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Resumo 

O presente trabalho de dissertação tem como objetivo propor um modelo capaz de caracterizar 

a cidade de Pará de Minas no contexto de Market Place e determinar sua orientação à cidade 

inteligente. O tema smart city é atual, relevante e vem ganhando notoriedade entre acadêmicos, 

profissionais de diversas áreas e no âmbito da gestão pública. Esse estudo partiu da explanação 

dos conceitos mundialmente aceitos e da definição dos construtos adotados como parâmetros 

para a pesquisa. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário com quarenta e três 

questões referentes à cidade, aplicado junto à população local. O propósito foi identificar a 

realidade de Pará de Minas a partir da visão e entendimento dos munícipes participantes da 

amostra, estabelecendo uma análise baseada nos construtos norteadores da pesquisa, 

verificando a aplicabilidade da literatura acadêmica na realidade da cidade bem como a 

felicidade dos munícipes em relação à cidade. O resultado foi apresentado por meio de figuras, 

infográficos e tabelas, para facilitar a compreensão do leitor, demonstrando a percepção dos 

moradores locais em relação à cidade, apontando vários pontos de melhoria e pontos ainda não 

observados pela gestão municipal, como a memória da cidade, sua visibilidade no cenário 

nacional e estadual; e ainda o potencial de turismo, pouco aproveitado e incentivado, segundo 

avaliação dos indivíduos da amostra. 

 

                   Palavras chaves: cidade inteligente, sutentabilidade, administração pública, Market Place 



Abstract 

The present dissertation work aims to propose a model capable of characterizing the city of Pará 

de Minas in the context of Market Place and determining its orientation to the smart city. The 

smart city theme is current, relevant and has gained notoriety among academics, professionals 

from different areas and within the scope of public management. This study started from the 

explanation of the concepts accepted worldwide and from the definition of the constructs 

adopted as parameters for the research. Data collection was performed through a questionnaire 

with forty-three questions related to the city, applied to the local population. The purpose was 

to identify the reality of Pará de Minas based on the vision and understanding of the citizens 

participating in the sample, establishing an analysis based on the guiding constructs of the 

research, verifying the applicability of academic literature in the reality of the city as well as 

the happiness of the citizens in relation the city. The result was presented by means of figures, 

info graphics and tables, to facilitate the reader's understanding, demonstrating the perception 

of local residents in relation to the city, pointing out various points of improvement and points 

not yet observed by the municipal management, such as the city's memory, its visibility in the 

national and state scene; and also the tourism potential, little used and encouraged, according 

to the evaluation of the individuals in the sample. 

 

      Keywords: Smart city, sustainability, public administration, Market Place 
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1 – Introdução 

 
1.1 Contextualização do tema e do estudo 

 
 

O tema das cidades inteligentes ou smart cities vem sendo gradualmente inserido no espectro 

da sociedade do conhecimento. A literatura acadêmica aborda cada vez mais o assunto como 

unidade analítica de estudos. Revistas científicas ou técnicas, seja na área de Administração, 

Arquitetura, Direito, Engenharia Civil e outras, começam a descrever e explicar este tema 

reconhecendo sua importância para a vida contemporânea. Paralelamente, diversas IES vêm 

criando programas de estudos em strictus ou latus senso, assim como promovendo palestras, 

debates e congressos na área. 

 
No mundo todo há esforços sendo empreendidos no sentido de transformar as cidades 

tradicionais em smart cities, pois além dos benefícios em prol da coletividade outros estariam 

intrinsecamente ligados à valorização local, ao desenvolvimento sustentável e à atração de 

recursos e investimentos por parte de empresas ligadas à área da tecnologia. As cidades 

inteligentes incorporam um novo conceito de gestão e representam um grande desafio aos 

gestores. Atualmente muitos são os problemas que as cidades enfrentam, por isso, é importante 

repensar os modelos de gestão e planejamento, visando adequá-los aos novos cenários que 

despontam no cotidiano da urbe. O crescimento exponencial da população a que assistimos 

parece contrapor-se à manutenção da sustentabilidade, gerando preocupação com a qualidade 

de vida de todos os cidadãos. Ser capaz de gerenciar questões cada vez mais complexas como 

essas é exigência que se impõe aos novos gestores (Jordão, 2016). 

 
De acordo com Jordão (2016), fazer a transposição conceitual para a prática tem sido desafiador 

para os gestores, que carecem de orientação no sentido de transformar as cidades tradicionais 

em inteligentes. Além do desafio quanto à aplicabilidade do conceito de smart city outras 

dificuldades emergem e estão relacionadas à escassez de recursos financeiros, falta de 

infraestrutura, ausência de políticas regulatórias e tributárias que apoiem e estimulem o 

desenvolvimento das cidades. 

 
Para se chegar ao modelo de organização das cidades atuais, foram necessários milhares de 

anos. Nos primórdios da história o homem era nômade; vivia em grupos, mas não fixava 

residência. Permanecia no lugar até exaurir sua fonte de alimento e recursos naturais. A 
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evolução ocorrida a partir de eventos como a descoberta do fogo, a agricultura e a domesticação 

de animais tornaram possíveis ao homem estabelecer-se no local, extraindo do lugar o próprio 

alimento (Costa, 1996). Essa nova forma de organização, embora rudimentar, foi o início da 

vida em sociedade e exigiu com o passar dos anos o avanço das relações dos grupos. Inúmeras 

demandas foram despontando com o novo estilo de vida: a necessidade de as pessoas se 

organizarem politicamente, estabelecimento de normas de convivência, critérios para resolução 

de conflitos, busca por soluções de problemas comuns aos membros da comunidade, definição 

de lideranças locais para conduzir as discussões e as medidas saneadoras dos problemas. O fato 

é que, embora esse processo tenha sido longo e gradativo, foi fundamental para garantir a 

subsistência da espécie humana em um mundo perigoso e desconhecido e até para estabelecer 

o modelo atual das cidades. 

 
As primeiras cidades surgiram à beira do mar e dos grandes rios e lagos. As viagens marítimas 

impulsionaram o aparecimento das cidades, o estabelecimento de relações comerciais e, 

sobretudo, o intercâmbio entre povos no qual novas culturas foram se difundindo e novos 

conhecimentos assimilados (Costa, 1996). 

 
Algumas cidades da antiguidade, principalmente Mesopotâmia, China, Egito e Grécia, tiveram 

um papel relevante na concepção das estruturas das cidades. O conhecimento advindo das 

experiências dessas civilizações foi amplamente disseminado e inspirou as gerações futuras. 

 
Para Costa (1996), as cidades gregas eram consideradas “cidades democráticas” e serviram 

como modelo para as atuais, juntamente com as cidades do império Romano e as medievais. O 

autor explicita que a Mesopotâmia apresentava as características de cidade fechada 

(circundadas por muralhas, muros e fossos) altamente militarizadas e com grande população. 

No Egito antigo as cidades eram abertas, sem muros, o faraó era o deus e liderava seu povo de 

forma absoluta. Eram divididas em cidade dos mortos, onde eram construídos os túmulos e as 

pirâmides, com edificações de pedras para simbolizar a eternidade e a cidade dos vivos, 

construída de barro, muitas vezes utilizada durante a construção das pirâmides, funcionando 

como uma espécie de acampamento. Geralmente as cidades eram erguidas no alto da colina 

para simbolizar o poder e como estratégia de defesa da cidade. Cada governante principal 

construía sua própria cidade, com palácios, templos e edifícios públicos. 
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Na acepção de Costa (1996), um novo padrão de cidade surgiu aproximadamente 500 a.c. na 

Grécia, denominada Polis, com regime democrático, onde diferentemente dos modelos de 

cidades anteriores, as decisões eram tomadas pela assembleia de cidadãos. Para os gregos eram 

cidadãos “os homens livres” – não se incluindo nesse grupo os estrangeiros, mulheres e 

escravos. Os governantes já não eram deuses, embora governassem em nome deles. Os templos 

foram separados dos locais da administração, segregando religião e administração pública e 

criando as bases para a laicidade do Estado, tal como evidenciada na maioria dos sistemas de 

governos contemporâneos. 

 
Os romanos, povos que se espalharam por grande parte do mundo antigo por causa das invasões 

e dominações, manifestaram preocupação com o bem estar dos cidadãos. Suas cidades 

possuíam templos, anfiteatro (para eventos como circo), estádio (para disputas esportivas), 

termas (banhos públicos), vias pavimentadas (estrada com pedra batida e pontes de pedra sobre 

cursos de água), viadutos, aquedutos, rede de esgoto em parte da cidade, fórum (palácio da 

justiça), domus (casas dos ricos, habitações individuais) e insulae (casas dos pobres, habitações 

coletivas de vários andares e padrão semelhante). 

 
Na idade média apareceram os feudos, um tipo de “cidade” amplamente difundido por toda 

Europa, com características distintas das demais. A população era menor e não desempenham 

papel político. Os feudos eram cercados com muros e torres de defesa, o que permitia ao senhor 

feudal o controle do seu território. As cidades eram arredondadas para facilitar a defesa. 

 
A progressão nas estruturas das cidades tanto nos aspectos físicos quanto políticos e sociais ao 

longo dos anos, impactaram a arquitetura, o urbanismo e a qualidade de vida dos povos, 

culminando com o período da segunda guerra mundial, quando o tema assumiu uma grande 

relevância. A reconstrução das cidades destruídas, o êxodo rural, a carência de mão de obra por 

parte das indústrias favoreceram o aumento da população urbana e ampliaram as demandas do 

estado (Glaeser, 2011 e Costa, 1996). 

 
As cidades, densas aglomerações que pontilham o globo, têm sido os motores da inovação desde 

a época em que Platão e Sócrates discutiam em um mercado ateniense. Nas ruas de Florença 

nasceu o Renascimento, e as ruas de Birmingham a Revolução Industrial. A grande 
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prosperidade de Londres, Bangalore e Tóquio contemporâneas surge de sua capacidade de 

produzir novos pensamentos (Glaeser, 2011). 

 
Glaeser (2011) menciona que ao olhar a história da humanidade e sua evolução, percebe-se que 

há menos de um século atrás existiam vinte cidades ao redor do mundo com mais de um milhão 

de habitantes. Em 2015, segundo a ONU - Word Urbanization Prospects (2014), este número 

ultrapassaria 500 cidades e o mais preocupante, segundo o relatório, seria o crescimento 

populacional nos centros urbanos. Atender a tamanha demanda por necessidade primária 

quando este desenvolvimento aparentemente se apresenta de forma desordenada é um grande 

desafio para os gestores públicos. 

 
De acordo com o Ministério das Cidades (2018), nas últimas décadas inúmeras cidades foram 

criadas no Brasil. A concepção errônea dessas cidades - fragmentadas pelo espaço, exclusão 

social e territorial - deu origem à desigualdade social. A fragmentação, facilmente percebida 

nas periferias, áreas onde existe uma preponderância da população mais carente da cidade, 

ocasionou a ineficiência do poder público ante as garantias previstas na Constituição Federal. 

 
A desigualdade de renda e oportunidades, características de países em desenvolvimento, 

resultam do crescimento urbano. As cidades são descritas pela Agencia ONU Habitat como os 

novos locais de pobreza. A previsão do Banco Mundial é de que até 2035 as cidades se tornem 

predominantemente pobres. Lenderman (2010) salienta que os centros urbanos são como um 

ímã para a população pobre de todo o mundo. (...) No Mundo em desenvolvimento, mais de 368 

cidades terão uma população igual ou superior a 1milhão de habitantes. 

 
Ferraz e Torres (2004) destacam que cidades muito espaçadas prejudicam a eficiência da 

economia de aglomeração (atividades econômicas e sociais). Observa-se, na concepção dos 

autores, que nas cidades espraiadas o dispêndio com infraestrutura e transporte é mais elevado, 

o consumo de terra e energia também é alto, sendo que o alto consumo de terra urbana acarreta 

prejuízos à agricultura e à manutenção de áreas de preservação ambiental. E ainda favorece a 

existência de segregação social. 

 
Em relação às cidades espraiadas, Leite & Awad (2012) apontam a compactação como 

alternativa viável para transformá-las “numa rede estratégica de núcleos policêntricos 

compactos e densos, otimizado infraestruturas e liberando territórios verdes”. 
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Na prática, verifica-se que a maioria das cidades do Brasil são desordenadas, dificultando ou 

inviabilizando a prestação dos serviços públicos. O Estado não cumpre a missão de atender as 

necessidades básicas asseguradas pela Constituição Federal e, consequentemente, de construir 

uma cidade igualitária para todos os munícipes. 

 
Ao tratar da política urbana, o texto constitucional de 1988 prevê que o poder público municipal, 

a partir de diretrizes legais, execute a política de desenvolvimento urbano visando “ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. 

Ainda, de acordo com o preceito constitucional, a função social da propriedade urbana somente 

é cumprida a partir do atendimento de determinações expressas no plano diretor relativo à 

ordenação da cidade. 

 
Para Cristo (2018) cidades são umas das maiores inovações da humanidade. Um problema, 

entretanto, tem sido o programa, ou seja, o desenho funcional dessas cidades. O programa da 

cidade dividida persiste globalmente. Hoje, de São Paulo a Medelín, da Cidade do Cabo a 

Mumbai ou até mesmo de Nova Iorque a Amsterdã, esse programa persiste. 

 
Basicamente, o desenvolvimento espacial funciona da mesma forma: as pessoas ricas, com mais 

educação e por consequência mais voz política, moram nas áreas da cidade com melhor 

infraestrutura pública enquanto as mais pobres, menos educadas e com menos voz política 

vivem nas periferias. 

 
No entendimento de De Grazia (2002), o poder público precisa entender que enquanto continuar 

se omitindo em relação a sua obrigação de fiscalizar o uso adequado das áreas públicas não 

ocupadas e enquanto continuar não implantando uma política urbana e habitacional nas cidades 

que democratize o acesso à terra urbana mediante, agora, aos próprios instrumentos previstos 

no Estatuto da Cidade, continuará possibilitando a existência de cidades desordenadas, injustas 

e desumanas. 

 
De Grazia, (2002) diz que o Estatuto da Cidade reúne princípios e instrumentos que (:) podem 

ser acionados em direção à conquista da urbanidade e da democracia, apostando nas cidades 

justas, democráticas e sustentáveis. A autora considera o planejamento nos municípios, 

mediante a participação popular, como um meio importante na concepção de políticas públicas 

reais, específicas e abrangentes, culminando com um grande aprendizado coletivo 
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que permitirá continuar enfrentando inúmeros problemas sérios e que exigem uma solução 

premente. 

 
O Plano Diretor é apontado por De Garcia (2012) como um instrumento fundamental para 

programar a maioria dos instrumentos dispostos no Estatuto da Cidade, ressaltando que os 

planos diretores precisam ser posicionados para além dos privilégios exclusivos da propriedade 

privada e dos interesses dominantes, precisam tomar outra dimensão, no sentido de combater a 

tecnocracia e a ótica privatizante nos serviços e equipamentos urbanos. 

 
A lei do Plano Diretor deve manter estreita articulação com as demais leis que regulam o 

orçamento público para combater e/ou minimizar a ineficiência do Poder Público. A elaboração 

do Plano Diretor deve ser uma ação conjunta, por meio do diálogo entre Poder Público e 

população. A partir do debate das questões relevantes e situações urgentes da cidade seja 

elaborado um planejamento para o município que permita também a redução das desigualdades 

produzidas no espaço urbano. 

 
Os autores Leite & Awad (2012) salientam que tanto na regeneração urbana e reestruturação 

produtiva de áreas metropolitanas deterioradas como na otimização das estruturas existentes 

para gerar uma cidade compacta, há necessidade das infraestruturas urbanas de transporte e as 

pré-existentes edificadas. Dessa forma, para o redesenvolvimento da cidade e a reciclagem do 

território, os autores apontam dois fatores que implicariam no êxito das transformações: 

• Planejamento e gestão eficientes, contínuos e de longo prazo. 

• Implementação de agências de redesenvolvimento urbano-econômico especifica. 

 

Segundo Carvalho Filho (2006) o planejamento urbanístico, em sua execução, redunda 

normalmente em despesas muito elevadas para o erário público e, com frequência, implica a 

fixação de restrições à iniciativa privada e ao setor econômico. A gestão democrática deve levar 

em conta todos esses fatores, de modo a obter-se uma relação custo-benefício, alcançando-se o 

máximo de satisfação com o mínimo de sacrifício. 

 
1.2 - Problematização da pesquisa 

 
 

Trata-se de tema atual em que o conceito de Smart City, embora de grande relevância para a 

sociedade, é pouco conhecido e discutido pela academia e pela sociedade. A produção 
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acadêmica sobre o tema no Brasil tem registrado um aumento gradativo, mas ainda é modesta 

se comparada a de outros países, onde há décadas o assunto ganhou notoriedade. A necessidade 

de se estabelecer um caminho tanto para discussão quanto para a transformação das cidades em 

modelos inteligentes torna o tema mais atrativo. 

 
Aprofundar nesse tema representa não apenas aquisição de conhecimento para atender a um 

anseio acadêmico, mas reflete uma preocupação, enquanto cidadão, de construir um 

conhecimento acerca da realidade local e contribuir com a disseminação do conceito. Ter um 

novo olhar para as demandas da cidade, sendo capaz de contribuir para a busca de alternativas 

para seus problemas e para uma gestão pública eficiente. 

 
Para o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), uma cidade inteligente é aquela que 

coloca as pessoas no centro do desenvolvimento, incorpora tecnologias da informação e 

comunicações (TICs) na gestão urbana e utiliza estes elementos como ferramentas que 

estimulam a formação de um governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a 

participação cidadã, estabelecendo dessa forma uma visão de longo prazo (TIinside Redação, 

2016). 

 
A sociedade precisa estabelecer uma nova forma de gerir questões urbanas. Neste contexto, 

urge pensar em alternativas que garantirão um futuro melhor, promovendo o desenvolvimento 

sustentável, melhorando a qualidade de vida de seus munícipes - partes interessadas e 

economicamente ativas - por meio de respostas adequadas aos anseios dos stakholders locais. 

 
Para Cunha, Przeybilovicz, Macaya & Burgos (2016) integrar o conjunto de sistemas setoriais 

numa plataforma de gestão integral da cidade é o desafio que a vanguarda das cidades 

inteligentes está enfrentando e parece ser o tema que concentrará os esforços nos próximos anos 

e sobre o qual restam muitas dúvidas. 

 
Ainda segundo Cunha et al.(2016) o estado atual das smart cities não está consolidado e sua 

integração em uma plataforma de cidade enfrenta barreiras, que são tecnológicas por um lado, 

mas também são políticas e organizacionais por outro. 

 
Assim, a necessidade de expandir o conhecimento do conceito de cidade inteligente tornou-se 

a principal motivação para cobrir esta lacuna de informação ainda existente nesta cidade. 
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Aproveitando esta lacuna, tem-se a pergunta: Qual é a percepção do nível de situação e 

orientação da cidade de Pará de Minas para o conceito de cidade inteligente e Marketing Place? 

Fundamentado nesta pergunta, colocam-se os objetivos deste estudo. 

 
1.3 Objetivos da pesquisa 

 
 

1.1.1 Geral 

 
 

Analisar a cidade de Pará de Minas no contexto do Marketing Place e da Cidade Inteligente, na 

perspectiva de seus habitantes e stakholders. 

 
1.1.2 Específicos 

 
 

1 – Caracterizar os construtos e variáveis determinantes do Marketing Place e da orientação 

da cidade ao conceito de cidade inteligente; 

2 – Identificar relações entre construtos do modelo; 

3 – Identificar e analisar a orientação cidade aos conceitos, relacionando-a com o nível de 

felicidade declarado pelos entrevistados com a cidade. 

 
1.3 Justificativas do estudo 

 
 

Para academia – verificar na literatura o que foi publicado sobre o assunto, observando sua 

aplicabilidade em uma cidade como Pará de Minas, na tentativa de aplicar a teoria a realidade 

e perceber suas distorções, observando a lacuna existente na literatura a respeito das cidades 

brasileiras. 

Para a cidade e seus stakeholders – propor um modelo de otimização dos impactos do Market 

Place e Cidade Inteligente para os stakeholders a fim de demonstrar o potencial da cidade, suas 

qualidades e oportunidades de melhorias. 

Para os gestores da cidade, servirá de norteador, tendo em vista que as respostas dos munícipes 

em relação à abordagem dos construtos demonstrará sua opinião sobre o assunto. Este tema, 

conforme mencionado, situa-se em um contexto de emergência na literatura. Ainda que muitos 

aspectos venham sendo, desde os primórdios, objeto de análises críticas e experimentos, nos 

dias atuais o contexto de Marketing Place vem ocupando um lugar especial no universo das 

pesquisas acadêmicas. A literatura vai se tornando abundante seja em artigos 
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científicos e tecnológicos, seja em livros e relatórios de pesquisas e consultorias, ou seja, em 

textos intuitivos fartamente publicados nas mais diversas mídias. 

Este estudo, portanto, pretende contribuir reforçando a literatura ao estudar o tema em uma 

cidade de pequeno porte, mas com idiossincrasias marcantes. Este é o propósito maior deste 

trabalho. 
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2 - Referencial Teórico 

 
 

Este capítulo tem por propósito apresentar ao leitor os fundamentos do estudo, 

consubstanciados em conhecimentos emergentes, tais como o “Marketing Place” e as cidades 

inteligentes. 

 
2.1 Market Place 

 
 

Nos últimos anos, uma nova concepção do espaço geográfico foi imposta. O território passou 

a ser visto como um espaço competitivo, dinâmico, integrado por usuários, recursos, 

stakeholders. Um espaço com características peculiares, no qual se desenvolvem atividades e 

relações coordenadas por um sistema de governo, de acordo com Resone ( 2018). 

 
A ideia original de Market Place, segundo Portugal (2017), surgiu na Holanda no ano de 1.996 

e tinha como objetivo principal colocar em um só local ou evento, empresas, autoridades locais, 

escolas, instituições sem fins lucrativos, de modo informal em um ambiente agradável e que a 

oferta seria combinada com a procura. 

 
Market place ou marketing de lugar para Ocke & Ikeda (2014) tem suscitado um crescente 

interesse por parte de acadêmicos e os conhecimentos advindos de diversas áreas exerceram 

uma evidente influência no desenvolvimento dessa temática. A despeito do expressivo número 

de publicações sobre Market place desde a década de 1980, evidencia-se ausência de definições 

claras e objetivas sobre o tema, o que compromete a uniformidade do conteúdo conceitual. Para 

Caporal e Nascimento (2016) o Marketing, deve ser explicado pelo momento comum de 

interesses, que se conjugam para produzir benefícios tanto ao operador da oferta, a empresa, o 

governo, a associação, as organizações, por um lado, como para produzir benefícios de valor 

ao demandante ou consumidor final. 

 
É neste momento para Berman (1997) que o Marketing verifica a necessidade de falar de lugares 

como oferta, evidenciando assim, a importância da constituição da cidade (dos países, dos 

territórios, das regiões) como elemento que dá sustentação à organização do nosso território e 

que merece a atenção de ferramentas de identificação do público da cidade, da identificação da 

marca, da comunicação da cidade com seus habitantes, nas definições de planos de 

desenvolvimento e das relações que se estabelecem entre seus habitantes e as 
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organizações do setor público, do terceiro setor e das relações das organizações e empresas da 

cidade com o lugar. 

 
Almeida & Engel (2017) expressam que na visão capitalista inerente à cidade, as cidades são 

pressionadas por produtividade e competitividade, levando-as a disputar investimentos, 

moradores, turistas e poder econômico. Na perspectiva contemporânea, a competitividade 

urbana encontra no marketing urbano sua estratégia mais relevante. Esse novo campo de estudo 

denominado Market Place (marketing de lugar), originado da nova conjuntura urbana é 

responsável pela divulgação dos atributos de cada cidade. 

 
Resone (2018) salienta que a existência de competição entre os territórios torna fundamental 

aprender com o Marketing Territorial para manter-se inserido no mercado globalizado, sendo 

capaz de adequar-se às mudanças e utilizar de ferramentas apropriadas para apoiar o 

desenvolvimento da economia, fomentando a implantação de empresas locais e a obtenção de 

capital estrangeiro para a cidade. As ferramentas constituem dos recursos, do 

empreendedorismo, das oportunidades de negócios e de localização existentes no território. 

 
Murgueitio, Burbano, Cabo, Cruz & Moreno (2013) corroboram com a ideia de que na atual 

dinâmica da globalização, o maior desafio das cidades consiste em atrair e manter os 

stakholders. Para os autores, o marketing local parte dos princípios de que os serviços e 

produtos do território devem ter aceitação e aplicabilidade pelos consumidores, utilizando suas 

potencialidades como um diferencial competitivo para a localidade, preservando uma imagem 

positiva do espaço, mantendo-o atraente, o que requer satisfazer todas as demandas dos atores 

envolvidos e comprometidos com a qualidade de vida dos cidadãos. 

 
Pode-se entender então que, para a aplicação do termo Market Place, deverá ocorrer um 

encontro, entre o público e o privado, entre a cidade e seus cidadãos, entre a academia e seus 

alunos e pesquisadores, onde todos os participantes terão resultados positivos, novas parcerias, 

acesso a serviços, contatos, novos clientes em potencial, reconhecimento público e ainda o 

desenvolvimento social. Na nova concepção, as cidades constituem empreendimentos e passam 

a carecer da adoção de novos modelos de gestão e planejamento tais como o marketing de 

cidades e embelezamento. Sanchez apud Macedo (2003) enfatiza que os atuais gestores têm 

investido de forma a destacar suas cidades, que na nova ordem econômica são mercadorias 

inseridas num mercado extremamente competitivo, no qual atrair investidores e 
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conservá-los produzindo renda e emprego para a cidade é algo laborioso. As ações de 

valorização das atividades que já existem nas cidades bem como as que possam vir a existir, 

contribuem para o crescimento das cidades e concorrem para a melhoria da qualidade de vida 

dos munícipes. O marketing de cidade ou city marketing é um instrumento valioso não somente 

para promover a imagem da cidade, mas que possibilita identificar e estabelecer conexões entre 

os diversos setores da urbe. 

 
De acordo com Maciel (2011) o marketing de cidades é um conceito segundo o qual a gestão 

pública deve buscar uma “identidade” para a cidade e, a partir dela, buscar um “nicho de 

atuação”. Então, encontrar esse nicho de atuação é trabalho da cidade, a partir da identificação 

dos seus atributos que podem ser atrações naturais existentes na cidade, serviços e comércio 

diferenciados ou ainda outros elementos de que dispõem o local e que define a vocação da 

cidade e qual o atributo a ser vendido. O marketing voltado para os lugares trata-se da ação do 

setor público de fazer uso de uma prática comum ao setor privado. 

 
Para Maciel (2011) a contrapartida desse esforço é o aumento de receitas municipais e do 

produto interno como decorrência dos capitais, eventos e pessoas atraídos. Mas ressalta que o 

investimento a ser atraído tem de ser capaz de ser incorporado no dia a dia da cidade, 

integralizado a ela e promovendo melhorias no desenvolvimento da cidade nas áreas de 

infraestrutura, emprego, renda etc. 

 
A cidade deve ser vista como funcional, com desenvolvimento em infraestruturas, prédios 

públicos, bairros industriais, bairros residenciais, polos comerciais, escolas, postos de saúde, 

hospitais, capacidade de abastecimento de água potável, energia disponível, comunicação, 

segurança, laser, preservação do meio ambiente, preocupação em melhorar a qualidade de vida 

de seus habitantes e ainda mostrando seu total apoio a investimentos novos na percepção de 

Glaeser, (2011). 

 
O motivo que faz um lugar se tornar atraente muitas vezes necessita ser demonstrado aos 

stakholders para que migrem seus investimentos, projetos e vida para estes lugares. A gestão 

pública é uma grande responsável pela atração de investimentos, manutenção de políticas 

públicas de investimentos, retenção de empresas e ainda foco no cidadão, para que cresça e 

desenvolva seu potencial auxiliando no crescimento da comunidade. Porque na sociedade atual 

as pessoas usufruem de muita liberdade e autonomia. O direito de ir e vir é inerente a 
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quase todos os indivíduos, excetuando aqueles que ainda vivem sob regimes autoritários. De 

forma explicita ou implícita, as pessoas escolhem onde viver. Seja permanecendo no local de 

origem ou mudando para outro lugar, o que se percebe no entendimento de Glaeser (2011) é 

que esse deslocamento impacta a cidade. 

 
A mobilidade é um fenômeno capaz de transformar a realidade da cidade. (Glaeser, 2011) 

Salienta que aqueles que estão bem de vida podem com relativa facilidade abandonar a cidade 

na fase de declínio econômico e recessão, onde as oportunidades estejam limitadas e os 

investimentos e ganhos não são atraentes. O autor ainda destaca que certos tipos de sucesso 

urbano podem tornar o lugar mais pobre. Isso significa que as pessoas por questões de 

sobrevivência e na ausência de opções que as façam permanecerem na cidade, podem migrar 

para outras áreas onde há oportunidades de emprego e crescimento. 

 
A questão da mobilidade também se aplica às empresas. De forma concomitante, ao longo dos 

anos as empresas passaram por um processo de realocação em decorrência de alternativas de 

recursos e forças de trabalho. Leite & Awad (2012) salientam que a proximidade entre as 

empresas se tornou prescindível a partir do momento em que as várias funções de produção 

foram segregadas. Isso tornou possível a transferência das empresas para outros locais mundo 

afora. Nesse contexto, diversas atividades produtivas e alguns serviços foram deslocados e 

instalados em países distintos. 

 
Ainda segundo Leite & Awad (2012) ao analisar o desenvolvimento da cidade a partir dessa 

restruturação produtiva é essencial atentar para as alterações de trabalho e do papel das cidades. 

Mediante essa situação de mobilidade de pessoas e empresas, a política nacional deve lutar para 

enriquecer e fortalecer a todos evitando que as pessoas se desloquem para cidades mais 

favorecidas, adensando essas cidades e esvaziando outras. 

 
Para Leite & Awad (2012) as cidades são a pauta da atualidade. Elas se reinventam e tal qual 

a um organismo, sofrem mutações, se adaptam, regeneram, sendo as que mais se destacam 

aquelas que se renovam ininterruptamente. Da mesma forma que as pessoas qualificadas, as 

cidades com maior capacitação também parecem ser melhores em se reinventar durante tempos 

voláteis. 
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A cidade para Lynch (2002), não se trata de um mero objeto entendido e apreciado pelas 

pessoas, como também o resultado da intervenção de muitos construtores que, constantemente, 

imprimem modificações nas suas estruturas. Para o autor não há um resultado final na estrutura 

das cidades e sim uma ininterrupta sucessão de fases. É importante estar atento ao modo como 

o cidadão consegue perceber a cidade, e partir daí, tentar adaptá-la ou melhorá-la para atender a 

demanda da maior parte da população local. Segundo Glaeser (2011) viver em uma era da 

especialização, em que os ganhos e o conhecimento estão intimamente ligados. Caporal e 

Nascimento (2016) diz que quanto maior for à percepção de valor e ganho que os indivíduos 

sentem alcançar por sua participação na cidade, maior o seu envolvimento com ela. E o que está 

gerando este envolvimento ou a falta dele, é fator determinante para o Marketing de Cidades. 

 
A incapacidade de adaptação pode levar a um processo de encolhimento das cidades. Esse 

fenômeno chamado – Shrinking Cities Movemet - implica em uma perda significativa da 

população. As causas podem estar ligadas a questões econômicas, sociais, políticas. A 

globalização e a ausência de investimentos nos centros urbanos são elencadas como possíveis 

desencadeadores do processo. 

 
Uma solução para lidar com essa problemática descrita por Leite & Awad (2012) é o chamado 

smart decline, em tradução livre, declínio inteligente. O smart decline pressupõe planejar o 

encolhimento. Trata-se de promover ações voltadas não para reversão do processo de 

encolhimento da cidade, mas no sentido de, dentro dessa nova realidade, gerar oportunidade 

para a cidade inovar e se reinventar. 

 
É importante destacar que hoje o Market Place tornou-se um instrumento valioso para a gestão 

pública seja para potencializar as oportunidades de uma cidade próspera ou alavancar as 

potencialidades de um local em declínio, buscando satisfazer seu público. Reafirmando que o 

público ao qual o Marketing de Cidades se destina são as pessoas que vivem e trabalham na 

cidade. Os cidadãos que contribuem com a economia do lugar por meio do pagamento de 

impostos e das compras efetuadas no comércio local. 
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2.2 Cidades Inteligentes 

 
 

O intenso processo de urbanização ocorrido no século passado não foi uniforme, afetando 

desproporcionalmente as cidades.   A ocupação se deu de forma desordenada e acarretou novos 

problemas para os centros urbanos. O Estado foi obrigado a efetuar serviços que não estavam 

disponíveis para essa nova parcela da população. Tal imprevisibilidade acarretou a oneração do 

poder público e concorreu para a ineficiência do setor, a partir da expansão das regiões privadas 

do atendimento do poder público (Câmara dos Deputados, 2015). 

 
Para Aune (2017) ao mesmo tempo em que as cidades lidam com problemas nunca enfrentados, 

elas dispõem, em contrapartida, de tecnologias muito mais avançadas. Nesse cenário, a 

tecnologia se mostra uma grande aliada na promoção de soluções baseadas em criatividade e 

conhecimento, para os diversos problemas das cidades ao mesmo tempo em que estabelece uma 

nova maneira das pessoas viverem, se relacionarem e trabalharem. 

 
Além isso, a tecnologia representa um nicho de oportunidades e as cidades inteligentes são, 

no entendimento de Aune (2017), aquelas que implementam soluções que fazem uso da 

tecnologia, principalmente as denominadas TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). 

 
A Smart City emerge, portanto, de um contexto desafiador, mas também de muitas 

oportunidades novas oferecidas pela tecnologia. As cidades estão em busca de soluções 

tanto para os problemas atuais quanto para os que já se desenham para o futuro – uns 

somos capazes de reverter, como a pobreza, outros são irreversíveis, como o 

crescimento populacional – e apostam em soluções tecnológicas para conquistar a 

sustentabilidade em todas as suas dimensões. O termo Smart City é ainda indefinido, 

mas seu objetivo é consenso na literatura: levar qualidade de vida aos cidadãos 

utilizando-se de ferramentas tecnológicas. (AUNE, 2017, p. 115) 

 
A tabela abaixo tem como objetivo apresentar ao leitor as características da antiga e nova 

economia aplicada às cidades. Observa-se a presença da tecnologia como ferramenta importante 

para o crescimento e sobrevivência das cidades. 

 

Tabela 1 – Características da Antiga e da Nova Cidade 

 
Características Antiga Nova 

Escopo Doméstica Global 

Força Motriz Produção de massa Tecnologia, inovação 

Recursos Capital Conhecimento, informação 

Empregos Estáveis, grandes empresas. Dinâmicos, empresas menores. 

Organização Centralizadas/hierárquicas Matriz, fluidas, descentralizadas. 

Mercados Estáveis Fluidos 
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Trabalhadores Não instruídos, não especializados. Instruídos, especializados, adaptáveis. 

Tarefas Simples, físicas Complexas, intelectuais, participativas. 

Tecnologia Mecânica Eletrônica, biológica 

Ênfase Previsibilidade Inovação, criatividade 

Fluxo de informações De cima para baixo De baixo para cima, interativo. 

Oportunidades Limitadas, fixas Fluidas, rotativas, móveis. 

Negócios/Governo Interferência mínima Colaboração, sociedade 

Símbolo Chaminé Computador 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Glaeser 2011 

 

2.2.1 Cidades Inteligentes e sua contextualização 

 

À época do surgimento do conceito de smart city, cidade inteligente era aquela capaz de realizar 

diversos serviços e obras em prol de seus habitantes, de forma a torná-la mais atrativa à vivência 

e convivência de seus cidadãos. 

 
Segundo Jordão (2016), ao citar Albino, Berardi e Dangelico (2015), o uso da expressão smart 

remonta à década de 1990, para designar as infraestruturas indispensáveis para suportar a 

tecnologia da informação e comunicação das cidades e que despontavam na área urbana. Já o 

termo inteligente foi explorado primeiramente pelo Instituto de Comunidades Inteligentes da 

Califórnia (Califórnia Institute for Smart Communities) na conjuntura das comunidades e na 

capacidade das cidades de implantar a tecnologia da informação em sua circunscrição. 

Ainda de acordo com Jordão (2016), ao longo dos anos o termo smart foi adquirindo conotações 

diversas numa constante evolução como resumido no quadro a seguir 

 
Tabela 2 – Evolução do termo Smart City 

 
ANO SIGNIFICAÇÃO 

2000 Eficiência das infraestruturas urbanas. 

2007 Eficiência dos serviços prestados pela cidade. A cidade é vista como um organismo 

vivo com interação entre as funções existentes na cidade e com os habitantes. 

2008 Levantamento de questões acerca do sentido real do termo cidades inteligentes. 

2009 Ampliação do conceito de eficiência: busca pela melhoria dos serviços prestados para 

se atingir a qualidade na cidade por meio do uso da tecnologia; foco na governança. 

2010 O conceito chega às grandes empresas de tecnologia e passa a ser associado ao conceito 

de “instrumentado, digitalizado e interconectado”. O termo smart city se estende a várias 

áreas na cidade sob a perspectiva da otimização de recursos consumidos e de redução de 

desperdícios. Nessa fase, a cidade é tida como uma interconexão entre o físico, social e 

econômico, ou seja, infraestruturas, habitantes e negócios. A tecnologia se torna 

protagonista no gerenciamento de todos os pontos críticos dos diversos setores 

urbanos (educação, saúde, transportes, administração, serviços públicos). 
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2011 Interpretações da expressão “inteligente”. Nesse ano a atenção se volta para a 

humanização do termo smart city por meio da valorização do capital humano e social; 

preocupação com questões relacionadas à sustentabilidade; procura por um diferencial 

que permita atingir a qualidade de vida plena na polis com a manutenção de um ambiente 

saudável, competitivo e inclusivo; introdução das políticas públicas como fator 

contributivo para o desenvolvimento sustentável aonde qualquer pessoa, a 

despeito de sua condição, possa ter chances de se desenvolver e crescer. 

2012 A informação (dados) apresenta-se como o diferencial na conexão entre pessoas e 

tecnologia. A partir daí a TIC passaria a fazer parte intensamente da realidade da cidade 

e de seus munícipes como jamais experimentado. A humanização das cidades atinge 

seu ápice. 

2013 Exploração dos conceitos de cidade verde associados à cidade inteligente. 

Monitoramento da sustentabilidade, crescimento econômico, visão estratégica, qualidade 

de vida nas cidades que aliados ao capital humano e criativo se tornam 

imprescindíveis para o sucesso das cidades. 

Fonte: Elaborado a partir de dados de Jordão (2016) 

 

 

Segundo o Cities in Motion Index, do IESE Business School na Espanha, 10 dimensões indicam 

o nível de inteligência de uma cidade. São eles: governança, administração pública, 

planejamento urbano, tecnologia, meio-ambiente, conexões internacionais, coesão social, 

capital humano e economia (Goodstorage, 2018). 

Com o advento da tecnologia, erroneamente, inteligência tornou-se sinônimo de tecnologia. 

Neto, Rolt & Alperstedt (2018) explicitam que a inteligência de uma cidade deve considerar a 

democratização, a participação e a contribuição igualitária de todos os cidadãos e não contribuir 

para aumentar ainda mais o fosso social que separa aqueles que têm o acesso daqueles que não 

o têm. 

 
Na concepção de Dantas (2009) o conjunto das novas tecnologias irá permitir a implantação de 

cidades inteligentes que fazem uso eficiente dos recursos e asseguram a qualidade de vida de 

seus habitantes. Ao mesmo tempo, na esfera da biotecnologia, existirão avanços com vistas a 

possibilitar ganhos de produtividade e práticas agrícolas mais sustentáveis. Mais do que o 

desenvolvimento de novas tecnologias, é relevante o fato de que elas serão adotadas e 

disseminadas em períodos cada vez mais curtos. O autor segue dizendo que na década de 2030, 

supõe-se que diversas atividades realizadas hoje de maneira manual serão realizadas de forma 

robotizadas e/ou automatizadas. A robotização de atividades cotidianas fará com que a realidade 

virtual associada à internet resulte em alterações na rotina das pessoas. A cidade 
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inteligente disponibilizará serviços de segurança, saúde e entretenimento para seus usuários, 

além do uso de recursos de forma eficiente. E neste sentido, será necessário garantir a 

acessibilidade a serviços por meio de dispositivos móveis, desenvolvimento de redes 

inteligentes de energia elétrica e a pertinência da presença de um centro de operações integrado, 

que contemple desde o monitoramento do trânsito até a disponibilização de serviços de 

emergência de bombeiros, policiais e de saúde. 

 
De acordo com o Word Foundation for Smart Communities “uma comunidade inteligente é 

aquela” que fez seu esforço consciente para usar a tecnologia da informação para transformar 

a vida e o trabalho dentro de seu território de forma significativa e fundamental, em vez de 

seguir uma forma incremental (Cortese, Kniess, & Maccari, 2017). Para Abdala, Schreiner, 

Costa & Santos (2014), uma cidade inteligente se forma quando investimentos em capital 

humano e social e tradicional (transporte) e moderna (TIC) infraestruturas tecnológicas de 

comunicação alimentam um crescimento econômico sustentável e qualidade de vida cm uma 

gestão sábia dos recursos naturais por meio de uma governança participativa. 

 
Leite & Awad (2012) enxergam a cidade inteligente como organismo dinâmico, resiliente, que 

busca novas formas de gestão e crescimento; que otimiza infraestruturas urbanas promove 

sustentabilidade, eficiência energética e dos sistemas de transporte público. Sejam compactas, 

multicentrais e ligadas por uma rede de mobilidade igualmente eficiente. Na perspectiva de 

Cunha et al.(2016) de modo geral as cidades inteligentes devem ter a capacidade de dar uma 

resposta eficiente e rápida a situações emergenciais, criar espaços que proporcionem segurança 

a seus usuários e proteção às infraestruturas e áreas de vulnerabilidade. 

 
Os principais aspectos para o desenvolvimento urbano, econômico e de vivências das cidades 

inteligentes são apresentados por Cury & Marques (2017) na tabela abaixo, na qual ponderam 

sobre o que significam para a cidade, de acordo com suas interpretações. Segundo os autores, 

tais aspectos tem como fator essencial a interdisciplinaridade. Para eles, os geógrafos não 

conseguiram criar uma cidade inteligente sem a participação efetiva e construtiva de 

conhecimentos de história, sociologia, engenharia civil e topográfica, arquitetura, informática, 

economia e outras áreas científicas, e a participação de todos os cidadãos, governo, empresas, 

entidades comerciais, educacionais e religiosas ilustradas na tabela 3. 
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Tabela 3 Significado de Smart City 

 
 

Aspecto Significado 

Econômico Inteligência econômica significa gerar capacidade de inovação, competitividade, 
empreendedorismo, flexibilidade nas relações  de trabalho,  influenciar positivamente nas 
taxas de desemprego e aprimorar o sistema de transporte público. 

Sociedade Habitante inteligente significa uma população local com cultura cosmopolita, o que, entre 

outros, exige domínio de língua estrangeira, participação nos assuntos públicos, educação 

formal adequada, afinidade com a educação continuada, boa cultura geral, bom índice de livros 

lidos por habitante, tolerância étnica, atuação em atividades voluntárias, participação 
nas eleições. 

Governo Governo inteligente significa um sistema de gestão pública participativo, gerador de serviços 
públicos e sociais, transparente e dotado de perspectivas estratégicas. 

Mobilidade A cidade deve ter um inteligente sistema logístico e de transporte de pessoas, ter meios 
eficientes de acessibilidade local e internacional, ter um sistema de transporte sustentável – 
não agressivo ao meio ambiente – e ter amplo acesso à internet. 

Meio ambiente A gestão inteligente dos recursos naturais significa que a cidade deve ter boa gestão dos 

espaços verdes, ter programas de reciclagem e proteção ambiental, ter programa sustentável 

de gestão da água, da energia, do lixo e da poluição, e fazer bom uso de seus espaços 

naturais, de modo a torná-los atrativos. 

Qualidade de 

vida 

A cidade inteligente deve ter facilidades culturais, boa educação formal, bom sistema de saúde 

e segurança individual, as características das moradias devem ser sustentáveis e agradáveis, 

deve ter opções para atrações turísticas, ser um bom nível de coesão social, isto 
                                 é, com programa de percepção do risco social, decorrentes dos altos níveis de pobreza.  

 

Fonte: elaborada pelo próprio autor baseado no trabalho de Jordão 2016 

 

 

2.1.1.1 Características de cidades inteligentes 

 
 

No Brasil, o contexto de cidade inteligente é um pouco diferente do restante do mundo. As 

diversas regiões nas quais está dividido apresentam peculiaridades e especificidades distintas 

o que inviabiliza a implantação de um único modelo de cidade inteligente para todo país. 

Emerge daí a necessidade de um planejamento voltado para a realidade local numa abordagem 

conjunta e não isolada. Para Aune (2017) “a realidade é um sistema fluido e complexo, formado 

por diversos sistemas interdisciplinares que precisam ser abordados de forma integrada e 

holística.”. 

 
Jordão (2016), diz que no contexto brasileiro a concepção de smart city denota um 

distanciamento entre o sentido globalmente reconhecido. (:) para o contexto brasileiro essa 

temática está voltada para o desenvolvimento sócio econômico dos municípios, enquanto que 

para o contexto global está mais vinculada à prestação de serviço adequado pela cidade ao 

cidadão devido ao expressivo crescimento populacional gerado nas últimas décadas. 
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Coelho et al (2015) apresentaram cinco pontos para a manutenção e desenvolvimento de uma 

smart city: uma ampla infraestrutura digital moderna, segura e acessível aos cidadãos a qualquer 

tempo e lugar; reconhecimento que a melhoria dos serviços públicos está atrelada à mentalidade 

focada nos cidadãos, de forma a priorizar as necessidades dos habitantes, com a oferta de 

serviços rápidos e eficientes para que estejam acessíveis aos cidadãos a qualquer momento; uma 

infraestrutura física inteligente que torna factível aos serviços a utilização máxima de dados, 

seja no manuseio eficiente dos serviços públicos, seja no investimento estratégico na cidade e 

na comunidade; disposição para aprender com outros e experiênciar novas técnicas e modelos 

de trabalho; transparência de resultado e desempenho para acompanhamento e avaliação por 

parte dos cidadãos. 

 

Estudos do governo britânico demonstraram que as empresas e cidades apontaram um sexto 

ponto para o êxito de uma smart city: que a pessoa encarregada (prefeito) tenha uma visão clara 

e consistente sobre o que a cidade oferece às pessoas, comprometendo-se a fazer qualquer 

alteração que seja necessária. 

 
Os elementos presentes na caracterização e consolidação de uma smart city podem não ser 

unanimidade entre os estudiosos, mas todos convergem para a promoção da qualidade de vida 

dos cidadãos e o emprego da tecnologia como mola propulsora para viabilizar soluções para 

os problemas das cidades. 

 
Para o presente trabalho, foram considerados os construtos elencados por Coelho et al (2015) 

e que, segundo eles, são aspectos que colocam as cidades inteligentes à frente das tradicionais: 

social; comunicação; educação; segurança pública; mobilidade; ecologia; turismo; arquivos; 

visibilidade. 

 
2.2.2 Social 

 
 

A componente social engloba todas as demais, visto que todas contribuem para uma melhor 

qualidade de vida a nível social. As tecnologias, neste departamento, estabelecem uma ligação 

mais próxima com o cidadão, promovendo uma sociedade mais ativa e participativa que 

incluem as pessoas em campanhas e objetos de investimentos (Coelho, Paiva, Baldaque, 

Almeida, & Salgado, 2015). 
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O construto social diz respeito à percepção dos moradores em relação à cidade e o que ela lhe 

proporciona em todos os setores. Como esse construto é impactado pelos outros construtos, se 

uma área está deficitária isso pode afetar o grau de satisfação do cidadão e levá-lo a desenvolver 

uma visão negativa da cidade. 

 
A necessidade de uma qualidade de vida faz com que o ser humano ajuste situações pré- 

existentes para atender sua satisfação. Pelicioni (1998) qualidade de vida é o grau de satisfação 

de necessidades física, psicológica e social. Essas necessidades podem ser concretas e dizem 

respeito a áreas mais genéricas como alimentação e moradia, enquanto que as outras são de 

natureza mais particular como autoestima e auto realização. 

 
A gestão da cidade deve investir em meios que propiciem a prosperidade de todos os habitantes, 

estimulando-os a permanecer na cidade. Incentivar o desenvolvimento local evita o 

deslocamento das pessoas para áreas mais favorecidas. A satisfação pessoal e o sentimento de 

felicidade estão vinculados à capacidade das pessoas de evoluírem economicamente, suprir suas 

necessidades usufruindo de melhores condições de moradia, transporte, saúde. Todos os 

cidadãos almejam uma vida com mais conforto e lazer. Criar condições para que isso aconteça 

é responsabilidade da gestão. 

 
A criatividade deve estar presente no ambiente social da cidade inteligente, tornando agradável 

a permanência e convivência dos moradores no lugar onde vivem. Cidades criativas podem ser 

entendidas como “cidades nas quais as atividades culturais fomentam um ambiente urbano 

economicamente próspero e agradável para a moradia” (Reis, 2001). A autora salienta que a 

cidade criativa é caracterizada pela valorização de talentos locais e atração de talentos externos. 

Local onde a criatividade é fomentada e está presente nos diversos setores sociais e econômicos. 

Os cidadãos são engajados e há recursos culturais e diversidade. Para Riani (1997) a cidade é 

um reflexo da sociedade e urge se reorganizar. A cidade será tanto mais saudável à medida que 

a sociedade também o for. Para tal, faz-se necessário estabelecer uma nova forma de 

organização, distinta do que é posta atualmente, capaz de produzir mudança no modo de vida, 

valores e sistema produtivo da sociedade. 

 
Pelicioni (1998) afirma que uma nova visão do mundo está aos poucos sendo introduzida para 

uma qualidade de vida social melhor, alterando o estilo consumista exacerbado para um 

consumismo consciente. Ainda segundo a autora, a sociedade passa por uma transformação 
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do ter para o ser, privilegiando as trocas de experiências individuais, novos valores e 

significados tentando construir um ambiente mais harmonioso. Afinal, o ser humano raramente 

consegue viver isolado. Sua necessidade de viver em sociedade tem ajudado no progresso 

intelectual da espécie, dividindo conhecimentos e unindo para solução dos problemas, embora 

a percepção e interpretação dos problemas gerem divergências inclusive entre líderes 

internacionais. 

 
Glaeser (2011) destaca a capacidade social das pessoas em promover a interação e criação. No 

ponto de vista do autor, de tudo que é conhecido ou possuído por alguém, poucos são aqueles 

que não foram criados pelo homem. Por serem seres essencialmente sociais, os homens realizam 

ações conjuntas que convergem na contínua produção de bens ou serviços. De forma isolada, os 

esforços das pessoas renderiam resultados discretos, ao passo que a interação entre elas resulta 

em uma grande capacidade de realização e criação. 

 
Para Dantas, (2009) uma das maiores modificações da dinâmica mundial no horizonte de duas 

ou três décadas se dará no âmbito da esfera social. Vislumbra-se o aumento da troca de 

conhecimentos, diminuição das diferenças de gênero, grande valorização da mão de obra 

qualificada e, sobretudo, a participação da sociedade civil nas decisões do Estado e na definição 

de estratégias empresariais. As pessoas escolhem cada vez mais as áreas com base na qualidade 

de vida, e as pessoas mais competentes que vem para áreas atraentes fornecem as novas ideias 

que alimentam a economia local. Pessoas inteligentes e empreendedoras representam a melhor 

fonte de poder econômico de uma cidade e à medida que essas pessoas se tornam mais 

prósperas, elas se preocupam cada vez mais com a qualidade de vida. (Glaeser, 

2011).Consideram-se como determinantes na qualidade de vida coletiva ou social a resultante 

das condições socioambientais e estruturadas que se desenvolvem na sociedade. 

Essencialmente, para se ter uma condição social o gestor deve observar os seguintes pontos: 

indicadores ambientais, indicadores habitacionais, os urbanos, os sanitários e os sociais 

(Pelicioni 1998). 

 
No artigo 11 do Plano Diretor de Pará de Minas, podem-se ler as diretrizes das políticas de 

desenvolvimento social no município: 

I. Criar, implantar e manter programas e projetos que priorizem a inserção e a integração 

social da população, especialmente dos grupos menos favorecidos e daqueles com 

necessidades ou fragilidades especiais, elaborando um cadastro completo destes grupos; 
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II. Assegurar ações sistemáticas e contínuas capazes de combater as causas da exclusão 

social e da pobreza absoluta, garantindo acesso à moradia, à educação, à saúde, à 

segurança, à previdência social, a proteção à maternidade e a infância e adolescência, 

à pessoa com deficiência e ao idoso, bem como as oportunidades de emprego e renda; 

III. Promover ações de constante apoio à família, à infância, à adolescência, ao idoso, à 

pessoa com deficiência e aos grupos de risco e enfermidades especiais como alcoolismo, 

toxicômanos, prostituição, portadores HIV e outros (Lei Complementar nº 4.658, 2006). 

 
2.2.3 Comunicação 

 
 

Com o advento da tecnologia, a comunicação tornou-se algo muito importante e facilitada, com 

notícias em tempo real, compras globais, trabalhos home-office, melhorando a qualidade de vida 

das pessoas. 

 
A comunicação é bastante importante numa cidade, pois se for efetuada eficazmente, resulta na 

facilidade de resolver situações. Consequentemente, se os serviços e órgãos de uma cidade 

estiverem todos interligados, a comunicação entre eles é gratuita e muito mais eficiente. Além 

disso, a comunicação com o público e a consulta de informação, bem como a solução de 

problemas através de meios tecnológicos favorece toda a população (Coelho, et.al 2015). 

 
Mas o que se percebe é que a maioria das cidades ainda é desconexas, separadas por setores que 

muitas vezes não se comunicam. Promover a integração desse conjunto de sistemas não é tarefa 

fácil para a gestão da cidade. A migração para o modelo de cidade inteligente implica concentrar 

esforços em prol do estabelecimento de conexões que facilitem o fluxo de informações e dados, 

fomentando a transparência social, o acesso aos destinatários dos serviços e promovendo a 

accountability. 

 
De acordo com Dantas (2009) as transformações causadas pela disseminação da internet e das 

tecnologias de comunicação no setor público podem ser consideradas o começo de uma 

profunda revolução da governança e da administração pública em geral. A massiva migração 

digital que vem ocorrendo, desde computadores até aplicações eletrônicas, também abre 

oportunidade para incentivar a e-governança ou governança eletrônica, com o objetivo de 

proporcionar maior acesso à informação para a população, conferindo maior poder à sociedade, 

gerando meios de influência nas decisões políticas. Desta forma, o 
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desenvolvimento de serviços eletrônicos é um importante habilitador para uma participação 

mais ativa dos cidadãos e do setor privado na prestação de serviços públicos. 

 
Cidades inteligentes possuem a iniciativa de buscar melhorar desempenho urbano usando 

dados, Informações e Tecnologias da informação (TI) para fornecer serviços mais eficientes aos 

cidadãos, para monitorar e otimizar a infraestrutura existente, para aumentar a colaboração 

entre os diferentes agentes econômicos e incentivar modelos de negócios inovadores, tanto para 

os setores públicos como para os setores privados (JORDÃO, 2016, p. 36). 

 

Figura 1 Elementos comuns nas definições de smart city 

 

 

 

2.2.4 Educação 

 
 

Para Glaeser (2011) a criação mais importante da ração humana é o conhecimento. As cidades 

favorecem a colaboração e a produção devido à intensa e constante interatividade entre os seus 

habitantes. As pessoas se encontram nos mais variados espaços da cidade e trocam informações, 

discutem opiniões, expõem suas dificuldades, anseios. Nesse movimento de falar e ouvir surge 

novas ideias e conceitos que inspiram as pessoas, mudam a forma como elas enxergam o mundo 

e de se relacionar com ele e revolucionam a sociedade. É um processo contínuo e dinâmico 

que favorece a produção de conhecimento. As cidades têm criado há muito tempo explosões 

intelectuais nas quais uma ideia inteligente gera outra. 
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A educação é o exemplo ideal de como as tecnologias favorecem o crescimento de 

conhecimento. A internet facilita a pesquisa e desenvolvimento de conhecimento. A nível 

escolar, as tecnologias incentivam não só os alunos, como forma mais apelativa de aprender, 

mas também facilitam aos professores a maneira como apresentam a matéria aos alunos. Na 

parte administrativa da educação, também são essenciais estes métodos digitais no tratamento 

da informação (Coelho, et. al. 2015). 

 
Todas as cidades bem-sucedidas possuem algo em comum. Para prosperar, as cidades precisam 

atrair pessoas capacitadas e permitir que elas trabalhem de forma colaborativa. Não existe uma 

cidade de sucesso sem capital humano. Atualmente, principalmente no mundo desenvolvido, 

as pessoas qualificadas geralmente receberam uma boa educação em escolas tradicionais, 

embora seu conhecimento mais importante seja normalmente adquirido após a graduação. (...) 

As melhores cidades possuem uma mistura de qualificações e fornecem caminhos que permitem 

àqueles que começam com pouco acabarem com mais (Glaeser, 2011). 

 
Na Era Industrial as grandes fábricas empregavam milhares de operários. A baixa qualificação 

era característica comum entre eles. Para Glaeser (2011), as cidades com habitantes qualificados 

têm sido mais bem-sucedidas do que os lugares com menor grau de educação. A educação 

continua sendo a mola propulsora da mudança. O conhecimento muda a forma da pessoa se 

conectar com o mundo e transformar sua realidade e do meio onde está inserida. 

 
Cunha et al. (2016) apresenta a educação como sendo um dos serviços públicos por excelência 

e destaca que no Brasil ela está dividida nas três esferas, municipal, estadual e federal da 

seguinte forma: 

• Responsabilidade do Município – Ensino Fundamental e Infantil 

• Responsabilidade do Estado – Ensino Fundamental e Médio 

• Responsabilidade da União – Ensino Superior, dividindo com os Estados membros a 

responsabilidade deste e do Ensino Médio. 

 
O artigo 14 do Plano Diretor de Pará de Minas, Lei Complementar n º 4658/2006 trata das 

diretrizes das políticas de educação no município, que visam a orientar todas as ações do 

Sistema Municipal de Educação, garantindo a todas as gerações uma formação completa com 

vistas aos desafios da sociedade atual, preparando-as para lidar com os avanços sociais e 
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tecnológicos, para intervir responsavelmente no ambiente e contribuir para a evolução social 

no tocante à dignidade, igualdade e aperfeiçoamento contínuo da qualidade de vida. A 

ampliação e manutenção da Rede Municipal de Educação bem como assegurar uma educação 

básica de qualidade e favorecer a inclusão social em todas as redes de ensino por meio dos 

laboratórios de informática, são orientações contempladas na norma. 

 
Partindo dos preceitos do plano diretor em relação à educação, observa-se que o mesmo atende 

a demanda proposta pela Constituição Federal de 1988. Segundo Cunha et al.(2016), os 

governos municipais podem promover o desenvolvimento de plataformas de formação digital, 

como o Tollbox,1 uma iniciativa que agrupa vários aplicativos móveis, avaliados por 

professores, e que é útil para melhorar o aprendizado. 

 
2.2.5 Segurança Pública 

 
 

A segurança é um fator muito importante no cotidiano da cidade Às cidades mais evoluídas, 

como é o caso das cidades inteligentes, utilizam a tecnologia mais avançada também no campo 

da segurança. São exemplos câmaras de vigilância, sistemas de identificação por impressão 

digital e/ou cartões eletrônicos que barram acessos, sensores que indicam a existência de fumo 

e incêndio e o contato destas situações às entidades competentes de forma rápida e eficaz 

(Coelho, et. al. 2015). 

A responsabilidade pela segurança pública das cidades no Brasil é competência de cada Estado 

membro ao qual ela está inserida. 

 
O artigo 144 da Constituição Federal traz a seguinte redação sobre segurança pública: A 

segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: 

I. Polícia federal; 

II. Polícia rodoviária federal; 

III. Polícia ferroviária federal; 

IV. Polícias civis; 

V. Polícias militar e corpos de bombeiros militares. 
 

 

1Tollbox – ferramenta digital utilizada para agrupar aplicativos afins 
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Assim, cabe aos municípios zelarem, desde a Constituição de 1988, por seu patrimônio (bens, 

serviços e instalações) por meio da guarda municipal. No artigo supracitado o §8º diz que: “os 

Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços 

e instalações, conforme dispuser a lei”, 

 
A segurança pública do município de Pará de Minas é abordada no artigo 7º do Plano Diretor 

da cidade. A lei prevê a criação e implantação da Guarda Municipal assim como a implantação 

de uma unidade de Corpo de Bombeiros no Município por meio de convênio com o Estado, 

para assegurar atendimento e socorro em caso de sinistros e manter programas de orientação e 

prevenção; instalação de câmeras e radares de vigilância em áreas estratégicas, de maior 

concentração e de riscos para monitoramento e registro, complementando o trabalho dos órgãos 

de segurança; facilitar a atuação e contribuir com os órgãos de segurança pública mediante 

convênios de cooperação mútua estendendo suas atividades preventivas e corretivas. Dessas 

ações previstas no Plano Diretor, a implantação efetiva da guarda municipal e a instalação de 

câmeras e radares ainda não foram concretizadas pela administração pública. 

 
Cunha et al (2016) expressam que a abordagem da segurança pública não é uma empreitada 

fácil. A complexidade dos espaços urbanos e suas infraestruturas inteligentes pressupõem um 

enfoque integral e estratégico. As práticas mais exitosas nessa área estão voltadas para a criação 

de centros de controle, a exemplo do centro de operações do Rio de Janeiro e Santos, 

construindo uma gestão fundamentada nos princípios da atenção cidadã, prevenção das 

ocorrências e antecipação da resposta, por intermédio da integração com outros setores, nos 

diferentes níveis. Ainda em sua abordagem sobre a segurança pública, os autores descrevem 

que a responsabilidade assumida é numerosa, “como a prevenção cidadã para as potenciais 

situações de risco, a valorização das incidências comuns em diferentes âmbitos e envolvendo 

diferentes órgãos, a aplicação de protocolos de atuação especificas e intervenção em caso de 

emergência, o conserto do dano causado ao entorno urbano aos residentes ou às infraestruturas 

vitais”, servindo como base para a tomada de decisão para cada cidade, observando estas 

múltiplas fontes de informação. 
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2.2.6 Mobilidade 

 
A mobilidade e a acessibilidade nas áreas urbanas representam um grande desafio para os 

gestores públicos municipais. As particularidades das cidades exigem que as soluções sejam 

pensadas tendo em vista as características locais. Nesse trabalho deve haver a participação de 

especialistas das áreas de arquitetura, urbanismo e transportes, da comunidade e dos agentes 

políticos. 

 
Desde os tempos antigos, o crescimento e o desenvolvimento econômico de uma cidade 

dependem da facilidade de locomoção, que torna possível a troca de informações e produtos 

internamente e com outras localidades. Os primeiros meios de transportes foram às 

embarcações e as primeiras cidades foram edificadas à margem de mares, lagos, rios para 

favorecer o intercâmbio entre elas. Numa visão humanizada, as cidades devem priorizar o 

homem e para tal, adotar um sistema de transporte que promova a mobilidade pessoal 

valorizando o contato com pessoas e com a natureza, o acesso ao lazer e garantindo as 

oportunidades de moradia, emprego, estudo, etc. (Abdala, Schreiner, Costa, & Santos, 2014), 

(Aune, 2017). 

 
2.2.6.1 Mobilidade na legislação brasileira 

 
 

A lei n. 12587, de 3 de janeiro de 2012, instituiu as Diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. O artigo 1º da lei define a Política Nacional de Mobilidade Urbana como 

“instrumento da política de desenvolvimento urbano”, previstos nos incisos XX do art. 21 e o 

art. 182 da Constituição Federal, objetivando a “integração entre os diferentes modos de 

transportes e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do 

Município”. O artigo terceiro da mesma lei estabelece que o Sistema Nacional de Mobilidade 

Urbana se trata de um conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços 

e infraestruturas que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município 

(Brasil 2, 2012). 

 
O escopo da lei n. 12587/2012 prioriza o transporte coletivo, público e não motorizado nas 

cidades, em detrimento a outras modalidades: individual, particular e motorizado. A Política 

Nacional de Mobilidade Urbana está embasada em nove princípios básicos e visa estimular o 

uso e a melhoria do transporte público e coletivo. Os princípios, explicitados no art. 5º da lei, 
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são: acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais, equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, 

eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano, gestão 

democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, segurança nos deslocamentos das pessoas, justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços, equidade no uso do espaço público de 

circulação, vias e logradouros e eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

As diretrizes que norteiam a Política Nacional de Mobilidade Urbana visam atenuar custos 

relacionados à mobilidade urbana nos aspectos ambientais, sociais e econômicos; promover a 

integração entre cidades gêmeas, entre os diferentes serviços e modos de transporte urbano e 

com a política de desenvolvimento urbana e setorial; dar prioridade ao transporte coletivo e a 

modos de transporte não motorizado, incentivando o uso de energias renováveis, menos 

poluentes, o desenvolvimento científico e tecnológico e assegurar a sustentabilidade econômica 

do transporte público de passageiros. 

 
Quanto aos objetivos, a Política Nacional de Mobilidade Urbana propõe a redução das 

desigualdades, promoção da inclusão social, do desenvolvimento sustentável e do acesso aos 

serviços básicos e equipamentos sociais; melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade 

das cidades; propiciar melhores condições de acessibilidade e mobilidade para as pessoas e 

fazer da gestão democrática um meio para garantir o aprimoramento contínuo da mobilidade 

urbana à lei atribui a cada ente federado a iniciativa de elaborar e implantar planos de 

mobilidade. 

Art. 25. O Poder Executivo da União, o dos Estados, o do Distrito Federal e o dos Municípios, 

segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras e observados os princípios e diretrizes 

desta Lei, farão constar dos respectivos projetos de planos plurianuais e de leis de diretrizes 

orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de apoio que serão utilizados, em cada 

período, para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos 

serviços. 
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2.2.6.2 Mobilidade x acessibilidade 

 
 

O art. 4º define mobilidade urbana como “condição em que se realizam os deslocamentos de 

pessoas e cargas no espaço urbano e acessibilidade a “facilidade disponibilizada às pessoas que 

possibilite a toda autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em 

vigor”“. 

 
Na percepção de Cortese, Kniess & Maccari, (2017) a mobilidade urbana na visão da Lei n.º 

12587/12 está focada em aspectos materiais, de pessoas e coisas, e exclui a mobilidade 

informacional, imprescindível à realidade atual. 

 
Para Ferraz & Torres (2004, p.1) “a mobilidade é, sem dúvida, o elemento balizador do 

desenvolvimento urbano. Proporcionar uma adequada mobilidade para as classes sociais 

constitui uma ação essencial no processo de desenvolvimento social das cidades”. Ainda de 

acordo com os autores (p. 363), a maioria da população é urbana e a questão do transporte é 

uma preocupação inerente a todos os países. E “a mobilidade está associada à facilidade de 

deslocamento das pessoas para acessar as diversas atividades, o que depende das características 

do sistema de transporte urbano (infraestrutura viária, sistema de circulação de trânsito, 

transporte público, transporte semi-público, etc.)”. 

 
A acessibilidade, por sua vez, “diz respeito à facilidade de acesso aos locais onde se 

desenvolvem as diversas atividades, o que depende, sobretudo, da proximidade entre esses 

locais e a moradia das pessoas (a princípio, quanto mais próximo, mais acessível)”. 

 
Ferraz & Torres (2004, p.1) apontam a facilidade de deslocamento de pessoas como fator 

relevante para caracterizar a qualidade de vida e o grau de desenvolvimento social e econômico 

de uma sociedade. Ressaltam também que todas as atividades indispensáveis à vida nas cidades, 

sejam elas educacionais, industriais, comerciais, recreativas, dependem do deslocamento de 

pessoas e produtos. 

 
A questão da mobilidade está associada a aspectos intrínsecos da cidade. Ferraz & Torres (2004, 

p.4) dizem que o tamanho da cidade define, em parte, a forma de locomoção de seus moradores. 

Ao passo que em uma cidade pequena o deslocamento pode ser feito a pé, à medida que o porte 

da cidade aumenta, outros modos de locomoção vão sendo utilizados. 
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O avanço tecnológico tem contribuído significativamente para a melhoria da mobilidade. No 

entendimento de Coelho, et. al. (2015) existem várias ferramentas tecnológicas aplicáveis à área 

da mobilidade. A internet, por exemplo, favorece a mobilidade a partir do momento que 

estabelece contatos entre pessoas distantes, eliminando a necessidade de deslocamento físico. 

O uso da internet reduz a distância e aproxima pessoas com os mais variados objetivos e 

necessidades. 

 
2.2.6.3 Modos de transportes urbano 

 
 

O inciso I art. 4º da Lei n.º 12587/12 define transporte urbano como o “conjunto dos modos e 

serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas 

cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana”. Os modos de transporte 

urbanos previstos no § 1º, do art. 3º da Lei são motorizados e não motorizados: modos de 

transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos automotores; modos de 

transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal. 

O deslocamento por modo motorizado se dá em função da utilização de algum tipo de energia, 

podendo ser efetuado por meio de motocicleta, automóvel, ônibus, caminhão, trem, bonde, 

metrô etc. O modo não motorizado engloba deslocamentos feitos por carroça, patins, roller, 

skate, patinete, cavalo, bicicleta ou a pé. 

 
Em relação ao modo de transporte urbano Ferraz & Torres (2004) afirmam que os diferentes 

modos de transporte urbano possuem características igualmente diferentes em relação à 

flexibilidade de uso no tempo (escolha da hora de ida e volta da viagem) e no espaço (escolha 

de rota), bem como no que se refere à cidade. Que o transporte urbano não pode ser um sistema 

uni modal, mas multimodal e que a diversidade dos modos deve ser utilizada de forma 

integrada e racional. Tendo em vista que as cidades devem priorizar os cidadãos, o sistema de 

transporte urbano deve dar preferência aos modos que favoreçam o contato entre as pessoas e 

com a natureza. Os autores consideram que “à medida que um país experimenta um maior 

desenvolvimento sócio econômico, é inevitável que ocorra um aumento do índice de 

motorização”; ou seja, à medida que a cidade é social e economicamente mais desenvolvida, o 

uso do transporte motorizado é maior ao passo que nas cidades menos desenvolvidas 

modalidades não motorizadas são utilizadas mais frequentemente. Enfim, o equilíbrio entre os 

modos de transporte promove condições favoráveis para a vida das pessoas e não para os 

veículos. Mas tal equilíbrio só será possível a partir do incentivo à utilização de 
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outros meios não motorizados como de bicicleta ou a pé, através da restrição ao uso do carro 

ou ainda estimulando o uso do transporte coletivo. 

 
Figura 2 Prioridade no uso das vias públicas 

Fonte: Ferraz e Torres 2014 

 

 

2.2.6.4 Classificação dos serviços de transporte urbano 

 
 

Os serviços de transporte urbano, de acordo com § 2º, art. 3º da Lei n.º 12587/12, são 

classificados quanto ao objeto, à característica do serviço e à natureza do serviço. 

a) Quanto ao objeto: de passageiros e de cargas, ou seja, pessoas, bens, animais ou 

mercadorias constituem os objetos dos serviços de transporte urbano. 

b) Quanto à característica do serviço: coletivo e individual. 

Coletivo - são veículos que fazem itinerários definidos, com horários determinados por 

empresa ou órgão. Chamado também de transporte de massa, é realizado por ônibus, trens, 

metrôs. 

Individual - conferem às pessoas maior liberdade quanto ao uso. Os horários e as rotas são 

definidos pelo condutor. Incluem-se nessa categoria os carros particulares, as bicicletas etc. 

c) Quanto à natureza do serviço: público e privado. 

O transporte público, como o próprio nome sugere, destina-se a todas as pessoas, indistintamente. 

 
2.2.6.5 Infraestruturas de mobilidade urbana 

 
A infraestrutura trata-se de toda a estrutura necessária para atender as necessidades de uma 

cidade. Refere-se não apenas a obras, mas também à rede de serviços disponibilizados aos 
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cidadãos, tais como abastecimento e distribuição de água, gás e energia elétrica, rede telefônica, 

serviços básicos de saneamento, de transporte público, etc., geralmente, as infraestruturas 

exigem um aporte substancial de investimentos. 

 
A mobilidade nos centros urbanos demanda um aporte financeiro significativo. De acordo com 

a legislação brasileira, são infraestruturas de mobilidade urbana: vias e demais logradouros 

públicos, inclusive metro ferrovias, hidrovias e ciclovias, estacionamentos, terminais, estações 

e demais conexões, pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas, sinalização 

viária e de trânsito, equipamentos e instalações e instrumentos de controle, fiscalização, 

arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações (Lei n.º 12587/12, art. 3º, 

§ 3º). 

 
No entendimento Ferraz & Torres (2004) o sistema viário engloba vias, obras de viadutos, 

pontes, túneis, trevos, rotatórias, e que os custos do transporte urbano abrangem o investimento, 

a manutenção e a operação do sistema viário e de todos os dispositivos de controle do tráfego, 

sinalização, estacionamentos, das vias específicas de transporte público e de todos os veículos 

públicos e privados. Salientam que alguns estudos demonstram que o transporte nas grandes 

cidades é responsável por uma parcela significativa dos custos e que o dispêndio com transporte 

público coletivo pode ser superior ao custo de outros serviços básicos, a saber: abastecimento 

de água, fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, coleta de esgoto, etc. 

 
Ferraz e Torres (2004) destacam a importância do transporte público coletivo para as cidades 

ressaltando a possibilidade de se transportar um número maior de pessoas juntas em um único 

veículo e o aspecto social e democrático do uso desse modo de transporte. Para os autores, o 

transporte público é o único modo motorizado seguro e cômodo alternativo para aqueles que 

não querem dirigir, não são aptos a dirigir (crianças, adolescentes, idosos, deficientes, doentes, 

etc.) ou não tem acesso a outro meio de transporte em virtude da baixa renda; apresenta-se 

também como uma alternativa ao uso do carro. Em relação à substituição do automóvel pelo 

transporte público, a medida traz impactos muito positivos e benéficos para a cidade, a partir 

da redução na emissão de poluentes, de congestionamentos, acidentes de trânsito e dos 

investimentos em obras viárias e implicaria na melhoria do ambiente e da qualidade de vida dos 

moradores. 



45 
 

Ferraz e Torres (2004) salientam que a qualidade do transporte coletivo depende, 

principalmente, do atendimento a cinco requisitos: conscientização, planejamento, gestão, 

legislação e educação/capacitação.“ A operação do transporte público urbano deve ser realizada 

por empresas privadas e o planejamento e a gestão (regulamentação, administração, fiscalização 

e programação de operação), pelo poder público”. 

 
O planejamento e a gestão de transporte público urbano devem ser realizados pelo governo 

municipal, pois o transporte coletivo tem grande influência na qualidade de vida, na justiça 

social, na ocupação e uso do solo, nas atividades comerciais e na eficiência econômica das 

cidades, devendo, portanto, ser tratado em conjunto com o planejamento geral dos núcleos 

urbanos. (...) as atividades de planejamento e gestão são vitais para garantir a qualidade e a 

eficiência do serviço de transporte público urbano, bem como o menor impacto negativo 

possível sobre o meio ambiental (natural e construído) e o trânsito (congestionamentos e 

acidentes) a ocupação e o uso racional do solo, a fixação de valores justos para as tarifas. (...) 

A educação/capacitação de todos os atores envolvidos no serviço de transporte público 

(usuários, trabalhadores, empresários, comunidade e governo) também constitui um requisito 

importante para obter qualidade e eficiência satisfatórias, pois é fundamental que cada grupo 

realize as ações que lhe competem (Ferraz E Torres, 2004, p. 5, 6 7). 

 
2.2.6.6 Considerações acerca do uso do automóvel 

 
 

Fazer uso do carro particular é mais confortável e cômodo em relação ao uso do transporte 

coletivo. Os usuários dessa modalidade desfrutam de privacidade e autonomia na escolha de 

horários e rotas e na possibilidade de realizar o deslocamento desejado em um tempo menor. 

Dentre os inúmeros aspectos negativos relacionados ao uso do automóvel destacam-se: 

- congestionamentos: prejudicam a mobilidade urbana aumentando o tempo de viagem e 

provocam alterações de humor nos usuários, que se veem irritados e impacientes nessas 

situações; 

- acidentes de trânsito: um grande número de automóveis nas ruas aumenta a probabilidade de 

acidentes, que além de provocar congestionamentos colocam em risco à integridade física dos 

usuários da via; 

- poluição: o automóvel é o modo de transporte responsável por 45% das emissões de 

poluentes. A poluição acarreta prejuízos à saúde dos seres vivos, degradação ambiental, enfim, 

compromete a qualidade de vida nas cidades. 
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Se as cidades tivessem um sistema de transporte público eficiente, o deslocamento por esse 

meio seria mais adequado tanto para os usuários quanto para a cidade como um todo. 

 
Atualmente existe alternativas para o uso racional do automóvel, como formar grupos de 

pessoas com itinerários semelhantes e viajar em um mesmo veículo. Nesse caso, o veículo pode 

ser de um deles apenas ou cada dia utilizar o veículo de um dos membros do grupo, num 

esquema de revezamento de veículo entre as pessoas. 

 
A oferta de serviços de transporte acionados por aplicativos vem aumentando e contribuindo 

com a mobilidade nas cidades. Numa concorrência direta com o serviço de táxis, essa opção 

tem se mostrado mais atrativa, pois além do menor custo, a comodidade e privacidade estão 

garantidas. Essa modalidade veio ao encontro dos anseios daqueles que não podem ou não 

querem possuir um automóvel. 

 

Ferraz e Torres (2004) salientam que enquanto o público aguarda pela melhoria do transporte 

urbano, tanto em termos de qualidade, tarifas e disponibilidade, existem algumas medidas que 

podem ser adotadas pela gestão municipal para minimizar o uso do automóvel, tais como: 

implantação de serviços de transporte público de qualidade; adoção do sistema de rodízio de 

carros com a proibição de circulação de veículos em dias e horários pré-determinados pela 

administração pública; acesso limitado de automóveis a algumas áreas comerciais localizadas 

na região central das cidades; incentivo ao uso compartilhado de automóveis ou uso alternativo 

de transporte (a pé, por bicicleta) viabilizando obras que favoreçam a locomoção; incentivo à 

criação de desenvolvimento de subcentros comerciais e de serviços nos bairros, 

descentralizando atividades; incentivar a implantação de indústrias e centros de distribuição de 

produtos próximos a núcleos habitacionais, reduzindo a distância de viagem dos trabalhadores 

desses setores da atividade econômica; criação de grandes áreas comerciais e de prestação de 

serviços bem atendidas por transporte público. 

 
2.2.6.7 A mobilidade na cidade de Pará de Minas 

 
 

As questões inerentes à mobilidade no âmbito da cidade de Pará de Minas tem previsão na Lei 

Orgânica do Município, Título II – Do desenvolvimento urbano no Capítulo II. 

As diretrizes para a ordenação do Trânsito e da Mobilidade no Município de Para de Minas 

estão contidas no artigo 6º do Plano Diretor. O artigo prevê a projeção e implantação de via 
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para o tráfego pesado, implantação de sistema de melhoria e manutenção constante das estradas 

vicinais e rurais, com sinalização e integração facilitada e segura às principais vias de acesso à 

cidade; dotar os distritos de estradas pavimentadas; articulação do sistema viário com as vias de 

maior fluidez do trânsito; articulação do trânsito dos bairros com as principais vias centrais 

facilitando a fluidez do tráfego e do trânsito; priorizar mobilidade dos pedestres no trânsito, 

executando obras e ações pautadas nas leis de acessibilidade e políticas educacionais 

permanentes; garantir a sinalização adequada das vias públicas em toda a extensão do 

município; priorizar o transporte não motorizado nas vias públicas; revitalizar o centro da 

cidade, fazer cumprir a Legislação Federal pertinente aos portadores de deficiência; coibir 

aprovação ou execução de projetos de edificação que impeçam ou dificultem o livre acesso e 

circulação de pessoas; garantir o completo atendimento da Legislação Federal específica sobre 

o acesso e mobilidade dos portadores de deficiência; implantar de mecanismos de redução e 

controle de velocidade para facilitar o acesso, a mobilidade e a segurança; priorizar o uso do 

transporte coletivo como forma de desobstruir o trânsito da cidade; manter sistema de 

manutenção constante da sinalização das vias públicas; manter o sistema de divulgação 

constante sobre o trânsito, transporte coletivo, alterações provisórias ou definitivas, orientando 

e educando a população para um trânsito e uma mobilidade facilitada, livre, fluida e segura. 

 
2.2.7 Ecologia 

 
 

O construto Ecologia deve ser entendido neste contexto não apenas como o estudo dos seres e 

suas relações com o meio no qual vivem, mas como sustentabilidade, condição para a 

manutenção da qualidade de vida e para que uma cidade tradicional se enquadre em smart city. 

Os aspectos ligados ao desenvolvimento das cidades inteligentes estão atrelados à 

sustentabilidade. Para que ocorra o crescimento de forma inteligente, a cidade, através do seu 

gestor, deve promover o desenvolvimento alicerçado nos três pilares da sustentabilidade que 

são: sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e sustentabilidade social. 

 
A questão da sustentabilidade é uma preocupação mundial e o tema é discutido desde 1980, 

com a publicação do Relatório Brundtland que possui o título de “Nosso futuro Comum”, pela 

ONU, onde se discutiu e firmou o entendimento que o desenvolvimento sustentável deveria ser 

feito por todas as nações, para que a geração presente pudesse ter satisfeita sua necessidade, 

preservando o planeta para as gerações futuras, garantindo assim a sua 
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sobrevivência. O relatório Nosso Futuro Comum define desenvolvimento sustentável como “o 

desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”. 

 
Preocupados com o futuro, e necessitando promover o desenvolvimento sustentável, o relatório 

sugere algumas medidas: limitação do crescimento populacional garantia de recursos básicos 

(água, alimentos, energia em longo prazo), preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, 

diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes 

energéticas renováveis, aumento da produção industrial nos países não industrializados com 

base em tecnologias ecologicamente adaptadas, controle da urbanização desordenada e 

integração entre campo e cidades menores, atendimento das necessidades básicas (saúde, 

escola, moradia). 

 
O documento “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”, adotado na Assembleia Geral da ONU em 2015, é um guia para as ações da 

comunidade internacional nos próximos anos. É também um plano de ação para todas as pessoas 

e o planeta que foi coletivamente criado para colocar o mundo em um caminho mais sustentável 

e resiliente até 2030. 

 

Figura 3 Pirâmide para o desenvolvimento sustentável 

Fonte: Agenda 2030 

 

 

A Agenda 2030 consiste em uma Declaração, em um quadro de resultados - os 17 ODS e suas 

169 metas - em uma seção sobre meios de implementação e de parcerias globais, bem como de 

um roteiro para acompanhamento e revisão. Os ODS são o núcleo da Agenda e deverão ser 

alcançados até o ano 2030. Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis e mesclam de forma 

equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf
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ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, 

o setor privado e todos os cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. Nos próximos 

anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e suas metas irão estimular e apoiar ações em 

áreas de importância crucial para a humanidade: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e 

Parcerias. Ao combinar os processos dos Objetivos do Milênio e os processos resultantes da 

Rio +20, a Agenda 2030 e os ODS inauguram uma nova fase para o desenvolvimento dos países, 

que busca integrar por completo todos os componentes do desenvolvimento sustentável e 

engajar todos os países na construção do futuro que queremos (Portal da transparência). 

 
O ambientalismo inteligente requer que se pense nos inesperados efeitos colaterais de diferentes 

políticas ambientais e considerar aqueles que realmente causam mais mal do que bem. Na 

primeira fase do ambientalismo, o objetivo era fazer as pessoas apenas se preocuparem com a 

natureza, a prescrição política exata era menos importante do que aumentar a consciência 

pública. Atualmente, as apostas são mais altas. Não podemos apoiar qualquer plano de 

conservação de terras, não importando quão equivocado ou contraproducente ele seja (Glaeser, 

2011). 

 
A cidade sustentável deve estabelecer uma relação respeitosa entre o espaço urbano e a 

natureza. As cidades devem ter lugares públicos atrativos e preservar o meio ambiente. Uma 

das características das cidades com qualidade de vida é a possibilidade de caminhar e passear 

por lugares agradáveis. Dantas (2015) afirma que em linhas gerais, cidades inteligentes devem 

buscar gerenciar de forma adequada o consumo de energia e de água, sendo a autossuficiência 

nesses recursos um objetivo correlato. Em paralelo, essas cidades devem produzir minimizando 

a quantidade de resíduos sólidos urbanos e a emissão de gases poluentes. O Papa Francisco, 

(2015) chama a atenção para o fato de que muitas cidades se tornaram pouco saudáveis para 

viver. Isso, em parte, devido à poluição sonora e visual e da emissão de gases tóxicos. As 

mazelas provenientes do crescimento desenfreado, como o caos urbano e a ineficiência do 

transporte, são fatores que implicam nas condições do nível de qualidade das cidades. O autor 

considera que muitos bairros embora construídos recentemente, apresentam congestionamentos 

e são desordenados, sem espaços verdes suficientes. Esse entendimento demonstra que muitas 

áreas são concebidas sem o devido planejamento o que acarreta mais problemas para as cidades. 

Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso. 



50 
 

As smart cities apostam na ecologia e no bem estar ambiental. Com isso os edifícios são 

pensados de forma a incluírem materiais inteligentes, técnicas construtivas ideias e energias 

renováveis (Coelho, et. al. 2015). 

 
Então, para tornar as cidades mais habitáveis devem promover o desenvolvimento sustentável. 

Estabelecer uma “convivência cidadã”, que na visão de Cunha et al (2016,) deve ser consensual 

sobre a perspectiva: crescimento desordenado das cidades (ocupação do espaço e crescimento 

populacional), crescimento do transporte rodoviário mais rápido do que o esperado, 

crescimento contínuo do turismo, aumento contínuo do consumo dos recursos naturais e 

energéticos, dependência dos combustíveis fosseis, mudança climática. 

 
No tocante à sustentabilidade ambiental, Leite & Awad (2012) apontam a mudança climática 

como “o mais premente problema ambiental, social e econômico que o planeta enfrenta”. As 

mudanças climáticas são “mudanças anormais que vem ocorrendo no clima do planeta, 

incluindo a temperatura, precipitação, vento e padrões meteorológicos” e os possíveis impactos 

na sobrevivência da humanidade apresentam-se como questões urgentes e relevantes para a 

sociedade contemporânea. De fato, o clima do planeta preocupa todos os países e várias 

lideranças mundiais tem se reunido em fóruns para discussões em torno da temática na busca 

de alternativas que garantam a manutenção do desenvolvimento econômico de forma 

consciente e sustentável. 

 
Devido à sua dimensão global, as mudanças climáticas constituem-se em uma das maiores 

ameaças ao desenvolvimento sustentável. Enquanto contínuo processo de transformação da 

biosfera devido a causas naturais sobre os quais o homem não possui controle ocorre de forma 

lenta – o que permite que a vida sobre a Terra se adapte a tais alterações – as mudanças 

climáticas verificadas a partir da segunda metade do século XX caracterizam-se por uma grande 

velocidade, e seus impactos ao longo das próximas décadas tendem a resultar em desequilíbrios 

na biodiversidade e afetar a exploração dos recursos naturais. (Dantas, 2015) 

 
As cidades já estão sendo afetadas pela mudança climática: muitas grandes cidades do mundo 

estão em risco de inundação por conta do aumento do nível do mar, edifícios e superfícies 

impermeabilizadas das cidades aumentam perigosamente as temperaturas urbanas e geram 

menor qualidade do ar, formando ilhas de calor, uma em cada três pessoas vive em uma 
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favela nas cidades do mundo em desenvolvimento, tornando-as particularmente vulneráveis a 

problemas de saúde e a riscos ambientais. 

 
A compreensão da extensão e da gravidade das alterações climáticas passa pelo entendimento 

de que, além do aumento da temperatura média da atmosfera e do oceano, as alterações 

climáticas deverão elevar o nível dos oceanos e tornarão mais frequentes eventos climáticos 

extremos. As alterações climáticas anteriores ocorreram em uma escala de tempo infinitamente 

superior à verificada nos últimos cinquenta anos. Para Almeida (2007) a percepção da 

degradação dos serviços ambientais2 é diferenciada nos diversos níveis socioeconômicos, assim 

como os impactos primários da degradação atingem a humanidade de modo inversamente 

proporcional à classe social. Como se pode observar, um olhar ecológico sobre o meio ambiente 

é mais abrangente do que a maioria das pessoas conseguem perceber. Os chamados serviços 

ambientais citados pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), o quão vasto é o tema e 

os estudos sobre ele, abrangendo as mais diversas áreas da natureza. 

 
Em Pará de Minas, está descrita no Plano diretor no título V Meio Ambiente, este título divide-

se em quatro capítulos, porém para o estudo em questão utilizaremos o capitulo I cujo título é 

da Política do Meio Ambiente (Lei Complementar nº 4.658, 2006). 

 

2.2.8 Turismo 

 
 

Brandão, Joia e Teles (2016), expressam que o turismo irá desempenhar um papel econômico 

e político cada vez mais importante no cenário mundial. Ao passo que vários destinos turísticos 

começaram a implementar projetos para tornarem-se cidades inteligentes – que tem por objetivo 

assegurar a viabilidade e prosperidade futura em áreas metropolitanas - a ideia de destinos 

inteligentes vem tornando-se comum no campo do turismo. Brandão, Joia e Teles (2016) 

afirmam que aos destinos que desejam se diferenciar, então, se abre a possibilidade do uso das 

tecnologias de informação e comunicação - TIC. Ao passo que as TIC estão sendo usadas para 

tornar as cidades mais eficientes, sustentáveis e agradáveis, elas também poderão trazer 

impactos significativos para o desenvolvimento do turismo. Pois oferecem novas modalidades 

de comunicação, novas formas de coleta, análise e intercâmbio de dados e, consequentemente, 

apresentam novas oportunidades para gestão e criação de valor e 

2Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) o conceito de serviço ambiental refere-se aos benefícios que os seres humanos obtêm 

da natureza e que são produzidos pelas interações que ocorrem no interior dos ecossistemas. São divididos em três grandes 

grupos: serviço de provisão, serviço regulador e serviço social. 
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possibilitam a criação de serviços inovadores para turistas, organizações e negócios ligados ao 

turismo. A incorporação da tecnologia ao ambiente tem o potencial de enriquecer as 

experiências dos turistas e melhorar a competitividade do destino. Ainda segundo os autores, 

com as iniciativas para transformar os lugares de forma a torná-los atrativos a turistas e 

investidores, a competividade ficou mais acirrada, e a sobrevivência está atrelada ao apelo do 

destino, ou seja, o destino deve garantir que a experiência turística oferecida seja superior à de 

outros destinos turísticos. 

 
Para Brandão, Joia e Teles (2016), O potencial de um destino turístico pode estar associado 

tanto às suas características físicas e ambientais (condições climáticas), paisagem, flora e fauna, 

atributos socioculturais do lugar tais como história, modo de vida, gastronomia, tradições, arte, 

etc., quanto à infraestrutura turística (hotéis, atrações, rede de transportes), os eventos especiais, 

o leque de atividades disponíveis, entretenimento e compras. Tais recursos constituem a 

motivação principal para a escolha dos turistas, porém, existem os chamados recursos de apoio 

que exercem um efeito secundário sobre a motivação dos turistas. Os recursos de apoio se 

referem à infraestrutura geral do destino (redes de estradas, aeroportos, sistema de trem, sistema 

de ônibus, abastecimento de água, telecomunicações, esgotos, saúde, saneamento, sistema de 

geração de energia elétrica, serviços financeiros e serviços de informática). 

 
Na concepção de Soares e Conceição (2016), a perspectiva do turismo embasado no conceito 

de cidade inteligente fez surgir o conceito de destino turístico inteligente. Um destino turístico 

inteligente pode ser definido como “um espaço inovador, acessível a todos, apoiado em uma 

estrutura tecnológica de vanguarda, que garante o desenvolvimento sustentável do território 

turístico e facilita a interação e integração do visitante com o entorno, incrementando a 

qualidade de sua experiência no destino”. O conceito sintetiza aspectos relacionados à inovação, 

tecnologia, sustentabilidade e competitividade do destino por meio da experiência do visitante. 

 
Para Brandão, Joia e Teles (2016), destinos inteligentes são definidos como uma plataforma 

urbana de turismo integrada com as TIC. Tal plataforma interliga de forma dinâmica as 

entidades inerentes à atividade turística e as tecnologias de informação, para coletar, criar e 

trocar informações que podem ser usadas para enriquecer as experiências de turismo, em tempo 

real. Dessa forma, os destinos inteligentes são entendidos como locais que utilizam 
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ferramentas tecnológicas e técnicas disponíveis na criação de valor, prazer e experiências para 

o turista bem como riqueza, lucro e benefícios para as organizações e para o destino. 

 
Soares e Conceição (2016) consideram o conceito de DTI como uma nova perspectiva de gestão 

que busca, através de um enfoque integral, soluções inteligentes para o planejamento e gestão 

das cidades. De acordo com Soares e Conceição (2016) as cidades que desenvolvem a atividade 

turística podem adotar os princípios de uma cidade inteligente como uma ferramenta para 

aumentar a eficiência em sua gestão. Assim, o turismo pode ser inserido dentro do enfoque 

global de cidade inteligente ou as localidades podem adotar o enfoque de destino turístico 

inteligente. O turismo inteligente, na visão dos autores, incluiria ações no sentido de fortificar 

o apoio do governo para o turismo inteligente e a construção de informações digitais no turismo; 

melhorar o marketing turístico na internet; oferecer produtos turísticos personalizados; reforçar 

a cooperação e a coordenação entre os vários setores da região; e melhorar a qualidade e os 

serviços no setor do turismo. 

 
Brandão, Joia e Teles (2016) concordam que um destino que estabelece uma visão para o 

turismo, compartilha esta visão entre todas as partes interessadas, tem uma gestão que 

desenvolve uma estratégia de marketing adequada e um governo que apoia a indústria do 

turismo, com uma política de turismo eficiente tende a ser mais competitivo do que aqueles que 

nunca se perguntaram qual o papel do turismo para sua economia. E que, teoricamente, o destino 

mais desenvolvido deve ser também aquele que oferece a melhor, e mais sustentável, qualidade 

de vida para seus residentes. 

 
Numa cidade em que o turismo é uma preocupação da gestão, um conjunto de informações 

sobre a cidade é muito relevante. Uma cidade que se apresenta bem e informa capazmente os 

turistas é um chamariz para estes. A divulgação de hotéis, locais de interesse, bem como, a 

disponibilização de Wi-fi em locais muito frequentados, são métodos utilizados que resultam na 

melhoria da imagem da cidade e que trazem turistas e muitas vezes viagens de negócios (Coelho 

et al). 

 
 

De acordo com relatório da Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo mundial vai 

crescer entre 3% e 4% em 2019. Ainda de acordo com o último levantamento da OMT, em 2018 

o setor de turismo registrou o segundo melhor resultado dos últimos 10 anos, atingindo a 
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marca de 1,4 bilhão de chegadas internacionais no mundo todo, um aumento de 6% sobre 2017. 

Apesar do resultado tão expressivo, a situação das Américas não é positiva, já que o continente 

está na lanterna do crescimento, com 3% de alta no período 2017/2018. 

 

O atual secretário-geral da OMT afirmou que o crescimento do turismo nos últimos anos 

confirma que o setor é hoje um dos motores mais poderosos de crescimento e desenvolvimento 

econômico a nível global. Temos a responsabilidade de geri-lo de maneira sustentável para 

converter essa expansão em benefícios reais para todos os países, e em particular para todas as 

comunidades locais, criando oportunidades de emprego e empreendimento. Como se vê a 

atividade turística pode impulsionar a economia dos locais, mas no Brasil os resultados estão 

muito aquém do desejado, embora o país possua uma diversidade muito grande de atrativos. O 

atual ministro do Turismo afirma que “o Brasil está na rota do crescimento do setor em 2019, 

nosso trabalho a partir de agora é criar recursos para o incremento da competitividade e incentivo 

à inovação em todas as atividades da cadeia produtiva. Com um novo ambiente de negócios, 

teremos um mercado de viagens mais acessível, gerando empregos, renda e desenvolvimento”. 

O ministro do Turismo ainda destacou medidas preferenciais para obter resultados importantes 

da atividade no país tais como: a isenção de visto para países considerados estratégicos, a 

criação de Áreas Especiais de Interesse Turístico (AEITs;) e ampliação da conectividade aérea 

no país para expandir os mercados doméstico e internacional. 

 
Para Cunha et al. (2016), a oferta de espaços digitais por meio dos quais serviços e produtos 

possam ser expostos aos habitantes e àqueles que visitam o local, é oportuno para as cidades. 

Com o uso da internet é possível não apenas disponibilizar os mais variados serviços e 

informações aos cidadãos, mas também torná-los acessíveis a eles. A atividade turística exige 

o reconhecimento do que há de especial em nossos municípios. As singularidades do local torna 

viável inumeráveis oportunidades de crescimento para as cidades e a população que nela habita. 

 
Em Pará de Minas, o setor de Turismo está vinculado à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. 
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2.2.9 Arquivos 

 
 

As cidades inteligentes devem ser necessariamente, instrumentadas e interconectadas. 

Instrumentada refere-se a fontes de dados reais em tempo real através de sensores físicos e 

virtuais. Interconectada significa a integração desses dados em uma plataforma de computação 

corporativa e a comunicação de tais informações entre os vários serviços da cidade (Aune, 

2017). A implementação de um sistema de acesso à informação tem como um de seus principais 

desafios vencer a cultura de segredo que, muitas vezes, prevalece na gestão pública. A 

disponibilização de informações ao cidadão exige uma cultura aberta e o servidor tem um papel 

fundamental para a mudança cultural, pois lida cotidianamente com a informação pública, de 

sua produção ou arquivamento (CGU 2011). Um arquivo é extremamente necessário em 

qualquer lugar. Os serviços e órgãos de uma cidade necessitam estar organizados com software 

que simplifique o dia-a-dia dos seus trabalhadores, dos seus clientes e /ou utilizadores. Um 

serviço bem organizado, melhora a imagem da cidade (Coelho et al). 

 
O conjunto da informação gerada pela cidade tem potencial para melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos pelo seu uso, que pode ser diferente do que foi inicialmente previsto pelo governo. 

Abrir os dados a um público mais amplo seja no próprio município, seja na comunidade, 

aumenta as possibilidades de criatividade necessária para abordar desafios pendentes de solução 

por cidadãos e organizações (Cunha et al. 2016). O Estado é o guardião da informação pública 

(documentos, arquivos estatísticas). Cerca de 90 países pelo mundo possuem leis que 

regulamentam o direito do cidadão ao acesso destas. 

 
No Brasil, a Lei nº 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação Pública, regulamenta 

o direito ao acesso consolidando e definindo o marco regulatório sobre os acessos à informação 

pública que estão sob o poder e guarda do Estado. Estabelecendo normas e procedimentos para 

que a Administração, respondo aos pedidos dos cidadãos que desejam ser informados sobre 

algum assunto (CGU 2011). 

 
Existe no país, o Portal da transparência (Federal, acesso.org.br) e através deste o cidadão pode: 

acompanhar informações atualizadas diariamente sobre a execução do orçamento e obter 

informações sobre recursos públicos transferidos e a sua aplicação direta (origens, valores, 

favorecidos). 
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Um ponto interessante na Lei 12.527/2011 é que as entidades privadas sem fins lucrativos que 

recebam recursos públicos para realizações de ações de interesse público, diretamente do 

orçamento ou por meio de subvenções sociais, contratos de gestão, termo de parceria, 

convênios, acordo, ajustes e outros similares deverão também divulgar informações sobre os 

recursos recebidos e sua destinação. 

 
Outras expressões que deveriam ser mais divulgadas entre os cidadãos e que integram uma 

cultura de acesso à informação são: acessibilidade, controle social e dados abertos 

governamentais. 

 

Ao promover a observância de uma cultura de acesso, o gestor público estará atendendo ao 

artigo 37 da Constituição Federal/88 que trata do princípio da Publicidade a ser obedecido pela 

Administração Pública, ao lado dos de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. 

 
2.2.10 Visibilidade; 

 
 

Para que aconteça o desenvolvimento, é necessário um conjunto de atitudes, processos e ações 

por parte do poder público e do cidadão. Com a globalização, barreiras físicas, foram 

derrubadas, projetos são realizados em qualquer parte do planeta, e a visibilidade do local é sem 

dúvida a parte mais importante a ser trabalhado pelos gestores, com a intenção de atrair, e 

principalmente manter os investidores na cidade. 

 
Reis (2011) enfatiza que no cenário globalizado, as cidades precisam ter visibilidade, se 

mostrar, estar inseridas em meios que a tornem conhecidas; tornar-se digital. Uma cidade digital 

é muito mais reconhecida. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo é capaz de pesquisar 

e obter informação sobre uma cidade informatizada. Uma cidade inteligente projeta- se para o 

exterior muito mais facilmente. 

 
As cidades na atual conjuntura mundial devem estabelecer conexões. Conexões entre 

a cidade e o mundo - do mundo próximo, sua região e cidades vizinhas, ao mundo que 

nos chega pelas ondas da televisão e pelos meios digitais e, com isso, nos parece 

paradoxalmente mais vizinho do que aquela cidade que, no mapa, dista cem quilômetros 

de onde estamos. Conexões, ainda, entre público, privado e sociedade civil. Seguimos 

uma lógica que se mostra cada vez mais complementar - local e global, público e 

privado, dinheiro e satisfação, economia e cultura - e cada vez menos 
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antagônico, como era até a pouco, quando devíamos escolher entre possibilidades, 

aparentemente inconciliáveis Reis (2011). 

 
As cidades precisam crescer e se desenvolver, e atender as necessidades de seus stakholders, de 

forma que todos saiam ganhando e para que, tendo atendidas suas demandas, continuem 

fomentando a economia local. Para isso, a cidade tem que possuir alguns atrativos para os 

cidadãos. Para Reis (2011) o poder de atração da cidade está ligado diretamente ao que ela pode 

oferecer ao seu possível habitante, isto servindo como uma vitrine, onde a cidade é exposta a 

possíveis compradores. 

 
Maciel (2011) explicita que na dinâmica do marketing de lugares a cidade deve, nesse caso, 

buscar uma identidade que promova a cidade, dê visibilidade aos seus atributos e atraia 

investimentos para a localidade. 

 
A imagem da cidade retrata o seu nível de desenvolvimento local. O marketing trata disso. A 

imagem a ser veiculada é muito importante para a cidade. Em relação à imagem, Kotler, Haide 

& Rein (1995) apontam cinco critérios para que uma imagem surta efeito: deve ser válida, deve 

ter credibilidade, deve ser simples, tem de ser atraente e deve ser diferenciada. 

 
Kotler, Haide & Rein (1995), destacam a existência de alguns tipos de públicos que porventura 

queiram morar, trabalhar em um lugar ou mesmo visitá-lo. E cada um deles podem estabelecer 

imagens diferentes em relação à localidade. 

• Moradores: a localidade pode querer atrair novos moradores (...); 

• Visitantes: as localidades podem querer aumentar o número de turistas e visitantes 

a negócios, portanto precisam tomar conhecimento sobre as imagens que eles têm 

do local. 

 
3 Ambiência da Pesquisa – Pará de Minas 

 
 

3.1 História 

 
 

O topônimo Pará na língua tupi significa rio volumoso, o colecionador de águas; e “de Minas”, 

um aditivo para fazer distinção entre o município mineiro e o Estado do Pará. Quem nasce na 

cidade é paraminense. 
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O surgimento do município de Pará de Minas remonta ao fim do séc. XVII e está relacionado 

ao intenso movimento de bandeiras paulistas; aventureiros e bandeirantes em busca de ouro e 

pedras preciosas descobertas nas minas de Pitangui, região entre os rios Paraopeba, São João 

e Pará. De acordo com relatos antigos muitos desses bandeirantes fixaram residência em um 

ponto de pouso às margens do Ribeirão Paciência, dentre eles, o mercador português Manuel 

Batista, alcunhado “Pato Fofo”, por sua baixa estatura e peso demasiado. 

 
Manoel Batista foi assim o desbravador da região e um dos seus primeiros moradores, tendo 

resultado dos seus esforços a construção da primeira capela local, que, em sua homenagem, foi 

cognominada “Capela de Nossa Senhora da Piedade do Patafufo” (corrutela de Pato Fôfo). 

Também o arraial que começou a se formar no local chamou-se, inicialmente “Arraial do 

Patafufo”, pertencente ao território de Pitangui. Em 1848 o Presidente da Província de Minas 

Gerais, sr. Bernardino José de Queiroga, por Lei Provincial nº 386, de 09 de Outubro, elevou 

o arraial de Patafufo à categoria de Vila, com a denominação de Vila do Patafufo, 

compreendendo o seu território e os de Santana do São João Acima, Mateus Leme, São Gonçalo 

e Santo Antônio do São João Acima. Pelo fato dos seus habitantes não terem construído os 

edifícios da Câmara, Conselho de Jurados e da Cadeia, conforme exigência da Lei 386, a Vila 

do Patafufo não foi instalada e, em 31 de maio de 1850, pela Lei Provincial Nº 472 ela foi 

suprimida, voltando o território a pertencer ao Município de Pitangui. ·. 

Satisfeitas as exigências legais, em 08 de junho de 1858, a Lei Provincial nº 882 veio restaurar 

a Vila, alterando também o seu nome para Vila do Pará e o da Paróquia para Nossa Senhora da 

Piedade do Pará. A Vila do Pará foi instalada em 20 de Setembro de 1859 pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Pitangui, Dr. Francisco de Campos Cordeiro Valadares. O primeiro 

Presidente da Câmara e Agente Executivo foi o Alferes Francisco de Assis dos Santos Reo, 

empossado no mesmo dia. 

 
Em decorrência de acirradas disputas políticas entre os chamados “Cascudos” (Conservadores) 

e “Chimangos” (Liberais), a Lei Provincial nº 1889, de 15 de Julho de 1872, suprimiu 

novamente o Município do Pará, incorporando seu território ao de Pitangui. Dois anos depois, 

em 23 de Dezembro de 1874, a Vila do Pará foi restabelecida pela Lei nº 2.081, ficando 

definitivamente seu território desligado de Pitangui. A reinstalação da Vila do Pará ocorreu em 

25 de março de 1876, em sessão solene na Câmara Municipal, sendo empossado como 

Presidente da Câmara e Agente Executivo o Alferes Francisco Esteves Rodrigues. 
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Em 13 de novembro de 1891, pela Lei nº 11, foi efetivamente criada a Comarca do Pará, que 

foi instalada em 07 de junho de 1892. A categoria de cidade foi alcançada em 05 de novembro 

de 1877, com a Lei nº 2416, passando a denominação a ser Cidade do Pará Por força da Lei nº 

806 de 22 de setembro de 1921, o município passou a denominar-se Pará de Minas, nome que 

se estende à sua sede. 

 
Em função do apelido de Manuel Batista, o lugar ficou conhecido como Patafufo. A casa onde 

Manuel Batista morou é tida como a primeira construída na cidade e onde atualmente encontra-

se instalado o Museu Histórico de Pará de Minas. 

 
Pará de Minas faz parte da rota Verde Trilha dos Bandeirantes no mapa turístico de Minas 

Gerais e possui sete distritos: a sede, Ascensão, Bom Jesus do Pará, Carioca, Córrego do Barro, 

Tavares de Minas e Torneiros, criados por leis estaduais e representados nas estrelas que 

compõem o Brasão oficial do município. 

 
3.2 Localização 

 
 

Pará de Minas é um município brasileiro localizado na região Sudeste, no centro oeste do estado 

de Minas Gerais. Na divisão adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pará 

de Minas integra a Mesorregião Metropolitana, a Microrregião de Pará de Minas e o colar 

metropolitano de Belo Horizonte. A Microrregião Pará de Minas compreende os municípios de 

Florestal, Onça de Pitangui, Pará de Minas, Pitangui e São José da Varginha. 

 
Em relação à divisão do território de Minas Gerais, adotada oficialmente pelo governo estadual 

que contempla dez Regiões de Planejamento, Pará de Minas integra a Região Central. A atual 

divisão foi estabelecida pela antiga Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral 

(SEPLAN), hoje Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e passou a vigorar com o 

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 1996/1999, adotado em dezembro de 1995. 

O município de Pará de Minas ocupa uma área de 551.247 km², sendo que 9,9 km² estão em 

perímetro urbano. A população estimada para 2018 era de 93.101, habitantes e o município 

figura na 38ª posição no ranking dos municípios mais populosos de Minas Gerais (Fonte: IBGE 

2018). 
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Figura 4 Mapa de localização de Pará de Minas no Estado de Minas Gerais 

Mapa IBGE 2019 informando a localização da cidade de Pará de Minas 

 

Sua localização é um fator que deveria contribuir com o desenvolvimento local, tendo em vista 

as distâncias entre as capitais da região Sudeste e sua malha viária. A tabela abaixo tem tal 

informação, onde perceber-se-á proximidade com a capital do Estado, e por isso, fazendo parte 

do cinturão metropolitano mineiro. 

 
Tabela 4 Distância entre Pará de Minas e as capitais do Sudeste 

 
Pará de Minas Belo Horizonte 83,1 km 

 São Paulo 572,3 km 
 Rio de Janeiro 511,4 km 
 Vitoria 619 km 

Fonte: pesquisa do autor no sitio do IBGE 

 

 

A próxima tabela tem o intuito de demonstrar ao leitor a proximidade da cidade de Pará de 

Minas com os principais portos e aeroportos do Sudeste, demonstrando a ligação da cidade com 

a aldeia global. Tais portos e aeroportos permitem o escoamento da produção local, bem como 

o translado de turistas para a região. 

 
Tabela 5 Distância de Pará de Minas e os principais portos e aeroportos 

Pará de Minas Aeroporto Internacional Tancredo Neves – COFINS – MG 120,8 km 
 Aeroporto Carlos Drummond de Andrade – Pampulha – Belo Horizonte – MG 83,1 
 Porto Saboó – Santos – SP 633 km 
 Porto do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – RJ 561 km 
 Porto de Codesa – Vitória – ES 595 km 
 Porto Seco Usifast – Sarzedo – MG 61,7 km 

Fonte: elaborada pelo autor em consulta ao Google Maps 
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A economia de Pará de Minas, segundo o IBGE (2018) está baseada na agropecuária apoiada 

pelo agronegócio e na prestação de serviços. O PIB do município em 2010 era de R$1.725.886 

mil, sendo em 2010 o 31º maior PIB do estado. 

 
3.3 - Informações gerais do município 

 
 

Alguns aspectos sobre o município serão apresentados a partir de dados do DataSebrae 2019, 

descrevendo a cidade em números. 

‘  

 
 

Figura 6 Indicadores demográficos de 1991 a 2010 

Figura 5 Característica da população em 2010 
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Figura 7 População por condição de atividade em 2010 

 
 

 

Figura 8 Evolução da população em numero de habitantes 1971 a 2010 
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Figura 9 Distribuição dos domicílios entre urbanos e rurais 2010 

 
 

 

Figura 10 Nível de escolaridade da população adulta 
 

 
Figura 11 - População residente - homens e mulheres 
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Figura 12 Grau de urbanização 

 

 

 

 

 

Figura 13 Índice de infraestrutura municipal 2013 

 

 

 

 

Figura 14 Valor adicionado por setor 2000 - 2011 
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Figura 15 Pio Municipal 

 

 
Figura 16 Empresas por setor economico 

 

 
Figura 17 Empregados e massa salarial por porte - 2010 
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Figura 18 Potencial de consumo da cidade 

 
 

 
Figura 19 Indicadores de saúde 

 

 
 

 

Figura 20 Aplicação de recursos assistência à saúde 



67 
 

 

 
 

Figura 21 Indicadores de educação 

 

 

 

 
Figura 22 Tempo esperado de estudo 2010 

 

 

Figura 23 Renda per capita 



68 
 

 

 

 

Figura 24 Índice GINI 

 

 

 
Figura 25 Evolução do IDH 
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Figura 26 Ranking Isdel do Estado de Minas Gerais e do Brasil 
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Figura 27 Infografico dos resultados do Estado de Minas Gerais 

 

 
 

 
 

Figura 28 Infográfico da cidade de Pará de Minas 
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4 Metodologia 

 
 

O procedimento metodológico utilizado para responder à pergunta tema deste trabalho será 

descrito a seguir de forma sucinta e objetiva, de modo a facilitar ao leitor o entendimento do 

resultado obtido e como foi atingido. 

 
4.1 Caracterização da pesquisa 

 
 

Um ponto relevante do trabalho foi à orientação do professor em se criar uma pesquisa quanti- 

quali (abordando metodologia cientifica) em que o leitor pudesse ter a oportunidade não só de 

ler sobre os dados levantados, como também percebê-los de forma articulada e lógica e com 

fácil entendimento. Para tornar isso possível, foi sugerida pelo orientador uma pesquisa 

bibliográfica para que, partindo da definição objetiva do conceito e à luz da ciência, ajudar ao 

leitor na formação de opinião. A explanação e o estudo dos conceitos mundialmente aceitos 

possibilitaram ao autor elaborar o questionário - instrumento de coleta de dados constituído por 

uma série ordenada de perguntas – de acordo com (Marconi & Lakatos, Técnicas de Pesquisas, 

2002). 

 
A formulação do questionário foi um processo longo e complexo e o intuito das questões foi 

responder à pergunta norteadora da pesquisa, a partir do levantamento de informações 

pertinentes a cada construto, sem desviar-se dos objetivos propostos. 

 
O pré-teste do questionário foi realizado no mês de janeiro de 2019, ocasião em que o autor 

pode constatar a complexidade das perguntas. As questões elaboradas através do estudo dos 

construtos, tendo como orientação principal os construtos abordados por Jordao (2016). Para 

não fugir da fidedignidade, validade e operatividade (Marconi & Lakatos, Técnicas de 

Pesquisas, 2002), o autor aplicou o questionário em pessoas da sociedade local e foi observada 

a dificuldade dos indivíduos em interpretá-lo. O português técnico cedeu espaço a um português 

mais simples, na intenção de obter um resultado mais confiável sem a intervenção do autor. 

 
Após quatro tentativas, o questionário foi considerado pronto pelo autor que imediatamente 

encaminhou para revisão ortográfica da professora de português Aparecida Libéria Santos 

Moreira e depois ao professor orientador Dr. José Edson Lara, que o validou. Iniciou-se, 
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então, a segunda fase do trabalho, a pesquisa de campo, para a qual foram impressos 400 

questionários, aplicados à população de Pará de Minas. O propósito do pesquisador e seu 

orientador era o de extrair a opinião dos munícipes da amostra, sua visão e entendimento, 

estabelecendo uma análise dos dados baseada nos construtos adotados como parâmetros para 

a pesquisa. 

 
Cabe ressaltar que embora importante, o construto saúde não foi abordado no questionário, em 

razão do modelo escolhido em relação aos construtos avaliados. 

 
4.2 - Universo e Amostra 

 
 

O universo escolhido para estudo foi à população de Pará de Minas, auxiliado por fórmula 

estatística para selecionar a amostra do presente estudo. A amostra da pesquisa consistia de 400 

(quatrocentos) cidadãos escolhidos abordados em locais diversos, ruas, estabelecimentos 

comerciais, escolas, associações, instituições e convidadas a participar da pesquisa de acordo 

com a acessibilidade. Os entrevistados receberam o questionário pessoalmente do pesquisador 

e, em média, cada entrevista teve a duração de 20 minutos. A amostra, portanto, foi 

significativamente diversifica, representando, com fidedignidade a população da cidade. As 

entrevistas foram realizadas entre os setembro e outubro de 2019. Não se observou dificuldades 

dos entrevistados ao responderem ao questionário. A escolha desta fórmula partiu do 

pressuposto de que a pesquisa seria a primeira neste sentido, e que a mesma seria ponto de 

partida para estudos futuros. 

 
4.3- Informações sobre o Questionário 

 
 

A tabela 6, abaixo criado pelo autor para demonstrar a ligação das perguntas aos construtos 

levantados, para ajudar no entendimento da análise e na resposta aos objetivos propostos. 
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Tabela 6 Demonstrativo Construto x objetivo x pergunta do questionário 

Construtos Abordagem Objetivo a 

ser 
respondido 

Operacionalização Itens da 

pesquisa 

Social Quantitativa Geral 

Específico I 
• A cidade de Pará de Minas 

tem boa qualidade de vida. 

• A cidade de Pará de Minas 

tem programas que valorizam a 

diversidade cultural. 

Questões 

01 e 02 

Comunicação Quantitativa Geral 

Específico I 

e II 

• A cidade de Pará de Minas 

possui informações 

acessíveis a todos os 
cidadãos. 

• Na cidade de Pará de Minas 

existe uma boa comunicação 

entre os políticos e os 

cidadãos. 

• Na cidade de Pará de Minas a 

informação circula 

facilmente entre os meios de 

comunicação e o cidadão. 

• Na cidade de Pará de Minas a 
imprensa pode ser 

considerada imparcial. 

• Na cidade de Pará de Minas a 

internet pode ser acessada 

facilmente por todos. 

• Na cidade de Pará de Minas a 

internet é considerada 

importante por todos. 

• Na cidade de Pará e Minas 

existe internet gratuita para o 

cidadão. 

Questões 

de 03 a 09 

Educação Quantitativa Geral 

Específicos 
I, II 

• A educação tem prioridade 

nos planos de governo da 
cidade de Pará de Minas. 

• A educação infantil atende as 

necessidades das crianças e 

pais de Pará de Minas. 

• O ensino fundamental 

público da cidade de Pará de 

Minas é de qualidade. 

• O ensino médio em Pará de 

Minas tem qualidade 

necessária para que o jovem 

possa ingressar em uma 

universidade. 

• O ensino superior em Pará 

de Minas tem qualidade para 

preparar a pessoa para o 

mercado de trabalho e 

exercer a profissão 
escolhida. 

Questões 
de 10 a 14 

Segurança 

Publica 

Quantitativa Geral 

Especifico I 

e II 

• As polícias estão 
capacitadas para atender as 

necessidades de segurança 
da população de Pará de 

                                                                                                 Minas.
  

Questões 

de 15 a 18 
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   • As polícias estão equipadas 

para atender as necessidades 

de segurança da população de 

Pará de Minas. 

• As polícias conseguem dar 

sensação de segurança em 

Pará de Minas. 

• Você considera suficiente o 

número de policiais e viaturas 
existentes em Pará de Minas. 

 

Mobilidade Quantitativa Geral 

Específico I 

e II 

• O seu direito de ir e vir é 

garantido em Pará de Minas. 

• O trânsito de Pará de Minas 

pode ser considerado bom. 

• A cidade de Pará de Minas 

tem a preocupação com a 

acessibilidade das pessoas 

com deficiência O transporte 

coletivo atende as 

necessidades dos cidadãos de 

Pará de Minas. 

• As ruas e calçadas de Pará de 

Minas são conservadas, 

facilitando sua locomoção. 

• Pará de Minas é uma cidade 

sinalizada, facilitando sua 

locomoção até o local 

desejado. 

Questões 

de17 a 21 

Ecologia Quantitativa Geral 

Específico I 

e II 

• Pará de Minas se preocupa 
com a preservação ambiental. 

• Vereadores e órgãos 

públicos fiscalizam a 

degradação ambiental em 

Pará de Minas. 

• Os parques e praças de Pará 

de Minas estão 
conservados/protegidos. 

Questões 

22 a 24 

Turismo Quantitativa Geral 

Específico I 

e II 

• A prefeitura Pará de Minas 

divulga os pontos turísticos 

da cidade nos meios de 

comunicação atraindo 

turistas e renda para cidade. 

• A iniciativa privada investe 

no turismo da cidade, 

gerando renda. 

• Os pontos turísticos de Pará 

de Minas estão conservados 

e protegidos pelo poder 

público. 

Questões 

25 a 27 

Arquivos Quantitativa Geral 

Específico I 
e II 

• A cidade se preocupa em 

preservar sua memória. 

• Os arquivos públicos de Para 

de Minas são de fácil acesso 

para o cidadão. 
                                                                                          •    Existem   locais   nos   sites
  

Questões 

28 a 31 
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   oficiais de Pará de Minas 

para acessar os arquivos do 

município. 

• A informação do poder 

público é amplamente 

divulgada para os cidadãos. 

 

Visibilidade Quantitativa Geral 

Específico I 

e II 

• Pará de Minas está atraindo 

novos investimentos e novas 

empresas. 

• Pará de Minas é conhecida 

entre as cidades de outras 
regiões. 

• Pará de Minas é conhecida 

por suas indústrias. 

• Pará de Minas é conhecida 

por seu agronegócio. 

• Pará de Minas é conhecida 

por seus pontos turísticos. 

• Pará de Minas é conhecida 

por apresentar 
oportunidades de emprego. 

Questões 

de 33 a 38 

Ordem de 

importância 

dos construtos 
para o cidadão 

Quantitativa Geral 

Específicos 

I, II e III 

Todos os construtos enumerados pelo 

respondente do questionário segundo 

sua percepção de importância 

Questão 41 

Felicidade Qualitativa Geral 

Específico 

III 

• Qual seu grau de felicidade 

em relação a Pará de Minas? 

Questão 42 

Opinião livre Qualitativa Geral 

Específicos 

I, II e III 

• Na sua opinião, o que falta 

para que Pará de Minas possa 

se tornar um lugar melhor 

para se viver? 

Questão 43 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4 Apresentação e análise dos dados 

 
 

Após a compilação das informações obtidas por meio dos questionários, os dados serão 

apresentados em figuras, sendo que para cada uma das questões suscitadas será elaborado uma 

figura, seguido da análise dos dados. 

 
As figuras das questões quantitativas, de 01 a 40, disponibilizarão as seguintes informações: 

porcentagens das notas emitidas pelos participantes da pesquisa, linha de tendência e média das 

notas obtidas em cada uma das questões. As linhas de tendência são usadas para exibir 

graficamente tendências em dados e para ajudar a analisar problemas de previsão. Uma linha 

de tendência linear geralmente mostra que algo está aumentando ou diminuindo com uma taxa 

constante. A questão quantitativa de número 41 apresenta uma figura para cada um dos 
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construtos, demonstrando a ordem de importância atribuída a cada um deles pelos participantes 

da pesquisa e no final uma figura apresentando o ranking de importância. 

 
A figura da questão qualitativa de número 42 mostrará o grau de felicidade e o número de 

pessoas correspondente ao grau declarado. A figura da questão qualitativa de número 43 

apresentará os elementos mais citados como essenciais para a cidade se tornar um lugar melhor 

para se viver, reunindo-os por construtos. 
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5 – Apresentação e análises dos resultados 

 
 

Nesta unidade do estudo apresenta-se os dados e informações da pesquisa junto a cidadãos da 

cidade de Pará de Minas. Eles são apresentados de forma a contribuir para análises acadêmicas, 

bem como para as tomadas de decisões sobre políticas públicas e urbanas para a cidade. 

 
5.1 Social 

 
 

Como já afirmado anteriormente, esse construto está vinculado a todos os outros aspectos 

relacionados à cidade. Na cidade inteligente a prioridade são as pessoas, de modo que todas as 

ações convergem para a satisfação das necessidades e da qualidade de vida dos cidadãos que 

nela habitam. Os investimentos visam promover o desenvolvimento da sociedade local, por 

meio da valorização do capital humano – retenção e atração de talentos, fomento à cultura, boa 

educação formal, bom sistema de saúde, segurança, moradias dignas, opções para atrações 

turísticas, coesão social. Para atender a necessidade de verificar a perspectiva da população em 

relação ao social, as questões 1 e 2 do questionário embasaram essa análise. A figura 29 

apresenta a avaliação da qualidade de da cidade, na lógica dos entrevistados. 

 
 

Figura 29- Qualidade de vida 

 

O resultado da pesquisa demonstra que a população de Pará de Minas considera que a cidade 

tem uma boa qualidade de vida. A linha de tendência é crescente, validando a percepção da 

A cidade de Pará de Minas tem boa qualidade de vida 
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maioria dos cidadãos da amostra. Ela demonstra uma propensão a avaliações mais positivas e 

favoráveis à consideração da melhoria da Qualidade de Vida, indicando que mais de 60% dos 

participantes da pesquisa atestam que a cidade oferece condições para se viver bem. Os dados 

do Sebrae referentes ao IDH mostram que o resultado obtido pela pesquisa está em consonância 

com a realidade da cidade apurada pelo IBGE em 2010. 

 
O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – figura 25 – do município é muito alto, 

colocando a cidade numa ótima posição. Esse índice afere o grau de desenvolvimento de uma 

sociedade levando em consideração os indicadores de saúde (expectativa de vida da população), 

educação (escolaridade) e renda per capta. Entende-se que quanto maior for o índice melhores 

são as condições de vida dos habitantes da cidade. O IDH possui algumas limitações, mas 

grande abrangência. Assim, qualquer cidadão, em qualquer país pode ser alcançado por uma 

das variáveis. O GINI, demonstrado na figura 24 mede a desigualdade de distribuição de renda. 

Ao contrário do IDH, numa escala de 0 a 1, quanto menor o índice, melhor. No caso de Pará de 

Minas esse índice é 0,43, com 21,92% de incidência de pobreza, conforme dados do IBGE. A 

pobreza no município atinge quase um quarto de seus habitantes. A figura 30 revela a 

consciência dos entrevistados sobre os programas que valorizam a diversidade cultural. 

 
 

Figura 30- Diversidade Cultural 

 

A questão da existência de programas de que valorizem a diversidade cultural não é consenso 

entre os participantes da pesquisa. Observa-se uma figura mais equilibrada; a discrepância 

A cidade de Pará de Minas tem programas que valorizam a diversidade cultural 
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entre as notas menores que cinco e as maiores que cinco, em relação à figura anterior, foi bem 

mais discreta, o que significa que cinquenta e dois por cento dos participantes da pesquisa 

identificam ações no sentido de apoiar as várias formas de manifestação cultural presentes na 

cidade. 

A linha de tendência também é crescente, demonstrando que a população da cidade pode estar 

iniciando um processo de reconhecimento das iniciativas voltadas para a área e/ou da 

importância da cultura para o crescimento local, coletivo ou individualmente. Na prática, 

evidencia-se que Pará de Minas conta com vários ambientes, públicos e privados, para 

divulgação da cultura. No meio público o município conta com teatro municipal, escola de 

música, escola de artes, museu, casa da cultura, biblioteca pública, parque de exposições etc. 

A cidade incentiva e promove eventos culturais diversos que contempla todos os gostos e níveis 

socais. Vários projetos do Executivo Municipal atraem a população local e das cidades 

circunvizinhas. No setor privado vários estabelecimentos ofertam atividades para pessoas 

interessadas em conhecimento e filosofia, concursos gastronômicos promovidos pela 

associação do comércio local, festivais de música etc. 

 
A falha na comunicação pode ser um fator para a falta de reconhecimento da população em 

relação à valorização da cultura na cidade. O aspecto social se completa com as figuras da 

comunicação, educação, segurança pública, mobilidade, ecologia, turismo, arquivos e 

visibilidade da cidade. Entretanto, o que poderá ser observado no decorrer dessa análise é que 

nem todos esses construtos foram avaliados de forma positiva ou crescente pelos munícipes. 

 
5.2 Comunicação 

 
 

Cidades inteligentes tendem a manter uma comunicação eficiente com a população com portal 

de acesso às informações sobre a gestão e o funcionamento do município. O investimento no 

aprimoramento dos meios de comunicação é extremamente importante para o desenvolvimento 

das cidades inteligentes já que o foco é promover a união dos diversos atores locais. Uma 

cidade mais conectada permite estabelecer uma gestão inteligente e participativa, pois os 

moradores locais passam a ter mais integração com o local em que vivem. A tecnologia é 

fundamental para interligar e controlar o fluxo de informações. Manter a comunicação com a 

população corrobora para o monitoramento constante e a identificação de novas tendências, 

que são capazes de contribuir para a evolução da cidade e de seus 
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habitantes. Sobre a comunicação intra e inter cidadãos, os entrevistados proporcionaram as 

avaliações em conformidade com a figura 31. 

 
 

Figura 31- Acessibilidade às informações 

 

A figura mostra uma linha de tendência estável; a falta de informação ou a procura dela foi um 

ponto marcante na evolução da pesquisa na cidade. Cinquenta por cento da amostragem 

consultada diz que a comunicação na cidade é mediana. No que tange à qualidade da 

comunicação entre políticos e cidadãos, a avaliação é demonstrada na figura 32. 

 
 

Figura 32 Comunicação entre políticos e cidadãos 

A cidade de Pará de Minas possui informações acessiveis a todos os cidadaos 
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O resultado aponta para a precariedade da comunicação entre a classe política da cidade e o 

povo; menos da metade dos cidadãos encontram-se satisfeitos com a capacidade de os políticos 

dialogarem com a população de Pará de Minas. Ora, neste item o pesquisador entrou em contato 

com vereadores e agentes públicos e estes informaram que inúmeras audiências públicas são 

realizadas para debater assuntos importantes e de grande impacto na vida dos cidadãos, mas a 

população não comparece. Apurou-se ainda que as reuniões ordinárias e extraordinárias da 

Câmara Municipal também não são muito prestigiadas pelos munícipes. Na maior parte do 

tempo o plenário fica vazio e as pessoas que assistem às reuniões são sempre as mesmas. Outra 

informação relevante é que quando o assunto abordado é polêmico ou de interesse de 

determinado grupo, o plenário fica completamente lotado. Tendo-se em vista a atual crise que 

acomete a política brasileira, a figura apenas reflete a realidade: a falta de interesse das pessoas 

em relação à política de modo geral e o desgaste da imagem dos representantes eleitos devido 

aos sucessivos casos de corrupção que minaram a credibilidade do político junto ao povo. 

Estabelecendo um paralelo entre a presente questão e a questão nº 43 - questão aberta na qual o 

indivíduo elenca elementos para possam contribuir para a melhoria de vida de Pará de Minas - 

nota-se, além da falta de comunicação entre políticos e munícipes, a insatisfação da população 

com seus representantes. Os munícipes mostram-se descrentes com a atuação do poder público, 

o que leva a um grande distanciamento entre as partes. Sobre a facilidade de circulação da 

comunicação entre mídia e cidadãos, os entrevistados proporcionaram as avaliações da figura 

33. 

 
 

Figura 33- Circulação da informação na cidade 

Na cidade de Pará de Minas a informação circula facilmente entre os meios de 
comunicação e o cidadão 
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Inicialmente é importante destacar aos meios de comunicação existentes na cidade de Pará de 

Minas, inclusive para avaliar a abrangência dessa questão. O município conta com quatro rádios 

FM’s, um canal próprio de TV aberta, e quatro jornais impressos. O que pode ser considerado 

muito bom por se tratar de uma cidade com 93.000 habitantes. Com essa presença expressiva 

da mídia, espera-se que a informação chegue adequadamente aos cidadãos paraminenses. Mas 

embora a cidade seja bem atendida no quesito imprensa local, percebe-se facilmente a falta de 

preparo de alguns profissionais que trabalham na área, como mostra a figura 33. A maior parte 

da amostra considera que a informação circula pela cidade livremente. O que não está sendo 

avaliado, no entanto, é a qualidade dessa informação; as fakenews, fofocas ou “achismos” 

permeiam os meios de comunicação local a exemplo do que ocorre no mundo inteiro. 

 
 

Figura 34- Imparcialidade da imprensa 

 

A imparcialidade da imprensa teve uma avaliação negativa por parte dos participantes da 

amostra. Baseado nessas informações depreende-se que quase cinquenta por cento da população 

não considera o trabalho da imprensa isento de julgamentos ou favoritismos. A imprensa parece 

padecer do mesmo mal que assola a política no Brasil. A desconfiança quanto ao que é 

veiculado é cada vez maior, numa época em que as fake news bombardeiam o cotidiano dos 

cidadãos e a ética profissional muitas vezes são ignoradas em função da audiência e do 

faturamento. 

Na cidade de Para de Minas a imprensa pode ser considerada imparcial 
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Na questão nº 43 da pesquisa, os munícipes citam o envolvimento entre imprensa e políticos 

como fator prejudicial à cidade. Eles relatam a insatisfação por alguns meios de comunicação 

local pertencer a grupos políticos que controlam a cidade há décadas. O fim dessa relação, 

segundo os munícipes, seria muito benéfico para a cidade se tornar um lugar melhor para se 

viver. Sobre a facilidade de acesso à internet, os entrevistados apresentaram a avaliação 

constante da figura 35. 

 

Figura 35 - Facilidade de acesso á internet 

 

A cidade conta com a cobertura de internet das principais operadoras do país. E a população 

se aproveita desta benesse para se conectar com a internet. A cidade tem esta característica 

inteligente. Porém, a acessibilidade não atinge cem por cento do município. Algumas 

localidades rurais não dispõem dos serviços de banda larga. Por isso, A prefeitura municipal 

trabalha para implantar o “Projeto Cidade Inteligente”, do Ministério de Ciências e Tecnologia, 

que prevê a instalação de antenas de internet nas zonas rurais. Essa informação confere com os 

dados obtidos pela pesquisa. A linha de tendência é crescente, o que é muito positivo, mas 

diante do resultado, verifica-se que quase metade dos cidadãos ainda não tem facilidade para 

acessar o serviço, embora a importância seja manifestada na figura 36. 
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16.00 

13.77 
14.00 

12.32 

 

 
10.00 

 
8.00 

 
6.00 

 
4.00 

 
2.00 

 
 

Nota 0 Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 

5.43 5.07 
5.80 6.16 

8.70 8.33 

10.87 10.51 
11.23 



84 
 

Na Cidade de Para de Minas a internet é considerada importante por todos 
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Figura 36- Importância da internet 

 

Linha de tendência: Crescente. O resultado demostra o quanto a internet é importante na vida 

dos indivíduos. Na verdade, os dados apenas ratificam a relevância da internet na vida da 

sociedade em geral. O uso da internet introduziu novas formas de comunicação, acesso à 

educação, cultura, negócios, lazer etc. Atualmente, as distâncias não são obstáculos para as 

pessoas se relacionarem. Recursos como Whatsapp, Skype, e-mail, Facebook e tantos outros 

são ferramentas baseadas em internet que possibilitaram uma verdadeira revolução na forma 

como comunicamos com outras pessoas. As ferramentas tecnológicas aproximaram as pessoas. 

Por meio da internet novas oportunidades de negócios surgiram. Por meio do e- commerce 

várias transações são efetivadas, proporcionando comodidade e agilidade para inúmeros 

usuários do serviço. Novas profissões ligadas à internet despontaram: youtuber, influencer 

digital, web designer, analista de marketing digital, consultor de e-business, programador, web 

master, trafficker, diretor de marketing online etc. No campo da educação a internet 

revolucionou a forma de ensinar e aprender possibilitando o acesso a conteúdo de áreas 

diversificadas e a cursos de graduação e pós-graduação à distância, eliminando barreiras físicas 

e permitindo que um número muito maior de pessoas se capacitasse a um custo menor. Dentre 

esses e outros aspectos positivos, há um lado negativo que é a exclusão digital, ou seja, muitas 

pessoas estão sem acesso à internet e do ponto de vista tecnológico estão excluídas 

digitalmente, tal como mostra a figura 37. 
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Figura 37- Internet gratuita 

 

A linha de tendência nesse caso é decrescente. A figura demonstra que as pessoas não têm 

informação sobre pontos de internet gratuita. Apurou-se que o poder público não disponibiliza 

tal serviço para os moradores da cidade. 

 
As redes de telecomunicação cada vez mais rápidas, os aplicativos móveis, a internet das coisas 

e as inúmeras inovações tecnológicas disponíveis, ajudam a tornar as cidades mais eficientes, 

pois permitem estabelecer uma conexão entre que a população e as necessidades de todas as 

áreas. A popularização da internet e a facilidade de aquisição de aparelhos móveis e digitais 

implicam em facilidade e vantagens para a população que está mais familiarizada com serviços 

e produtos tecnológicos. Pessoas realizam transações, acessam serviços sem necessidade de se 

deslocar. A tecnologia na área de telecomunicação contribui com a qualidade de vida, 

otimizando atividades diárias, sejam relacionadas à mobilidade, trabalho, educação, 

entretenimento. A imagem abaixo disponibiliza dados sobre a área de telecomunicações do 

município de Pará de Minas no ano de 2013 e relativos à região e ao estado de Minas Gerais. 

Na cidade de Pará de Minas existe internet gratuita para o cidadao 
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Figura 38 - Telecomunicações em Pará de Minas no ano de 2013 

 
Observa-se que em relação ao uso da internet, há anos a cidade possui cobertura do serviço 

tanto de conexão fixa quanto móvel. Em 2013, 53,87% dos telefones já contavam com conexão 

fixa do serviço de internet. Havia ainda um número significativo de telefones públicos na 

cidade, mas com o passar dos anos esses aparelhos se tornaram obsoletos e foram desativados, 

em decorrência do uso crescente de celulares. De acordo com IBGE, o celular é o principal 

dispositivo para conexão de internet no Brasil. E que em 2010 já havia 22.947 celulares na 

cidade. Dados da Anatel indicam que o Brasil, em novembro de 2019, possuía 226,7 milhões 

de celulares e densidade de 107,29 cel./100 habitantes. Em Pará de Minas, especificamente, 

havia 92.010 aparelhos celulares e densidade de 97,92/100 hab., com predominância da 

tecnologia 4G (69,22%) e 92,90% de pessoa física. Conclui-se, portanto que, quase todos os 

cidadãos de Pará de Minas utilizam o celular no dia a dia. Diante de tal realidade, a 

administração poderia disponibilizar de pontos de internet gratuita para a população e utilizar-

se do meio para conectar-se com os cidadãos, divulgando serviços, compartilhando 

informações, enfim, estabelecendo uma comunicação efetiva da gestão com seus munícipes. 
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5.3 Educação 

 
 

Um dos mais relevantes elementos determinantes da categoria “cidades inteligentes” é a 

Educação. Há consenso em que elevar níveis de educação proporcionam soluções para quase 

todos os problemas de uma cidade. A educação instrumentaliza o indivíduo, tornando-o um 

cidadão inteligente, capaz de participar dos assuntos públicos e detentor de elevado nível de 

leitura, tolerância, voluntariado, etc. A prioridade dos planos de governo para a educação foi 

avaliada pelos cidadãos, conforme demonstra a figura 39. 

 

Figura 39 - Educação e plano de governo 

 

O resultado dessa questão mostra que as pessoas consideram que a educação não é prioridade 

para a gestão municipal, como evidenciado na linha de tendência decrescente da figura. 

Quarenta e cinco por cento das pessoas acreditam que a administração pública não estabelece 

metas prioritárias para o setor da educação em seus planos de governos. Segundo dados do 

IBGE (2015), o município conta com dezessete creches, quarenta estabelecimentos de ensino 

fundamental e catorze de ensino médio; são dez escolas municipais na zona urbana e sete na 

zona rural. De acordo com o resultado apurado na questão nº 43 e que será apresentado mais 

adiante, a educação foi considerada a área mais importante para os entrevistados. 

A educação tem prioridade nos planos de governo da cidade de Pará de Minas 
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Figura 40 - Educação Infantil 

 

A linha crescente da figura indica que as pessoas reconhecem a qualidade da educação infantil 

no âmbito de Pará de Minas. Percebe-se que pouco mais de 50% (cinquenta por cento) dessas 

pessoas compartilham dessa afirmação. Isso mostra que existe uma parcela significativa da 

população que discorda e certamente aguardam melhorias no sentido de se elevar a qualidade 

da educação infantil ofertada. O município possui 83 bairros. O ensino fundamental apresenta 

as avaliações demonstradas na figura 41. 

 

Figura 41- Ensino fundamental 

 
 

Na questão acima apurou que 5,88 dos participantes da pesquisa mostram-se satisfeitos quanto 

à qualidade do ensino fundamental público no município de Pará de Minas. A linha de tendência 

crescente aponta nesse sentido. O fato de cerca de sessenta por cento de a amostra 

A educação infantil atende as necessidades das crianças e pais de Para de Minas 
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ter essa percepção é bastante relevante para a avaliação da gestão municipal. Demonstra que as 

ações nesse aspecto estão alcançando resultados positivos. O IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir 

a qualidade do ensino nas escolas. O índice é medido a cada dois anos leva em consideração o 

rendimento escolar (aprovação e evasão) no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

e na Prova Brasil, numa escala de 0 a 10. O IDEB 2017 do município é: IDEB – anos iniciais 

do ensino: 6,8 e IDEB – anos finais do ensino fundamental: 4,8, de acordo com IBGE. Sobre o 

ensino médio, os entrevistados apresentaram as avaliações constantes da figura42. 

 
 

Figura 42-Ensino médio 

 

No tocante a esse tema o resultado foi bastante positivo com uma linha de tendência crescente. 

A grande maioria dos participantes da pesquisa, 87%, afirma que o ensino médio, de 

responsabilidade do governo estadual, oferece a base necessária para o ingresso dos jovens 

paraminenses na faculdade. Isso implica dizer que a qualidade do ensino ministrado nas escolas 

da cidade atende às expectativas de seus alunos, pais e professores. 
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Já o ensino superior obteve avaliações mais positivas, conforme consta na figura 43. 
 

Figura 43 - Ensino superior 

 

Com relação ao ensino superior do município, o resultado também é muito positivo. A curva de 

tendência é crescente. Cerca de sessenta e três por cento da população pesquisada confia na 

excelência do trabalho das universidades locais. O que se verifica na prática é que as instituições 

presentes na cidade, apesar das dificuldades que vem enfrentando, têm buscado potencializar a 

qualidade do ensino ministrado de modo a obter avaliações positivas junto ao MEC. 

Atualmente, esse fator é preponderante na escolha da faculdade pelo aluno e para a própria 

sobrevivência das instituições. De acordo com dados do IBGE (2015), a Educação de Pará de 

Minas apresenta uma taxa de 99,1% de escolarização de 6 a 14 anos. Porém, não consegue tal 

desempenho quando se trata da população adulta conforme figura10. A gestão pública deve 

atentar para esse fator, pois a população adulta representa a parcela de indivíduos com 

participação ativa na sociedade. A cidade tem uma quantidade expressiva de indivíduos com 

baixa escolaridade, o que não favorece a implantação de um projeto de cidade inteligente. 

Observa-se que à medida que os jovens atingem a maioridade a taxa de evasão escolar cresce 

exponencialmente. Uma ocorrência muito comum nessa faixa etária é a inserção do jovem no 

mercado de trabalho. Em decorrência disso, muitos abandonam os estudos seja por falta de 

condições financeiras, pois alguns necessitam ajudar nas despesas domésticas, ou por 

desinteresse. 

O ensino superior em Pará de Minas tem qualidade para preparar a pessoa para o 
mercado de trabalho e exercer a profissão escolhida 
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5.4 Segurança Pública 

 
 

Outro elemento cada vez mais reclamado pelos cidadãos, notadamente em países e cidades mais 

pobres, tem sido a segurança pública. Diversas são as causas da insegurança e a literatura 

acadêmica e a de abrangência geral têm analisado o tema com bastante insistência. Em muitas 

circunstâncias as situações têm sido dramáticas. Cidades que atenuaram este problema 

conseguiram avaliações positivas que as caracterizam como “cidades inteligentes”. Nas cidades 

inteligentes, a segurança ganha o suporte da tecnologia e a ajuda dos moradores, o que 

simplifica a identificação de novas ocorrências e a resposta rápida em casos de emergência. 

Assim, a figura 44 demonstra as avaliações sobre a segurança em Pará de Minas. 

 
 

Figura 44 - Capacidade das policias em atender a população 

 

A população participante da pesquisa considera que as polícias não estão aptas a suprir a 

necessidade de segurança dos munícipes. A figura apresenta uma linha de tendência decrescente 

e a maior parte dos participantes expuseram a necessidade de investimento na capacitação dos 

agentes que integram as polícias locais. As avaliações se encontram na figura 45. 

As policias estão capacitadas para atender as necessidades de segurança da 
população de Pará de Minas 
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Figura 45- Equipamentos policiais 

 

O resultado aponta para a mesma tendência da questão anterior, com uma diferença muito sutil 

em relação às médias apuradas. A figura apresenta uma linha de tendência levemente 

decrescente. A população não considera que as polícias estejam devidamente equipadas para 

efetuar os atendimentos das ocorrências registradas na cidade de Pará de Minas. Entretanto, as 

avaliações das forças policiais são bastante negativas, conforme apresenta a figura 46. 

 
 

Figura 46- Sensação de segurança 

 

A resposta a essa questão é reflexo das deficiências atestadas nas questões anteriores e na 

questão seguinte. Levando-se em conta a falta de capacitação dos policiais, a falta de 

equipamentos das polícias para realizar os atendimentos de forma satisfatória, a frota limitada 

As polícias estao equipadas para atender as necessidades de segurança da população de 
Pará de Minas 
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de viaturas e a pouca quantidade de policiais em serviço na cidade, à sociedade paraminense 

vive no limiar da insegurança. Então, menos de cinquenta por cento da população consegue 

experiênciar a sensação de segurança. A suficiência da estrutura policial é manifestada na figura 

47. 

 
 

Figura 47 - Número de viaturas 

 

A figura evidencia a posição das pessoas em relação a essa temática. Os indivíduos consideram 

que a quantidade de viaturas e policiais presentes nas ruas da cidade não condizem com a 

necessidade local. 

 
No que se refere à segurança pública, há anos a administração da cidade tenta implantar o 

Projeto “Olho Vivo”. Esse projeto integra o “Projeto Cidade Inteligente” e prevê a implantação 

de 80 km de fibra ótica e o uso de verba da prefeitura municipal, governo federal e da associação 

comercial da cidade. Os obstáculos para a implementação do programa decorrem tanto de 

problemas financeiros como por divergências políticas. 

 
5.5 Mobilidade 

 
 

Um elemento cada vez mais salientado pelos planejadores do espaço, da ocupação e da vivência 

urbana, consiste na mobilidade, ou possibilidade de o cidadão circular livremente pelos espaços 

com conforto, segurança, dignidade e custos módicos. Cidades inteligentes investem em 

ferramentas tecnológicas para melhorar a mobilidade urbana e em novas 
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soluções de transporte (ferrovias, ônibus, ciclovias, outras opções de transporte coletivo), 

reduzindo o tempo de tráfego da população. É comum que essas soluções sejam integradas a 

sistemas de monitoramento e compartilhamento de dados. Isso permite acesso a informações 

referentes ao tráfego, tempo estimado de deslocamento, acidentes e outros acontecimentos que 

impactam seu transporte. As informações em tempo real ajudam os usuários a evitar 

congestionamentos e a ter acesso a um serviço de transporte público com mais qualidade. 

Sobre o direito de ir e vir em Pará de Minas, as avaliações são exibidas na figura 48. 
 

Figura 48 - Direito de ir e vir 

 

O resultado expressa que a maioria da população considera que seu direito de ir e vir, garantido 

constitucionalmente, é respeitado no âmbito do município de Pará de Minas, de acordo com os 

dados apresentados. Mas há de se ressaltar a necessidade de atentar para os demais cidadãos 

que discordaram desse entendimento. Assim, sore a qualidade do trânsito, as avaliações da 

figura 49 demonstram um nível significativo de desentusiasmo dos cidadãos. 

O seu direito de ir e vir é garantido em Pará de Minas 
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Figura 49 - O trânsito local 

 

O trânsito da cidade não foi considerado bom. Conforme dados disponibilizados na tabela 7, 

Pará de Minas possui uma frota de veículos muito grande em proporção a sua população. A 

percepção da população sobre o trânsito pode ter relação direta com essa informação. 

 

 
 

Tabela 7- Acessibilidade da cidade – dados DataSebrae 

Transporte em Pará de Minas 

Tipo Quantidade Observações 

Aeródromo 01 Particular 

Ferrovias 00  

Rodovias 04 BR 262 

BR 352 

MG 431 
MG 060 

Quantidade de veículos em Para de Minas 
 2004 2014 Frota por 1000 habitantes 

Automóveis 11652 24149 270 

Motocicletas 6319 15694 176 

Caminhões 1375 2902 26 

Ônibus e Micro-ônibus 263 407 5 

Tratores 128 382 4 

Outros 4139 10856 121 

 

 

 

O atendimento proporcionado pelo transporte coletivo é avaliado em conformidade com a 

figura 50. 

O transito de Pará de Minas pode ser considerado bom 
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Figura 50 – Transporte Coletivo 

 

O resultado apurado indica que o transporte público não atende satisfatoriamente a demanda do 

serviço. Os participantes da pesquisa fizeram uma avaliação negativa do serviço disponibilizado 

aos usuários da cidade. No mesmo sentido, a qualidade das vias urbanas é avaliada e seus 

resultados são demonstrados na figura51. 

 
 

Figura 51 - Conservação das vias 

 
 

O resultado repercute a opinião de que as ruas e calçadas de Pará de Minas não estão em 

condições adequadas à locomoção dos seus moradores. O pesquisador constatou que muitas 

dessas obras estão em desacordo com a legislação pertinente. Nas calçadas, a presença de 

O transporte coletivo atende as necessidades dos cidadaos de Pará de Minas 
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rampas, árvores, lixeiras, degraus comprometem a mobilidade, principalmente de idosos. O 

pesquisador constatou ainda que várias ruas de áreas periféricas e centrais apresentam 

saliências, buracos, desnivelamentos que dificultam a locomoção. Um dos fundamentos de uma 

“cidade inteligente” é a mobilidade de pessoas com deficiências, e as avaliações sobre Pará de 

Minas se encontram na figura 52. 

 
 

Figura 52- Acessibilidade para pessoas com deficiência 

 

Para essa questão a linha de tendência é decrescente, sendo, portanto, um resultado negativo 

para a avaliação da cidade. Diante do resultado, os cidadãos não validaram a premissa de que 

a cidade de Pará de Minas se preocupa com a acessibilidade das pessoas com deficiência. Na 

prática, o pesquisador detectou que alguns prédios públicos não são dotados de meios de 

acessibilidade para os portadores de deficiência. No setor privado, grande parte das empresas 

também não estão adaptadas para atender esse grupo de pessoas e a gestão pública não exige a 

adequação das empresas à legislação pertinente. Como elemento da qualidade das vias urbanas, 

destacam-se as sinalizações, que tanto facilitam ou dificultam a vida dos cidadãos. Em Pará de 

Minas, as avaliações foram efetuadas conforme figura 53. 

A cidade de Pará de Minas tem a preocupação com a acessibilidade das pessoas com 
deficiencia 
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Figura 53 - Sinalização da cidade 

 

Contrapondo-se à tendência observada nas questões anteriores sobre a mobilidade, a população 

da amostra reconhece que a cidade possui sinalização que facilita o deslocamento dos 

munícipes, orientando-os satisfatoriamente até o destino almejado. 

 
5.6 Ecologia 

 
 

A orientação a excelência no que tange aos ditames da ecologia constituem dos elementos 

fundamentais do conceito de “cidade inteligente”. Entretanto, este é um conceito complexo, 

amplo e robusto. Cada vez mais instituições de todo o mundo ampliam e refinam os parâmetros 

da excelência ecológica. Como consequência, as cidades vão, gradualmente, tendo que efetuar 

esforços adicionais e caros para o atendimento a elementos críticos do conceito. A adoção de 

práticas relacionadas ao uso e desperdício de recursos naturais, tratamento de resíduos sólidos, 

monitoramento da qualidade da água, reciclagem, fontes de energia renovável, edificações 

ecológicas e energeticamente eficientes, gestão de poluentes são indicadores da inteligência da 

cidade. Os avaliadores, igualmente, vão ampliando as demandas críticas, tal como ocorre em 

Pará de Minas, como pode ser visto na figura 54. 

Pará de Minas é uma cidade sinalizada, facilitando sua locomoção até o local desejado. 
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Figura 54 - Preservação ambiental 

 

Cerca de quarenta e seis por cento do público da amostra compartilham da opinião de que a 

cidade não se preocupa com a preservação ambiental. A displicência frente às questões 

ambientais, a médio e longo prazo, leva a deterioração do meio ambiente o que afeta 

diretamente a vida na cidade com a consequente perda da qualidade de vida dos cidadãos e 

interferência nas atividades econômicas locais. O esgotamento de recursos naturais, erosão, 

desertificação, danos à biodiversidade são alguns dos danos advindos da negligência com o 

meio ambiente. As práticas agrícolas em desacordo com a legislação ambiental provocam a 

poluição do ar, do solo, das águas; as edificações realizadas sem observância das normas 

ambientais também causam impactos negativos que reverberam na qualidade do meio ambiente. 

Enfim, o descaso da cidade em relação à preservação ambiental implica em consequências 

negativas para todos os setores e atores da cidade. 

Igualmente, os entrevistados avaliaram de forma expressiva a fiscalização ambiental da cidade. 

Os dados da figura 55 confirmam as avaliações negativas. Segundo dados do IBGE, o município 

possui 980 ha de matas ou florestas naturais; 7.659ha destinados à preservação permanente ou 

reserva legal. Possui ainda 636 ha de floresta plantadas. Setenta e sete por cento das vias 

públicas são arborizadas. 

Pará de Minas se preocupa com a preservação ambiental 
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Vereadores e órgãos públicos fiscalizam a degradação ambiental em Pará de Minas 
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Figura 51- Fiscalização de vereadores e órgãos públicos 

 

A fiscalização da degradação ambiental por parte da edilidade e dos setores responsáveis da 

administração pública não é efetiva, de acordo com o resultado da pesquisa. Apenas 36% das 

pessoas consideram que o trabalho de fiscalização acontece. Com relação a esse aspecto, o 

pesquisador apurou junto aos cidadãos alguns fatores que embasaram suas respostas: 

- autorização para abertura de loteamentos em áreas com lagoas, nascentes ou áreas verdes 

onde existe uma fauna e flora a ser preservada; 

- grande ocorrência de queimadas sem ações para coibir tal prática; 

- falta de manutenção em áreas de preservação; 

- doação a terceiros de áreas que poderiam ser destinadas a projetos ambientais, lazer ou para 

preservação, etc. 

Sobre a ecologia dos parques e praças de Pará de Minas, as avaliações dos entrevistados são 

expostas na figura 56. 



101 
 

 

 

Figura 56 - Conservação de parques e praças 

 

O resultado não é positivo para o município. Os indivíduos presenciam descaso da gestão 

municipal para com as praças e parques, espaços destinados ao lazer, prática de esportes e 

convívio social da população. A falta de cuidado apurada na questão está relacionada não 

apenas com a conservação dos locais, mas também com a proteção. Os cidadãos deixam de 

usufruir desses espaços públicos em razão da insegurança, conforme constatado pelo 

pesquisador. O desempenho do município de Pará de Minas no contexto “Ecologia” foi bastante 

insatisfatório. Nas três questões que abordaram o tema a avaliação dos participantes da amostra 

deixa claro que a gestão municipal precisa repensar ações voltadas para a sustentabilidade da 

cidade. 

 
5.7 Turismo 

 
 

Um dos elementos que identificam e caracterizam uma cidade como inteligente é a sua 

propensão à atratividade turística. Em todo o mundo as chamadas “cidades inteligentes” são 

referenciadas e atraentes ao turismo, até mesmo pela curiosidade dos consumidores deste 

serviço. Os serviços públicos e privados se encarregam de divulgar a cidade, tornando-a 

competitiva turisticamente. Quando um destino busca uma abordagem de cidade inteligente 

surgem novas oportunidades de negócios, especialmente em viagens e turismo. Hotéis, 

restaurantes e transporte relacionados ao turismo beneficiam-se do aumento da qualidade de 

vida em todo o destino. Os entrevistados avaliaram a prefeitura nesse quesito, tal como se 

apresenta na figura 57. 

Os parques e praças de Pará de Minas estão conservados/protegidos. 
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Figura 52 - Pontos turísticos 

 

Para os indivíduos da amostra a cidade não divulga seus pontos turísticos. O pesquisador 

verificou que a divulgação dos principais pontos turístico do município é feita por meio do site 

da prefeitura municipal por meio do link https://parademinas.mg.gov.br/conheca-para-de- 

minas, porém muitos moradores desconhecem o fato e a administração não propaga essa 

informação. As avaliações do setor privado encontram-se na figura58. 

 

Figura 58 - Iniciativa privada x investimento no turismo local 

 

O resultado apresentado demonstra que na opinião dos entrevistados, a iniciativa privada não 

investe no turismo e consequentemente, não contribui para a geração de renda na cidade. Mas 

o fato é que se a própria gestão municipal, por meio do órgão responsável pelo turismo local, 
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não investe no setor, torna-se utópico esperar que o setor privado o faça. Cabe à gestão 

municipal criar condições para que a iniciativa privada reconheça no setor uma oportunidade 

de potencializar seus negócios e invista no turismo. Sobre a conservação dos pontos turísticos, 

as avaliações se encontram na figura 59. 

 

Figura 59 - Preservação dos pontos turísticos 

 

A linha de tendência é decrescente demonstrando a propensão às avaliações 

predominantemente negativas. Os cidadãos não estão satisfeitos com as condições de 

conservação e segurança dos pontos turísticos da cidade. Casos de depredação e descuido foram 

relatados por cidadãos ao pesquisador. O desempenho do município quanto ao Turismo não foi 

satisfatório; o construto não obteve boa avaliação por parte dos habitantes da cidade. Dentro da 

investigação desse construto foram abordados três aspectos e todos apresentaram uma linha de 

tendência decrescente. A ausência de divulgação dos pontos atrativos da cidade e de 

conservação desses locais aliada à escassez de investimentos públicos ou privados são 

obstáculos para alavancar o turismo na cidade de Pará de Minas. Promover uma interação entre 

gestão pública, setor privado e os cidadãos da cidade de forma a, conjuntamente, estabelecer a 

identidade e vocação do município, definindo suas potencialidades e aspectos a serem 

implementados e/ou aprimorados, mostra-se como uma alternativa viável para a 

conscientização da relevância do turismo para a economia local. 

Os pontos turisticos de Pará de Minas estão conservados e protegidos pelo poder 
público 
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5.8 Arquivos 

 
 

É consenso entre os analistas, políticos e gestores das cidades, que a preservação da memória 

de uma cidade constitui elemento de “cidade inteligente”. A preservação deve ser física e 

intangível, o que caracteriza um importante elemento da cultura da cidade. Cultura é qualidade 

de vida e é mercado. Sobre as ações da prefeitura no que tange à preservação da memória de 

Pará de Minas, os cidadãos apresentaram as avaliações da figura 60. 

 
 

Figura 60 - Arquivos e memórias da cidade 

 

Linha de tendência: crescente. A população reconhece a ação da gestão pública no sentido de 

preservar a memória local. Verificou-se que a cidade conta um museu e arquivo público 

municipal. Frequentemente são realizadas exposições que retratam personalidades ou eventos 

marcantes da cidade. O museu municipal se encontra em ótimas condições tanto na estrutura 

física quanto na composição de seu acervo. Mensalmente a direção realiza o Projeto Quinta no 

Museu, com apresentações musicais e teatrais para a população. As avaliações dos arquivos 

públicos são expostas na figura 61. 

A cidade se preocupa em preservar sua memória 
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Figura 61 - Facilidade de acesso aos arquivos públicos 

 

Linha de tendência: decrescente. O que pode ser observado é que a linguagem ou a disposição 

dos dados não facilitam o acesso e a interpretação dos cidadãos. Esse é um problema que afeta 

a maior parte dos sites oficiais. A Lei da Transparência – Lei Federal nº 12.527 de 18/11/2011, 

art. 5º, prevê que “é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será 

franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão”. No entendimento dos cidadãos os arquivos não são acessados 

com facilidade. Fatores como servidores despreparados para atender o público e ausência de 

informações sobre onde ou como acessar as informações foram apontados como empecilhos 

pelos cidadãos. Sobre os sites oficiais da cidade, os entrevistados proporcionaram as avaliações 

apresentadas na figura 62. 

Os arquivos públicos de Pará de Minas são de fácil acesso para o cidadão 
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Figura 62 - Sites oficiais para acesso de arquivos públicos 

 

Linha de tendência: decrescente. Este elemento é considerado por muitos o mais importante 

para a vida dos cidadãos, para as políticas públicas e para as empresas, conforme todos os 

parâmetros de consideração de uma cidade inteligente. Na visão de profissionais da área de 

tecnologia, um site inteligente é desenvolvido e desenhado   por   especialistas   e   capaz de 

alcançar grandes performances para o fim a que se destina; é responsivo - funciona 

perfeitamente em celulares, tabletes e computadores; possui design inovador e velocidade de 

carregamento - sites rápidos e com ótima resposta favorecem o acesso dos usuários e tecnologia 

de mercado que otimize o site, e ao mesmo tempo confira simplicidade e funcionalidade a ele. 

Ao transportarmos o conceito para a área pública, a expectativa é que um site oficial seja 

inteligente, mas também rico e prático, com conteúdos bem estruturados, mecanismos de 

busca mais assertivos, páginas mais interativas, acessíveis e funcionais. Dessa forma, deve ser 

pensado para facilitar a comunicação entre a gestão pública e seus munícipes, permitindo a 

disponibilização do maior número possível de informações e serviços aos cidadãos, 

contribuindo com a transparência da administração além de dar visibilidade à cidade. 

O art. 8° da LAI definiu como um dever dos órgãos e entidades públicas publicar na internet 

informações públicas de interesse coletivo ou geral. De acordo com o art. 4°, inciso I, da Lei 

nº 12.527/2011, informações são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 

produção e transmissão de conhecimento, registrados em qualquer suporte ou formato. A partir 

da publicação da Lei de Acesso à Informação, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a 

exceção. Assim, as pessoas podem ter acesso a qualquer informação pública 

Existem locais nos sites oficiais de Pará de Minas para acessar os arquivos do Municipio 
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produzida pelos órgãos e entidades da Administração Pública ou que esteja sob sua custódia. 

O ideal é que a administração pública disponibilize os dados por iniciativa própria, facilitando 

o acesso das pessoas às informações, principalmente por meio da internet. O acesso às 

informações é legalmente assegurado mediante criação dos órgãos e entidades de serviço de 

informações ao cidadão e realização de audiências e consultas públicas, incentivo à participação 

popular ou a outras formas de divulgação. 

 

A maior parte das pessoas desconhece a existência de locais nos sites para acessarem 

informações. O que foi constatado, no entanto, é que vários dados referentes à gestão municipal, 

tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, estão disponíveis aos cidadãos por meio 

de sítios oficiais. No site da Prefeitura são disponibilizados serviços para os cidadãos, empresas 

e servidores. No site é possível encontrar informações institucionais, portal da transparência, 

eventos culturais, processos licitatórios, ouvidoria. O site da Câmara Municipal, além de dados 

relativos a atividades do Legislativo e de seus servidores, disponibiliza links para consulta da 

legislação municipal, transparência, contas públicas e canal de comunicação com cidadão. O 

trabalho do Observatório Social do Brasil na cidade tem estimulado muitos cidadãos a 

acompanhar os atos da gestão municipal e de seus agentes políticos. 

 
5.9 Visibilidade 

 
 

A visibilidade da cidade aos seus cidadãos, às outras cidades e outros povos é cada vez mais 

importante como parâmetro de uma “cidade inteligente”. O conceito de “Marketing Place” gera 

qualidade de vida influência, poder, negócio e atratividade de uma cidade. Desde sempre as 

cidades vem desenvolvendo políticas e ações que as levem a aposentar visibilidade a seus 

entornos. A própria competitividade entre os cidadãos resulta e gera visibilidade junto aos seus 

stakeholders. No meio social é comum afirmar que: “uma cidade inteligente é aquela que cabe 

em suas mãos”, referindo-se aos aplicativos cada vez mais utilizados em celulares, para se 

divulgar uma cidade. 

Sobre a divulgação das ações do poder público aos cidadãos, os entrevistados proporcionaram 

as avaliações da figura 63. 
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Figura 63 - Divulgação da informação ao cidadão 

 

 

Linha de tendência: decrescente. A maioria das pessoas consideram que a divulgação ampla das 

informações públicas é frágil. Como já mencionado na questão anterior, existem muitas 

informações nos sites oficiais, mas o cidadão tem que tomar a iniciativa de buscá-las. A Lei de 

Acesso à Informação atribui aos órgãos e entidades públicas a gestão transparente da 

informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Para tal, pressupõe-se a utilização 

pelos órgãos e entidades públicas de todos os meios e instrumentos legítimos de que 

dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da internet. Os sítios eletrônicos 

devem atender a vários requisitos previstos em lei tais como: conter ferramenta de pesquisa de 

conteúdo, possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, tais como 

planilhas e texto; possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; divulgar em detalhes os formatos utilizados para 

estruturação da informação; garantir a autenticidade e a integridade das informações 

disponíveis para acesso; manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; indicar 

local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, 

com o órgão ou entidade detentora do sítio e adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098. 

 
Consoante às informações e ações de atratividade de investimentos e novas empresas, a cidade 

de Pará de Minas foi avaliada nos níveis apresentados na figura 64. 

A informação do poder público é amplamente divulgada para os cidadãos 
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Figura 64 - Novos investimentos e novas empresas 

 

Linha de tendência: decrescente. Na percepção dos cidadãos a cidade de Pará de Minas não tem 

despertado o interesse de potenciais investidores e empresários. O pesquisador constatou a 

existência de grupos organizados que trabalham em prol da atração de novas empresas para a 

cidade, principalmente na área de inovação e tecnologia porque existe uma demanda crescente 

de profissionais e negócios nessa área. Atualmente, não existe setor que não dependa de 

tecnologia. As inovações são muitas e o mercado busca profissionais capazes de suprir essa 

demanda e acompanhar as mudanças. São grupos formados por pessoas da sociedade civil 

organizada, Poder Público e iniciativa privada que estão se mobilizando para mostrar que a 

cidade está preparada para encarar os desafios da nova economia mundial. A iniciativa tem o 

intuito de atrair a indústria da tecnologia para a cidade e ofertar mais oportunidades econômicas 

e de trabalho não só para o município, mas para toda a região circunvizinha. 

Ainda que a atratividade da cidade a investimentos seja fraca, ela, conforme os entrevistados é 

bem conhecida em relação a outras, de acordo com a figura 65. 
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Figura 65 - Visibilidade de Pará de Minas 

 

Linha de tendência: crescente. Pará de Minas é conhecida em outras regiões segundo a 

população da amostra. Em relação a esse aspecto, o pesquisador registrou que as pessoas 

apontaram locais, eventos e festas tradicionais do município como fatores que favorecem a 

visibilidade da cidade, pois um bom número de visitantes é atraído para a cidade e isso com 

certeza gera renda e visibilidade. Nessas ocasiões, a cidade tem oportunidade de demostrar sua 

vocação e divulgar seus atributos. Os impactos para a cidade podem ser extremamente positivos 

gerando lucros e crescimento para diversos setores e todos os envolvidos — sejam eles 

organizadores, expositores, visitantes. Os benefícios, no entanto, não se restringem à economia 

local, mas se estendem à população, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida - já que 

proporciona lazer aos cidadãos – e geram um intercâmbio entre pessoas, capaz de enriquecer 

a cultura local. 

Pará de Minas é conhecida entre as cidades de outras regiões 
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Especificamente em relação às iniciativas industriais, os cidadãos proporcionaram as avaliações 

da figura 66. 

 

Figura 66 - Visibilidade por seu parque industrial 

 

Linha de tendência: crescente. Para boa parte dos indivíduos as indústrias instaladas na cidade 

se destacam, contribuindo para a visibilidade do município. Hoje em dia, uma cidade ou região 

que não possui indústrias é considerada “atrasada”, porque não é capaz de gerar emprego à sua 

população. Assim, todos os locais se esforçam para atrair indústrias para a sua região, o que 

torna evidente a importância da industrialização na atualidade. O setor é importante para 

impulsionar o crescimento da economia local, gerando crescimento da economia, de empregos, 

melhoria do padrão de vida das pessoas. De acordo com a figura 13, em 2012, Pará de Minas 

contava com 1.169 indústrias, correspondendo a 19% do mercado local. Dentre elas, algumas 

tem posição consolidada no mercado, com muitos anos de existência, um número significativo 

de empregos gerados. 

Sobre os agronegócios, as avaliações foram razoáveis conforme figura 67. 
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Figura 67 - Visibilidade pelo agronegócio da cidade 

 

Linha de tendência: crescente. A economia do município sempre esteve alicerçada nas 

atividades do agronegócio. O setor sempre foi muito forte na cidade e são muitos os empresários 

que atuam em diversos segmentos: pecuária, suinocultura, avicultura, agricultura, produção de 

insumos e comércio de maquinários agrícolas etc. A cidade já foi considerada a capital mineira 

do frango, devido à grande produção de aves. O agronegócio gera muitos empregos diretos e 

indiretos no município e os cidadãos estão cientes de sua importância para a economia da 

cidade. Em relação à visibilidade turística, as avaliações consistiram nos níveis da figura 68. 

 
 

Figura 53- Visibilidade pelos pontos turísticos 
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Linha de tendência: decrescente. As pessoas consideram que Pará de Minas não é conhecida 

por seus pontos turísticos. A cidade está na rota Verde Trilha dos Bandeirantes no mapa turístico 

de Minas Gerais, mas não existe um trabalho efetivo da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 

para divulgar os atrativos da cidade e promover o turismo. Outro elemento importante na 

caracterização de uma “cidade inteligente” é a capacidade de gerar empregos de qualidade. As 

cidades inteligentes do mundo se sobressaem neste quesito. Sobre Pará de Minas, as avaliações 

foram frágeis, conforme demonstra a figura 69. 

 

Figura 69 - Oportunidades de emprego 

 

Linha de tendência: decrescente. O resultado é muito insatisfatório. A população valida à 

premissa de que a cidade não é um polo gerador de oportunidades de emprego. No momento 

em que o desemprego aumenta em todo o País, as ações voltadas para geração de emprego e 

renda para população são importantes para minimizar os efeitos da crise. E é neste sentido que 

o Poder Executivo deve atuar. A maior parte da renda dos cidadãos advém do trabalho. As ações 

em prol da oferta de empregos gera um ciclo positivo para a cidade. A administração pública 

deve criar as políticas públicas para atrair os investidores. 

Segundo dados do Sebrae, conforme figura abaixo, o número de abertura de empresas em Pará 

de Minas foi crescente em relação ao número de fechamento. O mercado de trabalho mostra 

que entre 2010 e 2013, tanto o número de admissões quanto o número de demissões foi 

crescente, sendo que o número de admitidos manteve-se superior ao número de demitidos, 

gerando um saldo líquido positivo. A percepção das pessoas, no entanto, é de que a cidade não 

está gerando novos postos de trabalho. Uma possível explicação para o fato pode estar no 

Pará de Minas é conhecida por apresentar oportunidades de emprego. 
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Ranking 

fato de que a cada ano vários jovens ingressam no mercado de trabalho e as vagas criadas não 

são suficientes para atender essa demanda crescente. 

 

 

 

 

Figura 540 O Mercado de trabalho 

 

5.10 Ordem de Importância 

Sobre a importância dos parâmetros que caracterizam uma cidade como inteligente, os 

entrevistados proporcionaram o ranking apresentado na figura 71. 

 
5.10.1 Ranking de Importância 

 

 

 

 

 

 
 

   

    

       

     

         

       

         

          

           

 

 

 

 
 

Figura 71 - Ranking de importância 

 

Os indivíduos apontaram a Educação como o construto mais importante para eles, seguido da 

Segurança Pública. O Social e a Ecologia obtiveram a mesma avaliação por parte dos 

participantes da amostra. Comunicação e Mobilidade também obtiveram a mesma avaliação 

por parte dos participantes da amostra. Turismo, Visibilidade de Cidade e Arquivos e 
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Memórias da Cidade foram considerados os construtos menos importantes para os cidadãos, 

ocupando as últimas posições do ranking. 

 
A missão máxima da administração pública é promover o bem-estar da sociedade, 

contemplando a qualidade de vida como um todo. O bem-estar dos cidadãos está relacionado 

a ações bem planejadas e executadas em áreas como saúde, educação, meio ambiente, 

habitação, lazer, transporte, segurança, etc. A implementação de políticas públicas adequadas 

viabiliza a obtenção dos resultados desejados. O ranking apresentado denota as áreas mais 

importantes na visão dos cidadãos e, a partir dessa informação, o gestor pode propor políticas 

públicas específicas para cada uma dessas áreas. O resultado apresentado pode orientar planos 

de governo, subsidiar a tomada de decisões por parte do gestor quanto ao planejamento e 

implementação de ações, alocação de recursos, etc. Dessa forma, tendo em vista as necessidades 

do município e os objetivos da gestão, é possível apresentar soluções mais assertivas para os 

problemas da cidade, seja mantendo investimentos nas áreas que apresentam bom desempenho 

ou ampliando recursos em áreas deficitárias que não detém a atenção da gestão. A informação 

também é importante para ONG’s, que podem definir ações em prol das áreas que trarão mais 

satisfação e qualidade de vida aos cidadãos; os investidores podem a partir dos dados, fornecer 

serviços e produtos em consonância com os interesses e necessidades da população. Em todas 

as hipóteses, o cidadão torna-se o foco das ações e o maior beneficiado com as melhorias 

advindas do processo. 

 
5.11 Questões qualitativas da pesquisa 

 

 

5.11.1 Grau de felicidade 

Como elemento adicional nesta pesquisa, considerou-se importante avaliar o grau de felicidade 

manifestado pelos entrevistados. Assim, as pessoas foram convidadas a explicitar o grau de 

felicidade deles em relação à cidade de Pará de Minas. 

A figura 72 mostra que a maioria dos indivíduos se considera feliz. Apenas 1% da população 

se declara muito infeliz. 
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Figura 72 - Grau de felicidade 

 
 

Atualmente, qualidade de vida está intrinsecamente associada à felicidade. A maioria das 

pessoas apontam a qualidade de vida como um objetivo de vida. Por meio do trabalho, do lazer, 

dos estudos, elas buscam a realização pessoal, profissional, enfim, a satisfação das suas 

necessidades humanas. As pessoas que disseram ter qualidade de vida, normalmente se 

declararam mais felizes. Qualidade de vida tornou-se sinônimo de felicidade. Um indivíduo 

feliz possui motivação para desenvolver e se envolver em atividades. Portanto, promover a 

qualidade de vida no âmbito da cidade corrobora para a felicidade dos cidadãos e, 

consequentemente para a melhoria das condições gerais da cidade, já que a realidade mostra 

que indivíduos felizes são mais saudáveis, participativos. Dessa forma, promover a melhoria 

em todas as áreas apontadas na figura 71, eleva a qualidade de vida e o nível de felicidade das 

pessoas. Porque a felicidade, embora seja um sentimento intrínseco à pessoa, é também 

consequência de tudo o que a cidade oferece ao cidadão para viver. 

 

 
5.11.2 Elementos para uma cidade melhor 

 
 

Foi solicitado ainda aos respondentes que elencassem os elementos que poderiam contribuir 

para que a cidade de Pará de Minas se tornasse um lugar melhor para se viver. Os fatores 
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apontados foram listados de acordo com o número de ocorrência nas respostas e agregados por 

construtos. 

 
A análise foi feita utilizando-se a separação de palavras chaves encontradas nas respostas e 

relacionando-as ao grupo de construtos deste trabalho. Foi observado que algumas palavras 

chaves não foram abordadas diretamente nos construtos apresentados, assim, essas ocorrências 

foram agrupadas no construto com o qual apresentavam mais pertinência. Concretamente, os 

resultados se encontram na figura 73. 

 
 

Figura 73 - O que falta para Pará de Minas 

 

O construto Social foi o que recebeu mais indicações dos respondentes. Esse construto abarcou 

todas as indicações que concorrem para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos 

cidadãos. Nesse grupo foram reunidas 209 indicações relacionadas à saúde, lazer, emprego etc. 

 
O emprego citado por 70 respondentes também chamou a atenção para o atual cenário que o 

país atravessa. A cidade já foi vista como um lugar ideal para “criar a família” uma vez que não 

faltavam empregos nas empresas locais. Porém, com o passar dos anos a oferta de trabalho 

reduziu drasticamente. Três das quatro tecelagens que existiam na cidade fecharam e a que 

restou automatizou inúmeros processos. Duas das três siderúrgicas da cidade tiveram o mesmo 

destino, deixando a população da cidade sem opções de trabalho. 
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Por outro lado, existem inúmeras vagas de trabalho no setor agropecuário, mas escassez de mão 

de obra. Várias fazendas com granjas de suínos, aves, bovinos de leite, plantações de verduras 

e legumes necessitam contratar pessoal, mas não conseguem encontrar pessoas para 

desenvolver estas tarefas. 

 
O lazer também foi bastante lembrado pelos respondentes; 62 pessoas disseram que faltam 

opções na cidade: cinema, shopping, festas para o povo, shows. Pará de Minas já foi conhecida 

por suas festas grandiosas, promovidas pelo poder público, que movimentavam o comércio 

local de forma espantosa, bem como a bem estruturada rede hoteleira. Segundo informações da 

prefeitura municipal, algumas festas foram canceladas por causa da crise que o município 

atravessa assim como a maioria das cidades brasileiras. A melhoria da qualidade de vida foi 

citada por 26 pessoas, que desejam para cidade mais paz, amor, serenidade, conscientização, 

respeito e honestidade dos munícipes para que a cidade se torne perfeita para se viver. 

 
O segundo grupo a receber maior número de indicações foi o da Segurança Pública: 105. 

Percebe-se pelas respostas analisadas que a sensação de segurança na cidade, na visão dos 

munícipes, não condiz com dados divulgados pelo governo estadual mostrando uma redução 

significativa nos crimes. Os índices de criminalidade violenta da cidade de Pará de Minas, 

fornecido pelo SIDS e DCCV, são evidenciados na tabela 07. 

Tabela 8 - Índice de criminalidade violenta 

 

Foram levantados neste construto questões como o despreparo dos policiais, a corrupção de 

alguns membros das polícias e a necessidade da presença mais efetiva dos policiais nas escolas 

e no trânsito da cidade. 



119 
 

A Educação foi citada 73 vezes, com indicações que sugeriam a melhoria da qualidade do 

ensino e de oferta de cursos profissionalizantes. O que chamou a atenção neste quesito foi que 

as pessoas solicitaram mais bibliotecas, indicando que os projetos de incentivo à leitura da 

cidade estão surtindo efeito. 

 
A mobilidade foi citada por 43 respondentes e a principal solicitação foi a melhoria do 

transporte público, que na opinião dos respondentes necessita de uma adequação. Observa-se 

o descontentamento dos usuários em relação ao serviço prestado, mas o pesquisador também 

apurou que a empresa prestadora desse serviço na cidade também não está satisfeita em virtude 

da redução do número de usuários do transporte público. 

 
A prefeitura municipal abriu nova licitação para cessão do transporte público; o contrato com 

a atual prestadora do serviço já venceu, mas até o presente momento não apareceram 

interessados, haja vista tanta exigência do poder público para o atendimento da população, 

como por exemplo, a aquisição de ônibus elétricos com o intuito de preservar o meio ambiente. 

 
O Turismo recebeu 26 indicações. Os paraminenses sugeriram incentivar o turismo da cidade; 

as pessoas disseram que é importante a divulgação dos pontos turísticos da cidade, que esses 

pontos deviam ser bem cuidados pelo poder público e oferecer mais segurança para os 

visitantes. 

 
Opiniões relacionadas ao construto Ecologia foram mencionadas por 13 pessoas. Os demais 

construtos, Comunicação, Visibilidade e Arquivo somaram 8 sugestões. Na Comunicação a 

política foi citada indicando a necessidade de mais diálogo entre o povo e seus representantes, 

mais transparência nas ações dos agentes políticos e apontaram o envolvimento de políticos 

com imprensa como prejudicial para a cidade. 

 
Com relação à Visibilidade as pessoas indicaram a necessidade de manter a cidade mais limpa 

para melhorar a imagem da cidade. O construto Arquivo recebeu apenas 01 indicação, no 

sentido de que a administração deveria expor os seus dados. 

 
Tendo em vista a inexistência de uma cidade perfeita, onde todos os construtos sejam 

inteligentes, a alternativa é planejar melhorias nos indicadores mais fracos de cada um dos 
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construtos. Em relação à cidade de Pará de Minas observa-se que os cidadãos avaliaram 

positivamente os construtos Social e Educação, em contrapartida, os demais construtos 

Comunicação, Segurança Pública, Mobilidade, Ecologia, Turismo, Arquivos e Visibilidade, 

não apresentaram um desempenho satisfatório junto à amostra da pesquisa realizada. O 

resultado demonstra que a cidade precisa de investimentos robustos para se tornar inteligente. 

Os construtos Social, Educação, Segurança Pública e Ecologia foram eleitos pelos entrevistados 

como os construtos mais importantes e onde há expectativa de aporte de investimentos para 

gerar mais satisfação e bem estar dos munícipes. Diante da atual situação financeira dos 

municípios, como é o caso de Pará de Minas, a criatividade da cidade na construção de um 

projeto inteligente será a chave para transpor as condições adversas que se impõem. A 

criatividade, aliada a novas tecnologias e a uma ação conjunta do setor público, privado, 

idealizadores, usuários, podem ser protagonistas na formação de Pará de Minas como cidade 

inteligente. A tecnologia entra como fator essencial para a implantação da cidade inteligente. 

Nesse aspecto, Pará de Minas precisa evoluir muito, pois, embora tenha muitos serviços e 

tecnologias disponíveis, ainda está aquém do esperado para o patamar de uma cidade 

inteligente. 

Tabela 9 - Classificação dos construtos 

  

Construtos Avaliados Positivamente Social e Educação 

Construtos Avaliados Negativamente Comunicação, Segurança Pública, Mobilidade, 
Ecologia, Turismo, Arquivos e Visibilidade. 

Construtos tidos como mais importantes Social, Educação, Segurança Pública e Ecologia. 
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6. Considerações finais 

 
 

6.1 Resumo e conclusões – revisão dos objetivos 

Considerando a necessidade de preencher uma lacuna acerca da cidade de Pará de Minas e da 

percepção da população residente frente ao conceito de cidade inteligente e Marketing Place, 

foi realizada uma pesquisa mediante utilização de questionário. A investigação visa à 

identificação do grau de entendimento dos munícipes em relação a elementos relacionados aos 

nove construtos norteadores da pesquisa para caracterizar uma cidade como inteligente. As 

questões contempladas na pesquisa foram analisadas à luz dos conceitos abarcados nesse 

trabalho de forma a permitir a compreensão da situação real da cidade e sua posição em relação 

ao conceito de cidade inteligente e Marketing Place. A revisão da literatura demonstrou a 

abrangência da temática “smart city”, a ausência de consenso em torno do assunto e as 

dificuldades impostas aos atuais gestores que almejam transformar cidades tradicionais em 

cidades inteligentes. Ao longo dos anos, o conceito de cidade inteligente foi evoluindo e ainda 

hoje gera dúvida quanto ao seu entendimento e aplicabilidade. As cidades surgiram da evolução 

da humanidade e da necessidade de se estabelecer novos padrões de convivência e organização. 

Ao longo dos anos a concepção de espaço urbano foi se alterando e novos desafios e prioridades 

foram sendo delineados. Administrar questões urbanas visando ao desenvolvimento de forma 

sustentável e de manutenção da qualidade de vida dos cidadãos tornou-se exigência imposta aos 

novos gestores, que em meio à acirrada competitividade entre territórios, necessita buscar 

estratégias para suplantar a concorrência e elevar sua cidade. Mais do que nunca um bom 

planejamento e uma gestão eficiente se apresentam como diferencial para lidar com todos os 

problemas a serem enfrentados. 

 
O uso do marketing place ou marketing de lugar por parte do setor público mostra-se como a 

estratégia mais viável para o enfrentamento da competitividade urbana, mantendo o lugar 

(cidade) inserido no mundo, divulgando seus atributos, atraindo investidores, impulsionando 

sua economia, satisfazendo as necessidades e desejos de seus munícipes, proporcionando 

qualidade de vida ao público que reside, trabalha ou visita a cidade. Os construtos e variáveis 

determinantes do Marketing Place e da orientação da cidade ao conceito de cidade inteligente 

que embasaram todo o trabalho de pesquisa abrangem diversas áreas importantes da cidade, 

permitindo estabelecer uma visão ampla da realidade a ser analisada. Os construtos em questão 

são: social, comunicação, educação, segurança pública, mobilidade, ecologia, turismo, 

arquivos e visibilidade. O construto Social está relacionado ao modo como as 
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pessoas percebem a cidade e tudo que ela disponibiliza aos seus habitantes para atender suas 

necessidades e desejos. Esse construto está diretamente vinculado a todos os outros construtos, 

uma vez que o conjunto de setores da cidade devem estar voltados para a realização do bem 

coletivo, promovendo o bem-estar dos cidadãos. Se os demais construtos forem bem 

trabalhados pela administração, certamente o povo se mostrará satisfeito e com uma visão 

positiva da cidade. 

 
O resultado obtido pela análise dos dados componentes desse construto permite verificar que 

os moradores da cidade consideram que a cidade tem uma boa qualidade de vida e valoriza a 

diversidade cultural. O índice de IDH da cidade é alto, o que estatisticamente a coloca num 

patamar de cidade boa para se viver. Verifica-se que a cidade está comprometida com a 

disseminação do conhecimento, da cultura local; a cidade investe na capacitação de seus 

professores, alunos e numa intensa atividade multicultural que agrega saber e lazer para seus 

munícipes. 

 
Embora não tenha sido abordada diretamente pela pesquisa – fato questionado por vários 

indivíduos – nota-se que a área da saúde gera grande insatisfação nos respondentes, ainda que 

a gestão pública afirme ter ampliado o número de atendimento, de postos e profissionais e a 

gestão da saúde tenha adotado um software integrado ao SUS que disponibiliza para todas as 

unidades serviços como prontuário eletrônico de cada paciente. As melhorias introduzidas não 

foram percebidas pelos usuários do serviço. 

 
A exemplo do que ocorre na área da saúde, outros setores não obtiveram avaliação muito 

positiva, o que compromete o construto social e demonstra a necessidade de investimentos e 

planejamento por parte da administração pública no sentido de sanar as deficiências de cada 

setor para elevar o nível de satisfação dos seus munícipes. A pesquisa demostrou que a maior 

parte da população de Pará de Minas está concentrada na zona urbana, isso a torna compacta e 

esse fator favorece a implantação de um projeto inteligente e ao atendimento às demandas da 

população. 

 
A existência de uma comunicação eficiente dos diversos setores da cidade entre si e com a 

população favorece tanto a administração quanto os munícipes. Nesse quesito, o uso da 

tecnologia permite que serviços e informações sejam disponibilizados democratizando o acesso 

e agilizando os processos, principalmente por meio do uso da internet. O desempenho 
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do construto Comunicação na pesquisa não foi muito positivo. Verificou-se que na cidade as 

informações não são acessíveis a todos e que a comunicação entre agentes políticos e cidadãos 

é bastante precária. No tocante à relação entre os meios de comunicação e os cidadãos, as 

pessoas declararam que as informações circulam com facilidade entre eles, mas apontaram 

ausência de imparcialidade e ética por parte dos profissionais de comunicação como fatores 

negativos para a cidade. 

 
Quando questionadas sobre o uso da internet, as pessoas reconhecem a importância da internet 

no dia a dia da cidade e a facilidade para acessar o serviço já que a cidade conta com a cobertura 

de diversas operadoras do país. Em contrapartida, existe exclusão da parcela da população que 

vive na zona rural onde o serviço não está disponível. Mas essa já é uma demanda que a gestão 

tem tentado resolver. A administração da cidade de Pará de Minas passou por um processo de 

modernização que incluiu a substituição de equipamentos e sistemas de informática e 

capacitação de servidores, visando melhorar seu desempenho por meio da prestação de serviços 

mais eficientes aos cidadãos. 

 
A participação do cidadão pode ser feita por meio de audiências públicas ou debates realizados 

na Câmara Municipal, enquetes e através dos diversos grupos organizados existentes na cidade. 

Os Poderes Executivo e Legislativo da cidade disponibilizam em seus sítios eletrônicos canais 

de comunicação para receber reclamações, solicitações ou outras manifestações por parte da 

população. 

 
A Educação impacta todas as áreas de nossa vida, em todas as classes sociais. Não existe uma 

cidade de sucesso sem capital humano. A educação é imprescindível para a organização e 

principalmente inclusão social. Teoricamente, é através da educação que o indivíduo se tornará 

alguém mais tolerante e consciente acerca de seus próprios atos em relação aos outros. A 

Educação alcançou resultado muito positivo na avaliação dos participantes da pesquisa. Apesar 

das pessoas não considerarem que a educação seja uma prioridade nos planos de governo da 

gestão municipal, elas afirmam que o ensino ministrado aos alunos em todos os níveis (básico, 

fundamental e superior) é de qualidade e atende as necessidades dos educandos, preparando-

os para a vida acadêmica, o ingresso no mercado de trabalho e o exercício da profissão 

pretendida. O município apresenta uma taxa de escolarização de alunos de 6 a 14 anos muito 

alta, mas não obtém o mesmo resultado quando se trata da população 
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adulta acima de 25 anos. A baixa escolaridade dessa faixa etária é questão a ser trabalhada pela 

gestão dentro das iniciativas voltadas para implantação de cidade inteligente. 

 
O construto Segurança Pública se refere a atividades vinculadas à garantia da segurança, 

proteção à vida, liberdade ou direitos das pessoas, de prevenção e combate a qualquer ato que 

perturbe a ordem pública. Esse construto obteve um resultado bastante insatisfatório na 

avaliação dos participantes da pesquisa. Os cidadãos não consideram as polícias capacitadas 

e equipadas para atender as demandas da cidade; para os respondentes o efetivo de policiais e 

viaturas da cidade são insuficientes para realizar todo o trabalho demandado. A sensação de 

insegurança é tamanha que mesmo a cidade constar entre as mais seguras, de acordo com 

ranking do estado de Minas Gerais, na redução de crimes, a população se sente vulnerável e 

desprotegida. 

 
Mobilidade é toda forma de locomoção dentro do espaço urbano, seja de pessoas ou cargas; 

demanda calçadas niveladas, sem buracos e obstáculos aos cidadãos. Em relação ao construto 

Mobilidade apurou-se que, na cidade de Pará de Minas, o direito de ir e vir dos cidadãos é 

garantido, as pessoas consideram a cidade bem sinalizada de modo a facilitar a locomoção, mas 

expressaram descontentamento com o transporte coletivo que segundo os respondentes, não 

atende as necessidades dos usuários, insatisfação com as ruas e calçadas que não estão bem 

conservadas e apontam o descaso da administração com a acessibilidade das pessoas com 

deficiência. 

 
A cidade possui uma frota expressiva de veículos em relação ao número de habitantes. Em 

consequência, o trânsito é caótico, principalmente na região central, e a emissão de poluentes 

é questão a ser analisada pela gestão. Como identificado junto aos cidadãos, o transporte público 

não atende satisfatoriamente a demanda e verificou-se que a administração pública não adota 

medidas no sentido de incentivar o uso alternativo de transporte como bicicletas ou 

compartilhamento de veículos. 

 
Uma iniciativa importante quanto à mobilidade da cidade foi à criação, por meio da associação 

comercial, de vários centros comerciais em bairros estratégicos que atendem à população desses 

bairros e de áreas circunvizinhas. A ação favorece a mobilidade e potencializa o crescimento 

econômico dessas áreas. 
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No construto Ecologia o foco não é especificamente a ciência em si, mas as ações que 

promovem o desenvolvimento sustentável para preservar a vida no planeta e suprir as 

necessidades humanas. A cidade precisa ter um olhar ecológico sobre a sua realidade e 

estabelecer uma relação harmoniosa entre espaço urbano e natureza para manter o nível de 

qualidade de vida de seus habitantes. Nesse aspecto, um dos grandes desafios a serem 

enfrentados se refere às mudanças climáticas que ameaçam a vida em todas as suas formas. 

Esse assunto preocupa as nações do mundo todo e seus líderes têm discutido a melhor forma de 

minimizar a situação. Mas embora a questão seja tratada a nível global, deve ser pensada e 

tratada a nível local pela gestão da cidade. Os participantes da pesquisa externaram que a gestão 

não se preocupa com a preservação ambiental, que parques e praças não estão conservados e 

protegidos e que os vereadores e os órgãos públicos não fiscalizam a degradação da cidade. O 

desempenho da cidade em todos os quesitos desse construto foi insatisfatório. 

 
O Turismo se refere a todo deslocamento de pessoas (viagens) com fins de lazer e 

entretenimento, principalmente, para lugares de interesse dos viajantes (turistas), com 

consequente retorno para suas cidades de origem. As cidades estão descobrindo a importância 

do turismo para geração de renda e trabalho para a localidade. Mas no município de Pará de 

Minas, segundo apurado, a gestão pública não trabalha a divulgação dos pontos turísticos nos 

meios de comunicação visando atrair turistas e renda para a cidade e ainda que os pontos 

turísticos não estão conservados e protegidos. O setor privado não investe no turismo, o que 

mostra que os empresários não acreditam no potencial turístico da cidade para oportunizar 

ganhos. 

 
Arquivos públicos é um construto que está relacionado à disponibilização de informações aos 

cidadãos, tanto por meio físico como eletrônico, não apenas para atendimento às leis de Acesso 

à Informação e da Transparência, mas para conhecimento da história da localidade, promoção 

da cidadania, inclusão e participação social. O resultado da pesquisa mostrou que, na opinião 

dos cidadãos, o município se preocupa em preservar sua memória, mas que os arquivos públicos 

não são de fácil acesso e que não existem locais nos sites oficiais para acessar arquivos do 

município. Verificou-se que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo disponibilizam 

diversas informações. Ainda que nos sites o cidadão não encontre todas as informações 

desejadas, podem fazer a solicitação aos órgãos por outros meios: e- 
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mail, telefone ou presencialmente na sede dos órgãos. Quanto à facilidade do acesso, verificou-

se que há muito a ser feito para facilitar o acesso a determinadas informações. 

 
A Visibilidade denota a necessidade das cidades de serem vistas e conhecidas por seus atributos 

a fim de atrair pessoas, seja para visitar, trabalhar, investir. Para tal, deve definir sua identidade 

local e, com o auxílio do Marketing Place divulgar seus atributos. Os respondentes disseram 

que a cidade de Pará de Minas é conhecida em outras regiões, é conhecida por suas indústrias 

e por seu agronegócio, mas não por seus pontos turísticos ou pelas oportunidades de empregos 

que gera. Ainda de acordo com os respondentes, a informação não é amplamente divulgada para 

a população e a cidade não atrai novas empresas e investimentos. 

 
A pesquisa solicitou aos participantes determinar a ordem de importância dos construtos na 

concepção de cada um. O resultado foi o seguinte: 1. Educação, 2. Segurança Pública, 3. Social, 

4. Ecologia, 5. Comunicação, 6. Mobilidade, 7. Turismo, 8. Visibilidade e 9. Arquivos. 

 
Os respondentes também externaram o grau de felicidade em relação à cidade: 51% das pessoas 

se declararam feliz; muito feliz 6%; pouco feliz 21%, indiferente 18% e os que não estão felizes 

somam 4% do total. 

 
Quando solicitados a opinar sobre elementos para Pará de Minas se tornar um lugar melhor para 

se viver, os respondentes elencaram várias sugestões que foram agrupadas por construto. De 

acordo com o número de indicações recebidas, a classificação dos construtos foi a seguinte: 1. 

Social, 2 Segurança Pública, 3. Educação, 4. Mobilidade, 5. Turismo, 6. Ecologia, 

7. Comunicação, 8. Visibilidade, 9. Arquivos. 

 
 

Administrar uma cidade implica em inúmeros desafios e definir uma forma adequada de atender 

aos interesses de diversos grupos e ao mesmo tempo preservar o interesse coletivo é sem dúvida 

uma tarefa extremamente difícil. Na cidade de Pará de Minas a ineficiência da comunicação é 

um grande complicador para o desenvolvimento da cidade em todos os aspectos. As 

informações que deveriam chegar até os cidadãos não chegam a sua totalidade ou simplesmente 

não chegam. Com isso a população fica à margem de muitos processos que permeiam a 

realidade local quando deveriam estar envolvidas já que as pessoas que moram na cidade são as 

destinatárias de todos os serviços/produtos. 
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O principal ativo de uma cidade inteligente são seus moradores. Incentivar o controle social e 

a participação da população nos projetos que afetam a vida da sociedade são condições para 

colocar a cidade a caminho da transformação para cidade inteligente. Uma cidade inteligente 

implica em cidadãos igualmente inteligentes, ativos, aptos a colaborar na construção de novas 

políticas públicas que incorporem todos indistintamente e participantes na conquista de direitos. 

A construção de uma cidade inteligente também se apresenta como oportunidade de negócios, 

mas não poderá se limitar a interesses comerciais. As empresas precisam ser capazes de abdicar 

de parte dos lucros em prol de um projeto onde todos ganham. 

 
A análise das áreas contempladas nessa pesquisa demonstra que há muito a ser feito em todos 

os aspectos e que apesar das carências, a maioria da população se declara feliz vivendo na 

cidade. A despeito das limitações econômicas da administração existe um desafio maior a ser 

enfrentado: estabelecer uma nova visão de cidade, na qual ela seja reconhecida em sua 

totalidade e o planejamento seja pensado numa interação entre todos os atores sociais: poder 

público, cidadãos, empresas, acadêmicos, faculdades etc. 

 
A formulação de um plano plurianual de governo, bem como de parcerias público privadas, 

devem contar com o apoio e envolvimento maior da população, já que essas ações determinam 

o futuro da cidade pelos próximos anos. Há muitas demandas a serem atendidas. A comunidade 

quer segurança e conforto para todos, geração de emprego e renda, preservação do meio 

ambiente para garantir qualidade de vida no presente e no futuro, oportunidades de crescimento 

pessoal, espaço adequado para locomoção, lazer etc., ao passo que empresários almejam 

medidas que favoreçam a ampliação dos seus negócios. Isso exige consenso e ações conjuntas 

dos grupos envolvidos, pois, a disputa entre eles pode levar ao caos urbano. 

 
No decorrer da pesquisa observou-se que na cidade existem muitos projetos inovadores, 

desenvolvidos por pequenos grupos de munícipes, que não atingem seus objetivos por falta de 

apoio da população e da gestão de Pará de Minas. Diante disso, evidencia-se a necessidade de 

lideranças capazes de congregar todos em torno de um objetivo comum.   A implantação de um 

projeto inteligente para a cidade deve contar com líderes comprometidos com os interesses e 

bem estar dos moradores da cidade e não com interesses meramente capitalistas. 
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O papel da tecnologia no cenário das cidades inteligentes é fundamental porque permite 

aproximar os habitantes da cidade, estabelecer conexões entre todos os setores e níveis da 

sociedade, gerar envolvimento, aprendizado e opinião. A cidade de Pará de Minas vem se 

modernizando aos poucos, mas ainda está muito aquém do desejado já que não possui uma 

infraestrutura tecnológica eficiente que atenda a todas as áreas. No mais, para que haja a efetiva 

implementação da cidade inteligente, não basta apenas dispor de tecnologia, mas também que 

exista a integração entre a cidade e os sistemas de gerenciamento, controle e informação. Isso 

exige um aporte substancial de investimentos de que a cidade não dispõe. 

 
Percebe-se que a cidade pode aproveitar melhor os recursos existentes no município, 

potencializando oportunidades de negócios. Aqui o marketing place se apresenta como uma 

importante ferramenta para a gestão pública. A cidade, embora conhecida, não tem visibilidade, 

o que emperra qualquer tentativa de atrair investimentos e empresas. O marketing do local 

poderá auxiliar os contribuintes, cidadãos, trabalhadores e empresas a obter satisfação e atingir 

suas expectativas. 

 
Conclui-se, que, embora Pará de Minas possua pequenas características de cidade inteligente, 

ainda necessita evoluir para atender e ser reconhecida como tal. Cabe, não apenas à 

administração pública, mas a todos os setores, cidadãos e demais atores envolvidos com a 

cidade o protagonismo desse processo. Através do engajamento de todos em torno de um 

projeto para a inteligência da cidade a mudança se efetivará. 

 
6.2 Limitações da pesquisa 

O trabalho para realização da pesquisa impôs algumas limitações como à falta de conhecimento 

sobre o tema por parte das pessoas e das autoridades locais, o que dificulta a compreensão dos 

processos e propósitos da pesquisa. O tema ainda é pouco difundido e são raras as pessoas que 

estão a par de sua relevância para o futuro das cidades. O desinteresse também foi um ponto 

que dificultou o trabalho. O autor procurou algumas autoridades para falar sobre a pesquisa e 

seus resultados, mas algumas delas não demonstraram nenhum interesse pelo que estava sendo 

pesquisado na cidade. Outros disseram que a visão do povo está distorcida em relação à 

realidade da cidade; outros ainda se aproveitaram da oportunidade para falar de grupos políticos 

adversários. O fato é que nenhum deles demonstrou desejo de transformar a cidade em uma 

smart city. 
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Pesquisar a cidade onde mora, sendo conhecedor da realidade vivida pelos cidadãos, pode ser 

um grande desafio. Manter-se imparcial, não se deixar envolver a ponto de expressar sua 

opinião nem sua visão pessoal sobre os fatos, mostrou-se uma limitação para o autor e exigiu 

a observância constante dos princípios do método científico. 

 
6.3 Recomendações para estudos futuros 

 
 

Neste trabalho pode-se observar que a comunicação, a visibilidade, e arquivos da cidade são 

aspectos que não detém a atenção dos munícipes, mas fundamentais para estabelecer uma 

orientação de cidade inteligente. A comunicação, ou melhor, a falta dela, é a principal barreira 

a ser quebrada para que várias áreas da cidade possam se desenvolver ou mostrar o que tem 

sido feito em favor da cidade e dos cidadãos. É notório o descrédito dos cidadãos nas estruturas 

de governo e na efetividade das políticas públicas. Por isso o papel da comunicação se torna 

fundamental para a quebra desses paradigmas. Foi constatado durante a realização da presente 

pesquisa o quanto a visibilidade e os arquivos da cidade são importantes na valorização do 

lugar, no fomento à participação do cidadão nas decisões que afetam a cidade e na relação de 

pertencimento e comprometimento dele em relação ao local. Considerando que os três 

construtos mencionados – comunicação, visibilidade e arquivos – estão intrinsecamente 

relacionados, um tema interessante para estudos futuros – seriam: 

- O processo de comunicação e seus impactos na visibilidade e arquivos de uma cidade 

inteligente; 

- Monitoramento constante, com pesquisas científicas e tecnológicas, de cada elemento 

estudado na cidade de Pará de Minas em si e em relação a outras cidades; 

- Estudo permanente, nas lógicas científicas e tecnológicas, dos parâmetros caraterizantes de 

uma cidade considerada como “cidade inteligente”, no sentido estrito do termo. 
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Anexo I – Conceito de cidade inteligente pelo mundo 

Para contextualizar e melhorar o entendimento do conceito, abaixo se apresenta a tabela com 

o conceito de cidade inteligente no mundo, elaborada por Jordão (2016). Apresenta de forma 

resumida a evolução do tema “cidade inteligente” na concepção de vários autores fazendo 

perceber o quão abrangente, atual e adaptável é o tema em questão. 

 
 

Ano Pesquisador Definição de cidade inteligente 

1999 Não O termo “smart city” foi primeiramente mencionado em 1999. Naquela época, 

o foco era sobre o significado das novas TIC no que diz respeito a 

infraestruturas modernas envolvendo cidades. 

2000 Hall São cidades que monitorizam e integram as condições de suas infraestruturas 

urbanas, sejam pontes, viadutos, estradas, túneis, trens, metrôs, aeroportos, 

portos, prédios, tendo como objetivo a melhor utilização e otimização dos seus 

recursos, planejando atividades de manutenção preventiva e monitorar os 

aspectos de segurança, e maximizando os serviços aos seus cidadãos. 

2007 Giffinger et al. São cidades com bom desempenho na economia, governança, mobilidade, meio 

ambiente, pessoas e modo de viver. O conceito é estruturado sobre a 

combinação de ações inteligentes entre os cidadãos, gerando soluções 

inteligentes que permitem que cidades de desenvolvam e busquem o 

melhoramento da qualidade dos serviços fornecidos na cidade. 

2009 Eger São comunidade inteligente que buscam por implementar soluções conscientes 

em tecnologia, para resolver suas necessidades sociais e empresarias, focando 

na construção de infraestruturas de banda larga de alta velocidade, e com isso 

gerando oportunidades associadas à reconstrução e a renovação de suas cidades. 

O principal foco nesse conceito não corresponde á adoção/implementação da 

tecnologia, mas sim a promoção do desenvolvimento econômico e o 

crescimento da oferta de empregos, aumento da qualidade de vida. A tecnologia 

corresponde ao meio para reinventar as cidades para uma nova economia em 

sociedade. 

2010 Chen São cidades que aproveitam seus recursos de comunicações e sensores 

existentes, para otimizar a infraestrutura elétrica, de transporte e de outras 

operações logísticas existentes e de apoio da dinâmica do território urbano, 

melhorando a qualidade de vida de todos nas cidades. 

2010 Harrison et al. São cidades aonde ocorre à conexão da infraestrutura física, infraestrutura de 

TI, infraestrutura social e infraestrutura de negócios com o objeto de alavancar 

a inteligência coletiva da cidade. 

2010 Washbum et 

al. 

São cidades aonde os usos de tecnologias de computação inteligentes são 

utilizados para ser o diferencial em pontos críticos da infraestrutura e dos 

serviços, que incluem administração, educação, saúde, segurança e serviços 

públicos, e transporte, sendo todos interconectados e eficientes. 

2011 Caragliu et at Uma cidade é inteligente quando ocorrem investimentos em capital humano e 

social, assim como nos itens tradicionais como, por exemplo, o transporte, e na 

modernização (infraestrutura de informação e comunicação), pois se 
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  entende que esse investimento corresponde ao combustível para o crescimento 

sustentável da economia moderna e de alta qualidade de vida, com uma boa 

gestão dos recursos naturais através de uma governança participativa. 

2011 Garther Uma cidade inteligente é baseada em trocas inteligentes de informações que 

fluem entre os seus muitos subsistemas existentes dentro do território. Este 

fluxo de informação é analisado e traduzido para o cidadão e os serviços 

comerciais. A cidade vai agir sobre este fluxo de informação para fazer seu 

ecossistema mais amplo, mais eficiente e sustentável, o intercambio de 

informações e é sustentado em uma operação gerenciada por uma governança 

inteligente projetado para tornar a cidade sustentável. 

2011 Nam e Pardo Uma cidade inteligente difunde informações em sua infraestrutura física para 

melhora as conveniências, facilitar a mobilidade e eficiência, economizar 

energia, melhorar a qualidade do ar e da água, identificar problemas e atuando 

sobre eles com agilidade, recuperar rapidamente casos de desastre naturais, 

recolher dados para melhorar as tomadas de decisões criticas, implantar 

pesquisas eficazes e compartilhar dados para permitir a colaboração entre 

entidades e domínios. 

2011 Komninos Cidades inteligentes são territórios com alta capacidade de aprendizagem e 

inovação, que é construído na criatividade da sua população, suas instituições 

de criação de conhecimento, e sua população, sua infraestrutura digital para 

comunicação e gestão do conhecimento. 

2011 Thite Cidades criativas ou cidades inteligentes são aquelas destinadas a incentivar a 

economia criativa através do investimento em qualidade de vida que por sua vez 

atrai trabalhadores do conhecimento para viver e trabalhar em cidades 

inteligentes. São locais que se destaca pela vantagem competitiva, e, portanto 

as pessoas deslocam-se para as regiões que podem gerar reter e atrai os melhores 

talentos. 

2011 Thuzar Cidades inteligentes são cidades do futuro com políticas de desenvolvimento 

urbano sustentável, aonde todos os seus habitantes, incluindo as pessoas mais 

desprovidas de recursos, possam viver bem condições, através de oportunidades 

de emprego, desenvolvimento educacional, moradia, e aonde as suas condições 

em viver em sociedade são preservadas. Cidades inteligentes são cidades que 

possuem elevada qualidade de vida, aonde se define um desenvolvimento 

econômico sustentável através de investimentos em infraestrutura tradicional e 

inovadora, comunicação humana. 

2012 Bakici et al. São cidades com uma dinâmica avançada e intensiva aonde as tecnologias de 

ponta conecta pessoas as informações, obtendo elementos a fim de se criar uma 

cidade sustentável, mais verde, com comercio competitivo e inovador, e 

consequentemente com aumento da qualidade de vida. 

2012 Barrionuevo et 

al. 

Ser uma cidade inteligente significa usar toda a tecnologia e os recursos 

disponíveis de uma forma inteligente e coordenados para desenvolver centros 

urbanos que são ao mesmo tempo integrados, habitável e sustentável. 

2012 Cretu Duas áreas de estudo: 

1) Cidades inteligentes devem fazer tudo relacionado à governança e a 
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  economia quebrando paradigmas velhos e construindo novos. 

2) Cidades inteligentes correspondem a uma rede de sensores, dispositivos 

inteligentes, dados em tempo real e integração das TIC (Tecnologia 

da Informação e Comunicação) em todos os aspectos da vida humana. 

2012 Guan Uma cidade inteligente, de acordo com o ICLEI (Internacional Council for 

local Envionmental Initiativess), deve estar preparada para fornecer condições 

para sua comunidade, de maneira saudável e feliz, independente das condições 

desafiadoras que as tendências econômicas e sociais globais, ambientais podem 

gerar. 

 

2012 
 

Kourtit e 

Nijkamp 

 
Cidades inteligentes correspondem ao resultado de estratégias de 

conhecimento-intensivos e criativos que visam melhorar o desempenho 

socioeconômico, ecológico, logístico e competitivo das cidades. Tais cidades 

inteligentes são baseadas em uma combinação promissora do capital humano 

(ex. força de trabalho qualificada), o capital de infraestrutura (ex. instalações de 

comunicação de alta tecnologia), o capital social (ex. Ligações de rede intensas 

e abertas) e de capital empresarial (ex. criativa na tomada de decisão e dos 

assumindo nas atividades de negócio). 

2012 Kourtit el al. Cidades inteligentes têm alta produtividade, uma vez que possui uma proporção 

relativamente elevada de pessoas altamente educadas, trabalhos voltados à 

geração de conhecimento, sistemas de planejamento orientados aos resultados 

e satisfação da sua população, atividades criativas e iniciativas orientadas para 

a sustentabilidade. 

2012 IDA 

(Intelligent 

Data Analysis) 

Cidade inteligente refere-se a uma entidade local, um bairro, cidade, região ou 

país pequeno que tem uma abordagem holística para empregar tecnologias da 

informação com análise em tempo real, que estimula o desenvolvimento 

econômico sustentável. 

2012 Lazaroiu e 

Roscia 

Corresponde a uma comunidade de tamanho mediano utilizando a tecnologia 

de maneira interligada e sustentável, confortável, atraente e segura. 

2012 Lombardi et 

al. 

A aplicação da TIC, com enfoque na educação e no capital humano, capital 

social e relacional e questões ambientais. 

2013 Zygiaris Uma cidade inteligente é entendida como certa capacidade intelectual que 

aborda vários aspectos socioeconômicos, tecnológicos e inovadores de 

crescimento. Estes aspectos entendem a cidade inteligente como “verde”, no 

que diz respeito a sua infraestrutura urbana para a proteção do meio ambiente 

(redução da emissão de CO2), interconectada com a revolução da economia 

da banda larga inteligente produzida uma capacidade de gerar informações de 

valor agregado e na transmissão de dados em tempo real da cidade (através de 

sensores). No que diz respeito à inovação, são cidades do conhecimento e se 

referem indistintamente a capacidade da cidade em aumentar a inovação 

baseada em capital humano experiente e criativo. 

2014 Marsal- 

Llacuna et al. 

Cidades inteligentes possuem a iniciativa de buscar melhorar desempenho 

urbano usando dados, informações e tecnologias da informação (TI) para 
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  fornecer serviços mais eficientes aos cidadãos, para monitorar e aperfeiçoar a 

infraestrutura existente, para aumentar a colaboração entre os diferentes agentes 

econômicos e incentivar modelos de negocio inovadores, tanto para os setores 

públicos como para os setores privados. 

2015 Albino et al. Define que o conceito de smart city tem se tornado incrivelmente popular, uma 

vez que se utiliza o termo sem a real concepção do seu significado. Aborda 

também a dificuldade em se chegar a uma definição única para o conceito, uma 

vez que ser inteligente corresponde a uma visão particular, mas destaca que 

cidades inteligentes são locais aonde se promove uma integração de 

desenvolvimento entre diferentes aspectos, sejam eles físicos ou virtuais. 

Em linhas gerais, muitas são as faces para cidade inteligente, mas que 

certamente nelas está incluída a qualidade de vida das pessoas em 

comunidade, assim como o uso da TIC. 

2016 Byun, Kim et 

al. 

São cidades que estão embasadas na construção de uma rede de comunicação 

entre M2M (Machine to Machine), IoT (Internet of Things) e IoE (Internet of 

Everthing), amparadas em uma economia criativa, aonde é enfatizada a sua 

realização através dos governos. 

Fonte: Jordão, 2016 

Anexo II – Comparativo Cidades Globais e Brasileiras 

Desta forma, apresenta-se um comparativo entre as características globais e brasileiras na tabela 

05, baseado no estudo feito por Jordão 2016. De maneira simples e objetiva é possível observar 

e comparar as prioridades e definições do globo e do Brasil. 

 

 

 
Item Global Brasil Avaliação Comparativa 

Infraestrutura em 

telecomunicação 

- Preparar as cidades para 

atender as TIC’s. 

- Monitorar e 

interconectar as 
infraestruturas existentes 

no território urbano. 

Preparar as cidades para 

disponibilizar as TIC’s. 

Ampliar acesso à internet a 

fim de se intensificar as 

conexões em BL no país. 

Estimular o crescimento 

econômico e social. 

Ambas apresentam 

motivações  iniciais 

semelhantes, entretanto 

no contexto global da 

infraestrutura   em 

comunicação para 

monitorar e interconectar 

as infraestruturas, não se 

limita apenas a questões 

relacionadas  à 

informação e 

comunicação gerada na 

cidade. O conceito vai 

além aonde se busca 

aplicar inteligência no 

monitoramento das 

infraestruturas existentes 

no território urbano para 

melhor         gestão         e 
utilização destes recursos. 

Serviços voltados para 

melhorar a qualidade de 

vida do cidadão 

A cidade passa a ser um 

ecossistema de prestação 

de serviço para seus 

habitantes aonde todo 

esse   ecossistema    pode 
interagir e apresentar os 

Ampliar os serviços do 

estado através dos serviços 

eletrônicos. 

Capacitação da população 

ao uso das TIC’s. 

Enquanto globalmente o 

conceito de serviço 

expande-se para toda 

cidade, na busca por 

melhorar a qualidade  de 
vida dos seus habitantes, 
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 melhores resultados 

desses serviços. 

 localmente busca-se 

apenas por serviços 

prestados pelo Estado ao 

cidadão e capacitar a 

população ao uso das 

TIC’s. por mais que estes 

serviços venham a 

contribuir para a 

qualidade de vida do 

cidadão, o conceito de 

smart city excede a 

apresentar soluções 

pontuais para os 

problemas do cotidiano da 

cidade. 

Otimização dos recursos 

existentes e redução dos 

desperdícios. 

Enfoque na otimização 

dos recursos consumidos 

pela cidade (energia, 

água, alimentos, etc.), e 

busca por evitar 

desperdício. 

Através do uso das TIC’s é 

possível promover a redução 

dos custos do município e 

racionalizar uso de recursos. 

Mesmo que indiretamente 

a otimização e a redução 

de desperdícios serão 

atingidas nas cidades 

inteligentes, o assunto não 

é explorado a fundo 

dentro do contexto 

brasileiro. A maturidade 

do conceito de inteligente 

da cidade, através da 

busca por alternativas que 

venham minimizar e 

otimizar os recursos 

excede apenas a utilizar as 

TIC’s para o melhor 

aproveitamento dos 

recursos disponíveis, pois 

envolvem a busca por 

soluções alternativas 

assim como a melhor 

gestão de processos 

existentes no território 
urbano. 

Desenvolvimento de 

novas tecnologias 

O contexto de cidade 

inteligente para ser o 

cenário de atuação das 

novas tecnologias 

associadas ao uso de 

M2MIoT  e 

IoE3amparadas em uma 
economia criativa 

Fomentar novas 

tecnologias IoT4 e M2M5 

O desempenho eficiente 

da cidade inteligente, 

naturalmente 

proporcionara um cenário 

para a implementação de 

novas  tecnologias  em 

IoT,  M2M  e IoE. 

Diferentemente de se 

fomentar somente a 

implementação dessas 

novas tecnologias, como 

é realizado no contexto 

brasileiro. 
Políticas Públicas para a 

implantação do conceito 

cidades inteligentes 

Políticas públicas para o 

desenvolvimento urbano 

sustentável, aonde as 

Desenvolvimento de 

programas que incentivam 

a implantação de cidades 

O   desenvolvimento   de 

políticas públicas 

especifica para atender as 

 

3 IoE – Internet of Everything – internet de todas as coisas. 
4 IoT – Internet of Things – internet das coisas – é uma rede de objetos físicos, veículos, prédios e outros que 

possuem tecnologia embarcada, sensores e conexão com a rede e é capaz de coletar e transmitir dados. 
5 M2M – Machine-to-Machine – maquina a maquina. Refere-se a tecnologias que permitem tanto sistemas com 

fio quanto sem fio a se comunicarem com outros dispositivos que possuam a mesma habilidade. 
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 pessoas desprovidas de 

recursos possam ter 

oportunidades de se 

desenvolver e crescer no 

contexto de cidades 

inteligentes. 

digitais e cidades 

inteligentes. 

necessidades das cidades 

inteligentes, assim como 

questões tributarias, e 

regulatórias, corresponde a 

um patamar acima ao se 

desenvolver apenas 

programas para fomentar 

a implementação de 

programas  que 

incentivem a implantação 

de cidades digitais e 
cidades inteligentes. 

Sustentabilidade Questões relacionadas à 

qualidade do ar começam 

a ser apontadas dentro do 

contexto de smart city 

assim como a 

necessidade de 

amadurecer e reciclar 

conceitos já adquiridos 

anteriormente sobre o 

tema. 

Conceito de cidade verde 

associado à cidade 

inteligente começa a ser 

explorado, aonde 

questões relacionadas à 

sustentabilidade estão 

cada vez mais presente no 

contexto de uma cidade 

inteligente, juntamente 

com o capital humano e 
criativo para o sucesso do 
território. 

A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), 

aprovada em agosto de 

2010, trouxe importantes 

instrumentos para que 

municípios no Brasil 

iniciassem o enfrentamento 

aos principais problemas 

ambientais, sociais e 

econômicos decorrentes do 

manejo inadequado de 

resíduos sólidos. 

A busca de melhor 

qualidade de vida da 

população através de 

questões relacionadas à 

mobilidade urbana, a 

poluição sonora e 

atmosférica, eficiência 

energética, economia de 

água, entre outros aspectos. 

Mesmo  existindo 

políticas e projeto voltado 

à questão do manejo 

adequado dos resíduos 

sólidos as pratica de 

implementação desses 

projetos ainda são 

exceção na maioria dos 

municípios brasileiros, 

com exceção na maioria 

dos municípios 

brasileiros, com exceção 

na maioria dos municípios 

brasileiros, com exceção a 

projetos como 

desenvolvido pela região 

metropolitana de 

Campinas. 

Informação como 

diferencial competitivo 

A informação é 

apresentada como 

diferencial competitivo na 

conexão entre pessoas e 

tecnologia, para atingir o 

grau de maturidade de 

uma cidade com boa 

qualidade de vida. 

Economia criativa é 

acrescentada ao conceito 

de cidades inteligentes, 

como um diferencial para 

o atingimento da 

qualidade de vida plena 

nas cidades, em um 

ambiente saudável, 

competitivo e inclusivo. 

Cidadão como centro do 

modelo de gestão de 

serviços públicos, e a partir 

desse conceito se construí 

uma política  de e-Gov 

promovendo 

universalização do acesso à 

informação, com qualidade 

e integração de dados. 

Mesmo que mencionado 

nos programas do 

governo brasileiro (uso da 

informação de maneira 

universalizada),  o 

conceito explorado 

globalmente é outro, pois 

sugere a integração do 

ecossistema da cidade, 

assim como troca de 

informações bottomup (de 

baixo para cima) e top 

dowm (de cima para 

baixo) gerada pela cidade. 

Novo conceito espacial 

para a organização dos 

municípios 

Uso da tecnologia e os 

recursos de infraestrutura 

existentes em uma cidade 

em construção de um 

novo conceito espacial na 

formação dos territórios, 

aonde       são       centros 

urbanos inteligentes, 

independentes, mas 

O Ministério das Cidades, 

através de conceitos sobre a 

necessidade de reformular a 

mobilidade urbana 

brasileira, começa a 

demonstrar         que         a 

reformulação na 

organização espacial das 

cidades    assim    como    a 

No contexto brasileiro, 

questões referentes à nova

  organização 

espacial dos municípios 

são mencionadas 

modestamente, enquanto 

que no contexto global o 

assunto é direcionado e 

explorado    intensamente 
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 interconectados e 

sustentáveis. 

complexidade das 

atividades desenvolvidas 

nas cidades, corresponde a 

fator essencial para o 

desenvolvimento das 

mesmas. 

chegando ao ponto de se 

mudar a dinâmica de 

inúmeras cidades. 

Criativa A cidade não é feita 

apenas de maquinas ou 

pela troca de informações 

entre os subsistemas 

existentes dentro do 

território urbano, mas 

também de pessoas, e 

começa-se a humanizar o 

conceito de cidades 

inteligentes, com 

investimentos em capital 

humano e social. 

O Ministério do Trabalho, 

através dos dados de 

Classificação Brasileira de 

Ocupações  (CBO), 

monitora a quantidade de 

postos de trabalho, 

remuneração e o grau de 

escolaridade média das 

profissões criativas 

brasileiras. Tais dados 

sinalizam sobre o grau de 

desenvolvimento criativo 
de uma cultura 

No contexto brasileiro, 

questões referentes à 

criatividade das cidades 

ainda são bem modestas, 

enquanto que no contexto 

global o assunto é 

direcionado e explorado 

intensamente 

valorizando-se o capital 

humano. 

Colaborativa e 

participativa 

Começa-se a estender o 

conceito de smart city 

para as inúmeras áreas 

existentes na cidade, até 

mesmo áreas que se 

encontravam 

marginalizadas. 

A interconectividade e a 

troca de conhecimento e 

experiências entre 

cidades correspondem a 

uma pratica usual entre 

cidades que buscam a 

eficiência e a qualidade 

de vida. 

Item não mencionado como 

prioridade nos programas 
desenvolvidos pelo 

governo. 

No contexto brasileiro, 

questões referentes à 

interconectividade dentro 

do município e a troca de 

experiências entre 

cidades, ainda é uma 

pratica modestamente 

utilizada. Exemplos como 

o Centro de Comando da 

cidade do Rio de Janeiro é 

um exemplo de projeto 

bem sucedido nesse 

sentido.  A 

interconectividade entre a 

polícia civil, bombeiro, 

engenharia de tráfego, 

ambulância e prefeitura, 

através do monitoramento 

online (através de 

diversos sensores 

espalhados em pontos 

estratégicos da cidade) 

garantem a fluidez e ação 

rápida    no   transito   da 
cidade. 

Novos modelos de 
negócios 

A cidade passa a ser 

entendida como a 

interconexão entre físico 

(infraestruturas), social 

(habitantes) e econômica 

(negócios) e por ser 

definida dessa maneira, é 

vital a exploração da 

interconectividade entre 

essas áreas. 

Conceitos emergentes no 

país aonde ainda são 

modestos as ações nesse 

sentido, como por exemplo, 

ocorre na cidade de Barueri 

onde foi implantado o cartão 

cidadão com todos os dados 

dos habitantes da cidade, 

chegando a ser dispensável 

o uso de cédula de 

identidade, pois o cartão 

cidadão contém todas as 

informações referentes à 

pessoa. 

Novos modelos de 

negócios surgem com a 
implementação de 

infraestrutura que 

possibilita o 

desenvolvimento desses 

modelos. Um exemplo 

para isso é o uso do 

medidor inteligente de 

energia, devido a 

instalações de redes 

smartgride (rede 

inteligente) na cidade de 

Barueri     e     o     cartão 
cidadão. 

Fonte: Jordão 2016 
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Anexo III – Cidades inteligentes pelo mundo 

Assim, com intuito de demonstrar o que já vem sendo exposto neste tópico, listam-se algumas 

cidades inteligentes, inclusive no Brasil, para que o leitor possa ter uma real percepção entre 

as diferenças no conceito (Jordão 2016). Observando-se que cada cidade citada possui o título 

de cidade inteligente por atender algum dos construtos elencados neste trabalho conforme 

tabela. 

 
Continente País Cidade Comentários 

Europa Espanha Barcelona Monitoramento remoto e 

tratamento de dados; 
Iluminação Pública. 

   Energia Elétrica 

renovável; 

Governo eletrônico (apps 

(aplications)); 

Estacionamento Público; 

   Possui parcerias com 

empresas privadas e com 
centros públicos. 

  Santander Rede de 12 mil sensores 

ligados a computadores 

para otimizar energia e 

água. 

Sensores medem o nível 

de poluição do ar, 

determinam se as vagas 

de estacionamentos estão 

livres e se há pessoas em 

uma área especifica. 

Informam onde estão os 
ônibus e se as lixeiras 
estão cheias ou vazias. 

  Madri Investimentos em 

transportes; 

Energias renováveis e 

combate as mudanças 

climáticas, entre outras 

medidas adotadas pela 

prefeitura. 

 França Paris Cidade verde, inovação e 

governança digital. 

Compartilhamento de 

bicicletas. 
Veículos elétricos. 

 Suécia Estocolmo Governo eletrônico 
Parceria com iniciativa 

privada. 

Investimento em 

infraestrutura em fibra 

óptica. 

Eficiência do transporte 

público através do 

monitoramento de 

trafego. 
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 Reino Unido Londres Fluxo de transporte com 

baixa taxa de 

congestionamento. 

Inovações sustentáveis. 

Maior rede Wi-fi 

(WirelesFidelity) de 

internet gratuita na 

Europa 

 Áustria Viena Inovação. 

Cidade Verde. 
Qualidade de vida. 
Governança Digital. 

 Dinamarca Copenhague Mobilidade urbana. 

Inovação sustentável. 
Cidade verde. 

Ásia Japão Tóquio Inovação digital. 
Sustentabilidade 

  Fujisawa Cidade sustentável com 

compartilhamento de 

veiculo, energia solar, 

carros elétricos e casas 

inteligentes. 

  

China 

 

Hong Kong 

 

Governança digital e 

projetos em inovação. 

Wi-fi (Wireless Fidelity) 
gratuito para todos os 
cidadãos. 

América EUA Boston Expressivo uso de 

aplicativos para facilitar a 

vida dos cidadãos. 

Monitoramento em 

tempo real dos ônibus 

escolares. 

  Nova Iorque Maior rede Wi-fi 

(Wireless Fidelity) do 

mundo 

 Colômbia Bogotá Sustentabilidade, ciclo 

vias, redução no número 

de veículos, diminuição 
no índice de 
criminalidade. 

 Brasil Rio de Janeiro Centro de operações com 

foco em segurança 

pública e gestão de 
tráfego. 

  Curitiba Solução M2M 

(MachinetoMachine) no 

transporte público. 

  São José dos Campos Câmeras instaladas com 

monitoramento 24 horas 
7 dias por semana. 

  Águas de São Pedro Estacionamento 

inteligente. 

Serviços públicos pela 

internet 

(acompanhamento do 

desempenho escolar, 

marcação de consultas). 
Fibra óptica. 
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 São Paulo Diversidade na 
mobilidade urbana. 

 Santos Semáforos em tempo real 

em 49 cruzamentos da 

cidade. 

Projetos voltados para 

mobilidade e inovação do 

município. 
 Belo Horizonte Serviços informativos ao 

cidadão. 

Eficiência energética. 
Qualidade de vida 

Projetos em 
sustentabilidade. 

Fonte: Elaborada pelo autor, baseada na tabela de Jordao 2016. 
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Anexo IV – Questionário 

Por gentileza, estamos realizando uma pesquisa avaliativa sobre a cidade de Pará de Minas na 

perspectiva do moderno conceito de cidade inteligente. Trata-se de uma pesquisa de Mestrado, 

com finalidades exclusivamente acadêmicas. Não serão publicados dados individuais. Por favor, 

avalie os quesitos abaixo em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez). Não deixe quesitos sem resposta. 

Agradecemos sua participação. 

Prof. Flávio Salgueiro Moreira 
 

A cidade de Pará de Minas tem boa qualidade de vida 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

A cidade de Pará de Minas tem programas que 
valorizam a diversidade cultural. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

A cidade de Pará de Minas possui informações 
acessíveis a todos os cidadãos. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Na cidade de Pará de Minas existe uma boa 
comunicação entre os políticos e os cidadãos. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
Na cidade de Pará de Minas a informação circula 

facilmente entre os meios de comunicação e o 

cidadão. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Na cidade de Pará de Minas a imprensa pode ser 
considerada imparcial. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Na cidade de Pará de Minas a internet pode ser 
acessada facilmente por todos. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Na cidade de Pará de Minas a internet é considerada 
importante por todos. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Na cidade de Pará e Minas existe internet gratuita 
para o cidadão. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

A educação tem prioridade nos planos de governo da 
cidade de Pará de Minas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

A educação infantil atende as necessidades das 
crianças e pais de Pará de Minas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

O ensino fundamental público da cidade de Pará de 
Minas é de qualidade. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

O ensino médio em Pará de Minas tem qualidade 

necessária para que o jovem possa ingressar em uma 
universidade. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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O ensino superior em Pará de Minas tem qualidade 

para preparar a pessoa para o mercado de trabalho e 
exercer a profissão escolhida. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

As polícias estão capacitadas para atender as 

necessidades de segurança da população de Pará de 
Minas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

As polícias estão equipadas para atender as 

necessidades de segurança da população de Pará de 
Minas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

As polícias conseguem dar sensação de segurança em 
Pará de Minas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
Você considera suficiente o número de policiais e 
viaturas existentes em Pará de Minas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

O seu direito de ir e vir é garantido em Pará de 
Minas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

O trânsito de Pará de Minas pode ser considerado 
bom. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

O transporte coletivo atende as necessidades dos 
cidadãos de Pará de Minas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

As ruas e calçadas de Pará de Minas são conservadas, 
facilitando sua locomoção. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

A cidade de Pará de Minas tem a preocupação com a 
acessibilidade das pessoas com deficiência. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Pará de Minas é uma cidade sinalizada, facilitando 
sua locomoção até o local desejado. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
Pará de Minas se preocupa com a preservação 
ambiental. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Vereadores e órgãos públicos fiscalizam a 
degradação ambiental em Pará de Minas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Os parques   e   praças   de   Pará   de Minas   estão 
conservados/protegidos. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

A prefeitura Pará de Minas divulga os pontos 

turísticos da cidade nos meios de comunicação 

atraindo turistas e renda para cidade. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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A iniciativa  privada investe no turismo da  cidade, 
gerando renda. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Os pontos   turísticos   de   Pará   de   Minas   estão 
conservados e protegidos pelo poder público. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

A cidade se preocupa em preservar sua memória. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Os arquivos públicos de Para de Minas são de fácil 
acesso para o cidadão. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Existem locais nos sites oficiais de Pará de Minas 
para acessar os arquivos do município. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

A informação   do   poder   público   é   amplamente 
divulgada para os cidadãos. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Pará de Minas está atraindo novos investimentos e 
novas empresas. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
Pará de Minas é conhecida entre as cidades de outras 
regiões. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Pará de Minas é conhecida por suas indústrias. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Pará de Minas é conhecida por seu agronegócio. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Pará de Minas é conhecida por seus pontos turísticos. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
 

Pará de Minas é conhecida por apresentar 
oportunidades de emprego. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

Numere os temas de 1 a 9 de acordo com a ordem de importância para você. Atribuindo 1 para o mais importante e 9 para o 

menos importante. 

( ) Social ( ) Comunicação (  ) Educação ( ) Segurança Pública ( ) Ecologia 

( ) Mobilidade  ( ) Turismo  (  ) Arquivos/ Memória ( ) Visibilidade da Cidade 

 
Qual o seu grau de felicidade em relação a Pará de Minas? 

( ) muito feliz (   ) feliz   (   ) pouco feliz ( ) Indiferente   ( ) pouco infeliz (   ) infeliz ( ) muito infeliz 

Na sua opinião, o que falta para que Pará de Minas possa se tornar um lugar melhor para se viver? 


