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Mas o que é uma cidade inteligente? Quais sãos os requisitos que a diferenciam
em relação às cidades tradicionais? Vitor Amuri Antunes, ao abordar o tema em seu livro
“Parceria Público-Privadas para Smart Cities” (Lumen Juris, 2017)1, cita algumas cidades
como exemplo, cada qual, com uma característica própria que lhe permitiu ser
reconhecida como uma cidade inteligente.
But what is a smart city? What are the requirements that differentiate it from
traditional cities? Vitor Amuri Antunes, when addressing the theme in his book “PublicPrivate Partnership for Smart Cities” (Lumen Juris, 2017), cites some cities as an
example, each with its own characteristic that allowed it to be recognized as a smart city.
Assim, pela clareza de exposição do referido autor e também como justa
homenagem ao seu trabalho inovador sobre cidades inteligentes desenvolvidas a partir de
parcerias público-privadas, faço transcrição de trecho de seu trabalho, in verbis:
Thus, due to the clarity of the author's exposition and also as a fair tribute to his
innovative work on smart cities developed through public-private partnerships, I
transcribe a portion of his work, in verbis:
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Barcelona (Espanha) recebeu, em 2014, o título de Smart City em função de
projeto – desenvolvido pela Municipalidade – que, integrando Iluminação
Pública, veículos elétricos, Internet Pública (Wi-Fi) e controle de temperatura,
umidade e poluição nas vias públicas, viabilizou a otimização, em bases
sustentáveis, destes serviços e utilidades municipais; no caso de Copenhagen
(Dinamarca), também classificada ela União Europeia como Smart, o título
deveu-se a projeto desenvolvido na área de mobilidade urbana, com a
integração entre diversos equipamentos públicos de transporte do Município 2
– mesmo fator que conduziu Curitiba (Brasil), precursora do sistema “BRT –
Bus Rapid Transit” ao título de Cidade Inteligente.
Já São Paulo, [...] foi classificada, em 2016, como Cidade Mais Inteligente do
Brasil3 em virtude das recentes e corajosas políticas públicas que permitiram a
efetiva apropriação social e a gestão democrática do espaço urbanos dos meios
de transporte, com a implantação de mais de 500 quilômetros de faixas
exclusivas de ônibus e aproximadamente 400 quilômetros de ciclovias, por
toda a Cidade.
In 2014, Barcelona (Spain) received the title of Smart City due to a project developed by the Municipality - which, integrating Public Lighting, electric
vehicles, Public Internet (Wi-Fi) and temperature, humidity and pollution
control on public roads , enabled the optimization, on a sustainable basis, of
these municipal services and utilities; in the case of Copenhagen (Denmark),
also classified in the European Union as Smart, the title was due to a project
developed in the area of urban mobility, with the integration between various
public transport equipment in the Municipality - the same factor that led
Curitiba (Brazil) , precursor of the “BRT - Bus Rapid Transit” system to the
title of Smart City.
Already São Paulo, [...] was classified in 2016 as Smarter City of Brazil
because of recent and courageous public policies that enabled the effective
social ownership and democratic management of urban space means of
transport, with the implementation more than 500 kilometers of exclusive bus
lanes and approximately 400 kilometers of cycle paths, throughout the city.

Na verdade, embora não haja um consenso a respeito do conceito de Smart City,
pode-se estabelecer, como definição mais aberta e abrangente da expressão, a cidade que
utiliza inteligentemente seus recursos4.
In fact, although there is no consensus regarding the concept of Smart City, it is
possible to establish, as a more open and comprehensive definition of the expression, the
city that uses its resources intelligently.
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Portanto, de acordo com V.A. Antunes, pode ser considerada como cidade
inteligente o município que utiliza inteligentemente seus recursos.
Therefore, according to V.A. Antunes, the municipality that uses its resources
intelligently can be considered as a smart city.
Partindo do referido conceito acima transcrito, apresentamos o nosso: é smart city
a cidade que emprega inteligentemente seus recursos com o objetivo de buscar atingir em
grau máximo a sustentabilidade das diversas políticas públicas e consequente melhoria
da qualidade de vida de sua população, objetivando a efetividade do princípio da
dignidade da pessoa humana5.
Starting from the aforementioned concept, we present ours: smart city is the city
that intelligently employs its resources in order to seek to achieve the maximum degree
of sustainability of the various public policies and the consequent improvement in the
quality of life of its population, aiming at effectiveness the principle of human dignity.
Sim, de nada valerá implantar smart cities se todo o esforço investido se restringir
apenas às questões voltadas à sustentabilidade se não houver ações concretas e efetivas
voltadas à melhoria da qualidade de vida de toda a população da cidade, em especial, dos
que estiverem em situação de maior vulnerabilidade social. Quanto maior o grau de
vulnerabilidade social de uma população, maior a necessidade de se implantar um projeto
de smart city. Tecnologia bem aplicada é a que serve ao maior número de pessoas possível
e isso se consegue pela via do planejamento e execução de políticas públicas suportadas
fortemente pela tecnologia da informação.
Yes, there is no point in implementing smart cities if all the effort invested is
restricted only to issues related to sustainability if there are no concrete and effective
actions aimed at improving the quality of life of the entire population of the city,
especially those who are in a greater social vulnerability situation. The greater the degree
of social vulnerability of a population, the greater the need to implement a smart city
project. Well-applied technology is that which serves as many people as possible and this
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is achieved through the planning and execution of public policies strongly supported by
information technology.
No entanto, na atualidade, infelizmente, fruto de um modelo socialmente injusto
que preponderou até a Pandemia do Covid-19, percebe-se um forte movimento do
mercado de bens de consumo e de marketing impondo a regra de que as vantagens
tecnológicas somente podem ser disponibilizadas a quem tiver dinheiro para pagar por
elas.
However, today, unfortunately, the result of a socially unjust model that prevailed
until the Covid-19 Pandemic, there is a strong movement in the market for consumer
goods and marketing, imposing the rule that technological advantages can only be
available to anyone who has the money to pay for them.
Contudo, a progressão pandêmica do Novo Coronavírus em todos os cantos da
Terra, ocasionando centenas de milhares de mortos – sem qualquer distinção de
nacionalidade, ideologia, sexo, cor, raça ou classe social – por falta de adequada
infraestrutura das cidades em todos os setores das chamadas políticas públicas, mas
principalmente na área da saúde, saneamento básico e transporte público, obrigou a
Humanidade a repensar seus costumes e modo de vida em todo o planeta.
However, the pandemic progression of the New Coronavirus in all corners of the
Earth, causing hundreds of thousands of deaths - without any distinction of nationality,
ideology, sex, color, race or social class - due to the lack of adequate infrastructure of
cities in all sectors of the so-called public policies, but mainly in the area of health, basic
sanitation and public transport, forced Humanity to rethink its customs and way of life
across the planet.
O “novo normal” fez o homem redescobrir o papel da tecnologia no dia a dia das
pessoas. De mero apanágio supérfluo, indicador de status social ou capacidade econômica
diferenciada, a tecnologia foi compreendida e promovida à ferramenta essencial ao
prosseguimento da vida. Por este motivo, acredita-se que seu uso daqui para frente será
cada vez mais presente, intenso e permanente no campo das políticas públicas. Não mais
a enxergaremos como um bem acessível a poucos, mas, sim, principalmente como um
produto universal utilizado pelas administrações públicas em benefício das suas
populações. Eis, portanto, a próxima tendência da indústria tecnológica, a universalização

de seus produtos com ênfase na sua empregabilidade em grande escala e em prol da
coletividade.
The “new normal” made man rediscover the role of technology in people's daily
lives. From mere superfluous prerogative, indicator of social status or differentiated
economic capacity, technology was understood and promoted as an essential tool for the
continuation of life. For this reason, it is believed that its use going forward will be
increasingly present, intense and permanent in the field of public policies. We will no
longer see it as an asset accessible to a few, but, rather, as a universal product used by
public administrations for the benefit of their populations. This is, therefore, the next trend
of the technological industry, the universalization of its products with an emphasis on
their employability on a large scale and for the benefit of the community.
Até porque a pandemia trouxe como amargo Cavalo de Tróia uma crise econômica
de proporção mundial, que já está gerando e vai gerar pelos próximos anos muito
desemprego, miséria, fome e violência. E as cidades deverão estar preparadas para
enfrentamento local destes problemas. Evidente, que a tecnologia será essencial para
vencermos estes obstáculos que se avizinham em grande velocidade.
Especially because the pandemic brought as bitter Trojan horse an economic crisis
of global proportions, which is already generating and will generate for the next years a
lot of unemployment, misery, hunger and violence. And cities must be prepared to face
these problems locally. Evidently, technology will be essential to overcome these
obstacles that are approaching at great speed.
Não há tempo a perder. As cidades precisam se antecipar aos problemas que virão.
Como resolver o problema do desemprego, miséria, fome e violência em nível coletivo?
É preciso considerar, sem que isso seja compreendido como atitude pessimista, mas sim
de medida proativa de eficiência dos gestores públicos, a possibilidade de que, muito
provavelmente, se aproxima, em todas as cidades do mundo, de todos os portes, uma onda
gigantesca de pessoas desempregadas que não terão condições de prover as suas
necessidades básicas e de suas famílias como alimentação, moradia, vestuário e educação,
por exemplo, que, em curto espaço de tempo, impactará intensa e negativamente cidade
em que vivem, gerando espiral ascendente em direção ao completo caos social marcado
por saques a estabelecimentos comerciais como supermercados, lojas de departamentos e

farmácias, assaltos a residências, invasão de estabelecimentos de saúde, depredação de
bens públicos, enfim, de aumento significativo da taxa local dos crimes contra a vida e
contra o patrimônio.
There is no time to lose. Cities need to anticipate the problems to come. How to
solve the problem of unemployment, misery, hunger and violence at the collective level?
It is necessary to consider, without this being understood as a pessimistic attitude, but
rather as a proactive measure of efficiency of public managers, the possibility that, in all
cities of the world, of all sizes, a gigantic wave is approaching of unemployed people who
will not be able to provide for their basic needs and that of their families, such as food,
housing, clothing and education, for example, which, in a short period of time, will have
an intense and negative impact on the city in which they live, generating an upward spiral
in towards the complete social chaos marked by looting of commercial establishments
such as supermarkets, department stores and pharmacies, robberies at homes, invasion of
health establishments, depredation of public goods, in short, a significant increase in the
local rate of crimes against life and against the patrimony.
Por isso, pensar na implantação do maior número possível de cidades inteligentes
no curto prazo em todos os países é uma forma de criar soluções que evitem ou diminuam
significativamente a espiral ascendente em direção ao caos social local. E certamente, o
desenvolvimento das smart cities estará focado nas políticas públicas de saúde, segurança
pública, educação, assistência social e desenvolvimento econômico local.
Therefore, thinking about the deployment of as many smart cities as possible in
the short term in all countries is a way to create solutions that prevent or significantly
reduce the upward spiral towards local social chaos. And certainly, the development of
smart cities will be focused on public policies on health, public security, education, social
assistance and local economic development.
Felizmente, no Brasil, já existem movimentos neste sentido. Neste sentido, vale
destacar a existência de curso de pós-graduação da PUC Minas, de 432 horas/aula,
intitulado Cidades Inteligentes que traz em seu currículo o estudo do tema cidades

inteligentes, humanas e sustentáveis6, indicando a estreita relação entre smart cities e
assistência social.
Fortunately, in Brazil, there are already movements in this direction. In this sense,
it is worth highlighting the existence of a postgraduate course at PUC Minas, of 432
hours/class, entitled Smart Cities that brings in its curriculum the study of the theme
smart, human and sustainable cities, indicating the close relationship between smart cities
and social assistance.
E o que você pode fazer a respeito disso? Simples, reflita sobre o que você pode
fazer para criar ou colaborar no desenvolvimento de ferramenta tecnológica coletiva de
enfrentamento da era pós-pandemia. Se você não for da área tecnológica, troque ideias
com as pessoas dentro do seu raio de alcance pessoal para criar movimento social para
acordar o prefeito da sua cidade para os inúmeros problemas da era pós-pandemia que se
aproximam. Sem dúvida, ele vai precisar aplicar o conceito de cidade inteligente para
combatê-los com eficiência, eficácia e efetividade.
And what can you do about it? Simple, think about what you can do to create or
collaborate in the development of a collective technological tool to face the postpandemic era. If you are not in the technology field, exchange ideas with people within
your personal reach to create a social movement to wake up the mayor of your city to the
numerous problems of the approaching post-pandemic era. Undoubtedly, he/she will need
to apply the concept of the smart city to fight them efficiently and effectively.
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