonte: Cisco, 2014
Cisco Consulting Services
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Com o desenvolvimento
de projetos piloto que
permitem o teste e a
análise precoces, os líderes
que entrevistamos puderam
resolver problemas difíceis
e melhorar a vida dos
cidadãos por meio da IoE.

Como ilustram Os 10 principais insights acima, as soluções de IoE adotadas pelas nossas
jurisdições de exemplo, seja com base em análise de dados, infraestrutura de rede ágil,
ferramentas de colaboração ou outras tecnologias de IoE − são claros determinantes
desses três atributos principais. Além disso, muitas das melhores práticas para o
desenvolvimento de programas de IoE eram comuns entre as jurisdições que estudamos.
Essas práticas proporcionam orientação útil para qualquer empresa que esteja
considerando, ou já desenvolvendo, uma solução de IoE. Mas o que uma organização
sem fins lucrativos ou do setor público deve fazer para começar? A seguir, oferecemos
medidas concretas que as organizações podem tomar para embarcar em sua própria
jornada de IoE. Essas medidas resultaram das experiências dos líderes da IoE que
entrevistamos e das lições que eles aprenderam com seus próprios projetos.
1) Desenvolver um plano de ação para atingir seus objetivos. Estabeleça
um processo para priorizar possíveis iniciativas de IoE com base nos problemas
que precisam ser resolvidos e no seu ponto de partida. Várias jurisdições criadas
formalizaram critérios de avaliação e seleção de projetos de IoE. A capacidade de
articular os benefícios públicos e comprová-los por meio de métricas foram critérios
essenciais para as jurisdições que estudamos, pois eles ajudam a gerar apoio
tanto internamente como com o público. Além disso, considere a possibilidade de
começar com iniciativas que trouxeram benefícios para outras jurisdições, como
estacionamento inteligente e outros projetos baseados em meios de transporte.
Os órgãos responsáveis pelo transporte público costumam ter a autoridade e o
orçamento necessários para lançar projetos piloto dimensionáveis, com métricas de
sucesso relativamente fáceis de desenvolver e comunicar às partes interessadas.
2) Selecionar parceiros de tecnologia que tenham visão e experiência em
IoE. A maioria dos líderes de IoE que entrevistamos disseram que o trabalho com
fornecedores de tecnologia experientes contribuiu para que eles visualizassem o
que as suas soluções de IoE poderiam fazer e usassem a tecnologia de maneiras
que eles não tinham considerado. Em alguns casos, essa foi uma parceria públicoprivada em que grupos do setor privado contribuíram com a infraestrutura e o
financiamento necessários para dar início ao processo. Em outros, as jurisdições
selecionaram fornecedores de tecnologia que possuíam competência técnica e
conhecimento do setor.
3) Construir a base de rede necessária para vários projetos. Para que as
iniciativas de IoE tenham sucesso a longo prazo, as organizações do setor público
precisam de uma sólida estrutura de rede. Caso contrário, correm o risco de
desenvolver “soluções pontuais” que não possam compartilhar dados ou ser
facilmente dimensionadas. Como a coleta e a análise de dados de várias fontes
expandem os benefícios da IoE, a incapacidade de integrar dados pode neutralizar
o impacto de soluções individuais e levar a resultados decepcionantes. Além disso,
a construção de uma rede separada para cada iniciativa de IoE é ineficiente, custa
caro e desencoraja a experimentação. Muitas jurisdições de IoE bem-sucedidas
construíram uma plataforma de rede baseada em uma sólida estrutura de fibra
óptica e acesso Wi-Fi amplamente disponível. Com base nessa plataforma, eles
podem lançar diversos projetos de IoE de uma só vez e compartilhar dados para
criar novas fontes de valor e de informações úteis.
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4) Comece a testar. Com o desenvolvimento de projetos piloto que permitem
o teste e a análise precoces, os líderes que entrevistamos puderam resolver
problemas difíceis e melhorar a vida dos cidadãos por meio da IoE. Quase todos
citaram a importância de usar pilotos e protótipos para obter patrocínio das partes
interessadas, provar o caso de negócios e obter a tecnologia certa. Os pilotos
devem ser escaláveis e ter métricas claras de sucesso, que podem ser usadas
para decidir se eles devem ser totalmente implementados. Também vimos que a
perseverança face a desafios técnicos (e políticos) pode ser a diferença entre o
sucesso estrondoso e o fracasso prematuro.
5) Estar aberto a todas as possibilidades. A IoE tem a capacidade de transformar
o que as organizações do setor público fazem e como elas fazem. Os líderes de
IoE com os quais conversamos comentaram sobre a importância de manter uma
perspectiva ampla no que diz respeito tanto ao problema a ser resolvido como à
tecnologia que vai resolvê-lo. Muitas vezes, as limitações de uma determinada
tecnologia podem ser superadas com criatividade e conhecimento das alternativas.
Uma vez implementados os componentes essenciais de uma solução, os benefícios
podem vir de lugares inesperados. A jornada da IoE pode começar com um
problema específico, mas o valor evidente de compartilhar e analisar dados, quebrar
silos e gerar um engajamento mais forte dos cidadãos e dos funcionários pode levar
a novos e maiores impactos.
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