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Cidades inteligentes 
e a análise de dados 

na gestão pública

No ano passado, a 

McKinsey & Company 

divulgou um estudo 

apontando que as 

cidades inteligentes vão 

movimentar em todo o 

mundo algo em torno 

de US$ 2 trilhões até a 

próxima década

Paralelamente, a Frost & 
Sullivan apontou que te-
remos mais de 50 bilhões 

de dispositivos conectados 
até 2020. No Brasil, segundo 
o IDC, é bem possível que o 
mercado de Internet das Coisas 
seja duplicado até o fi nal da 
década atual, movimentando 
algo superior a US$ 13 bilhões. 
Esses são alguns exemplos dos 
muitos avanços tecnológicos 
que tivemos nos últimos anos e 
ainda teremos no futuro, e que 
até pouco tempo nos pareciam 
muito distantes.

No caso das cidades inteli-
gentes, há um sinal evidente 
de que o uso efi ciente das 
novas tecnologias poderá se 
reverter em uma transforma-
ção sem precedentes no que 
diz respeito à gestão pública, e 
que vai muito além de fornecer 
internet gratuita à população. 
Na prática, fazer parte de 
uma cidade inteligente signi-
fi ca ser testemunha ocular da 
forma como vários serviços 
essenciais poderão ser admi-
nistrados daqui pra frente, re-
volucionando a maneira como 
os cidadãos interagem com 
os espaços públicos e, assim, 
desfrutando do bem-estar de 
que tanto necessitam.

Mas como tornar tudo isso 
possível? Como as cidades 
podem e devem se preparar 
para esse futuro cada vez 
mais próximo ao atender às 
demandas da população, mas 
sem deixar de lado a efi ciência 
na gestão?

Em qualquer cidade de mé-
dio e grande porte - e princi-
palmente nos grandes centros 
urbanos -, a população lida com 
uma série de problemas que 
afetam diariamente milhares 
de pessoas em áreas essenciais, 
como transporte e segurança. 
São problemas que se tornaram 
cada vez mais complexos com 
o passar do tempo, gerando 
diversos desafi os para as pre-
feituras a cada nova eleição. 

Hoje, com os dados presentes 
em quase toda parte - gerados, 
inclusive, por equipamentos 
públicos, como os sistemas de 
vigilância e de monitoramento 
de tráfego -, o uso correto das 
ferramentas analíticas permite 
avanços nunca antes imaginados 
na condução de temas tão espi-
nhosos para qualquer gestor.

Por meio da análise inte-
ligente, as prefeituras têm 
nesse conjunto de dados, 
hoje conhecido por Big Data, 
um leque de informações 
capazes de proporcionar - em 
tempo real e com origem em 
diversas fontes - os subsídios 
necessários para a tomada de 
decisões mais ágeis. Com isso, 
tornam-se capazes de fornecer 
respostas rápidas às necessida-
des da população e, ao mesmo 
tempo, efi cientes quanto ao 
uso dos recursos - algo cada 
vez mais necessário em tem-
pos de orçamento restrito ou 
escasso.

Se tomarmos como único 
exemplo o serviço de trans-
porte, são inúmeras as possibi-
lidades de melhorias na gestão, 
desde a fase de planejamento 
até a operação. Por meio do 
uso das ferramentas analíticas 
e do cruzamento de todas as 
informações disponíveis e 
coletadas, é possível compre-
ender como e se o serviço tem 
sido útil à população e que 
tipo de melhorias podem ser 
implementadas para um bom 
aproveitamento do serviço.

Um exemplo disso seria 
a criação de novas rotas de 
ônibus, no intuito de acelerar 
o fl uxo e assim reduzir o tem-
po de espera dos usuários, 
com base nas informações 
coletadas sobre horários de 
pico e número de veículos em 
determinados trechos. Outra 
aplicação efi caz seria fazer 
uso dos dados para prever e 
determinar qual seria o tempo 
ideal para fazer a manutenção 
necessária na frota - ou até 
mesmo sua renovação - sem 
afetar a rotina da população.

Assim como já ocorre no 
mundo dos negócios, as pos-
sibilidades e vantagens de 
uso da análise de dados na 
gestão pública são as mais 
diversas possíveis. Mas ainda 
há muito a ser feito para que as 
cidades inteligentes se tornem 
uma realidade cada vez mais 
comum no Brasil, colocando 
o país no mesmo patamar de 
outras nações já inseridas 
nesse cenário. 

Antes de tudo, é necessário 
que os gestores tenham a 
capacidade de identifi car as 
demandas mais comuns e mais 
presentes na vida dos cidadãos, 
permitindo, assim, o surgimen-
to de soluções cada vez mais 
inovadoras para os problemas 
da sociedade atual.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Previdência foi instalada no Senado e o senador 
Paulo Paim (PT-RS), autor do requerimento e 
criação da CPI, foi eleito o presidente dos traba-
lhos. O cargo de vice fi cou com o senador Telmá-
rio Mota (PTB-RR) e a relatoria com o senador 
Hélio José (PMDB-DF). A escolha dos nomes 
foi possível por acordo, uma vez que é praxe na 
Casa que o autor do requerimento de criação da 
CPI fi que com um dos cargos da mesa. 

A comissão vai analisar os números da Pre-
vidência Social para identifi car se há rombo e 
qual o seu tamanho, além de procurar identifi car 
casos de fraudes e sonegações por parte de 
grandes empresas. Para o relator, o principal 
objetivo será avaliar se há outras opções para 
resolver o problema da Previdência que possam 
amenizar a reforma em curso. 

“Direitos adquiridos são sagrados. Quem 
entrou em um jogo com uma regra espera que 
o jogo termine com a mesma regra com que 
iniciou. Qualquer mudança, para quem vai 
adentrar o jogo, é possível, permissível e normal. 
Então, nós estamos perplexos com algumas 
mudanças. Esperamos que consigamos chegar a 
uma situação boa, a um norte legal, quando nós 
tivermos, por meio desta CPI aqui, conseguido 
desvendar todas as questões que são faladas a 
respeito da situação”, disse Hélio José.

A oposição acredita que vai conseguir, por 
meio da CPI, comprovar que a reforma apre-
sentada pelo governo não é necessária e que o 
problema da Previdência tem a ver com fraudes 
e sonegações. Já os governistas aprovam que 
a conclusão do inquérito vai corroborar para a 
aprovação da reforma (Ag.Senado).

A CPI da Previdência foi instalada no Senado.

Ele lembrou que, nas 
últimas semanas, houve 
problemas na articulação 

das votações, principalmente 
na base de apoio do governo, 
mas ressaltou que, graças a uma 
reorganização, o projeto que 
trata da reforma, foi aprovado 
por 296 votos contra 177.

Questionado por jornalistas 
sobre o fato de o número 
de votos a favor da reforma 
trabalhista não ser suficiente 
para aprovar a reforma da 
Previdência, tema conside-
rado prioritário pelo governo 
no Congresso e que tramita na 
forma de PEC, Maia respon-
deu que ainda há tempo para 
atuar junto aos deputados em 
favor da aprovação. Projetos 
exigem maioria simples para 
aprovação na Câmara. PECs, 
no entanto, precisam ser 
aprovadas por três quintos 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Rádios comunitárias 
querem acessar verba 

pública de mídia
Aumento da potência 

de transmissores, acesso a 
recursos de verbas públicas 
de mídia e direito a rece-
ber anúncios comerciais. 
Essas foram algumas das 
reivindicações feitas por 
representantes de rádios 
comunitárias que partici-
param de audiência pública 
da Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado sobre 
o tema, ontem (27). 

Geremias dos Santos, 
presidente da Associação 
Brasileira de Radiodifusão 
Comunitária, afi rmou que o 
governo permitiu a criação 
das “radcoms”, o que foi um 
grande passo, mas as conde-
nou a “morrer de fome”, já 
que não previu formas de fi -
nanciamento. Em meio a isso, 
elas precisam pagar despesas 
fi xas como aluguel, internet 
e telefone e até mesmo os 
direitos autorais de músicos 
e compositores ao Ecad, o 
que difi culta a continuidade 
dos trabalhos. “Queremos ter 
acesso a verbas públicas de 
mídia. É absurdo não termos 
acesso a verba de mídia que 
prefeituras, câmaras, assem-
bleias legislativas, governos 
estaduais e federal têm dis-
poníveis”, afi rmou.

O dirigente pontuou ou-
tros tópicos que precisam 
ser revistos na legislação 
das rádios comunitárias, 
como a possibilidade de 
expansão, com três canais 
por município, o aumento da 
potência dos transmissores 
dos atuais 25 watts para 
250 watts, numa preparação 
para a rádio digital, e até a 
previsão de formar rede de 
rádios comunitárias pelo 
Brasil inteiro. O senador 
Helio José (PMDB-DF), 
autor do requerimento da 
audiência, prometeu conver-
sar com o líder do governo, 
Romero Jucá (PMDB-RR) 
para estudar o assunto.

Rodrigo Gebrim, repre-
sentante do Ministério das 
Comunicações, esclareceu 
que as radcoms podem fazer 
propaganda, receber o cha-
mado “apoio cultural”, espe-
cialmente do comércio local 
e da comunidade, desde que 
as chamadas não divulguem 
preços e condições de paga-
mento. Disse também que o 
governo e o Ministério não 
se opõem ao acesso à verba 
de mídia, mas lembrou que 
é preciso haver a mudan-
ça na legislação para isso
(Ag.Senado).

Em um de seus últimos atos 
como ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o 
jurista Henrique Neves não 
aprovou, no último dia 11, as 
contas do PSDB referentes 
ao ano de 2011. Neves deter-
minou que o partido devolva 
cerca de R$ 4 milhões ao erá-
rio, bem como que deixe de 
receber uma das doze parcelas 
mensais do fundo partidário 
referentes a 2017 o que, no 
caso do PSDB, corresponde 
a R$ 6,6 milhões. O diretório 
tucano também deverá des-
tinar R$ 2,1 milhões para o 
incentivo à participação de 
mulheres na política.

Entre as principais irregula-
ridades identifi cadas pelo mi-
nistro do TSE estão: despesas 
com passagens aéreas sem a 
comprovação de utilização dos 
bilhetes, despesas dos diretó-
rios estaduais sem comprova-
ção da prestação de serviços 
e da vinculação com atividade 
partidária, não apresentação 
de notas fi scais de hospedagem 
e pagamento de hospedagem 
sem utilização de diária, entre 

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves.

Jefferson Rudy/Ag.Senado
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O que fragiliza os trabalhadores é o 
desemprego, que atinge 13 milhões de 
pessoas, e não a reforma trabalhista. O 
ponto de vista foi manifestado ontem (27) 
pela senadora Ana Amélia (PP-RS). Ela 
lamentou que os críticos da reforma, apro-
vada na quarta-feira (26) pela Câmara, se 

refi ram às mudanças como se tivessem sido 
extintos as férias e o 13º salário, conquistas 
que, observou, foram mantidas.

Ana Amélia apoiou a extinção do im-
posto sindical - o que, a seu ver, permitirá 
a sobrevivência somente dos sindicatos 
efi cientes na defesa dos trabalhadores - e 

declarou-se surpresa com o fato de muitas 
dessas entidades não aceitarem a preva-
lência do negociado sobre o legislado, um 
dos pontos da reforma. “Nós temos que 
libertar o trabalhador para que ele decida 
o que é melhor para ele “, acrescentou em 
defesa da reforma (Ag.Senado).

A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara aprovou 
proposta do Senado que pro-
põe medidas para simplifi car 
os procedimentos de registro 
e cancelamento de empresas. 
Entre outros pontos, a pro-
posta habilita órgãos estaduais 
e municipais como agentes 
operacionais do CNPJ, com o 
objetivo de evitar a duplicação 
de registros. O texto aprovado 
foi um substitutivo do deputado 
Assis Carvalho (PT-PI). 

Na avaliação do relator, o tex-
to original contém dispositivos 
“tecnicamente defi cientes, que 
ameaçam a efi cácia da admi-
nistração tributária e podem 
refl etir-se negativamente sobre 
a arrecadação”. O parlamentar 
optou por substituir as medidas 
do texto original por sugestão 
do deputado Paulo Azi (DEM-
BA), que apresentou voto em 
separado.

Ainda segundo Carvalho, 

grande parte das iniciativas 
para diminuir o excesso de 
burocracia que constavam 
no projeto já foram adotadas 
pela Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas 
e Negócios (Redesim). Com 
isso, a nova versão insere um 
dispositivo na lei para prever 
que empresas cujas atividades 
sejam classifi cadas como de 
baixo risco possam funcionar 
imediatamente.

A legislação já prevê que, 
salvo nos casos de atividades 
com grau de risco elevado 
que exijam vistoria prévia por 
órgãos públicos específi cos, 
as empresas podem iniciar 
imediatamente suas atividades 
mediante a licença de funciona-
mento provisório. A proposta, 
que tramita com prioridade, 
ainda será analisada de forma 
conclusiva pela Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Maia: trabalhar “com paciência” para 
aprovar reforma da Previdência

Após a aprovação da proposta de reforma trabalhista no plenário da Câmara, o presidente da Casa, 
Rodrigo Maia, disse que agora vai trabalhar para conseguir os votos necessários para aprovar a 
reforma da Previdência

votos. Agora nossa obrigação 
é mostrar a eles a importância 
que a reforma da Previdência 
tem”, acrescentou.

O líder da minoria na Câma-
ra, José Guimarães (PT-CE), 
afirmou que o placar da apro-
vação da reforma trabalhista 
é um “sinal péssimo” para a 
votação da previdenciária. 
“A Previdência é muito mais 
sensível porque mexe imedia-
tamente com a vida. Portanto, 
duvido que os deputados que 
tiveram tanta ousadia em subir 
à tribuna e defender a reforma 
trabalhista tenham coragem 
de subir e defender o fim da 
aposentadoria rural, porque, 
na prática, é isso”. Para ele, a 
aprovação da reforma traba-
lhista deu combustível para 
a greve geral marcada para 
hoje (28) por movimentos 
sindicais (ABr).

do total de deputados.
“Temos aí duas ou três 

semanas e, com muita paci-
ência, vou trabalhar para que 
possamos chegar no plenário 
com número para aprovar a 

reforma da Previdência. Preci-
samos avançar nessa reformas 
e entregar, em 2018, um Brasil 
reorganizado e reequilibrado”, 
disse Maia. “A favor da reforma 
trabalhista tivemos quase 300 

CPI da Previdência vai investigar 
rombo e casos de fraude

TSE aplicou sanção
de R$ 10 milhões ao PSDB

outros. Por email, o PSDB disse 
que seus advogados já apresen-
taram recurso contra a decisão. 
O partido não esclareceu qual 
etapa de análise teria sido des-
cumprida.

O plenário do TSE tam-
bém decidiu  punir o PT e o 
PMDB por irregularidades na 
prestação de contas de 2011, 
identifi cadas em pareceres da 
área técnica do tribunal. Mais 
cinco partidos receberam san-
ção: DEM, PSOL, PSTU, PSL e 

PTC. A maior punição foi a do 
PT, que teve suas contas re-
provadas parcialmente, sendo 
condenado a retornar R$ 5,6 
milhões ao erário, além de dei-
xar de receber R$ 7,8 milhões 
referentes à cota de um mês do 
Fundo Partidário deste ano. En-
tre as principais irregularidades 
identifi cadas está o pagamento 
de empréstimos fraudulentos 
ligados à Ação Penal 470, 
conhecida como processo do 
mensalão (ABr).

Projeto aprovado simplifi ca 
abertura de empresas

O que fragiliza ‘não é a reforma, mas o desemprego’
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