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RESUMO 

 

O aumento da urbanização é uma realidade e os desafios que ela traz estão nas agendas de 

governos, sociedade e empresas. Com o intuito de melhor atender às necessidades dessa 

população concentrada nas cidades, de forma sustentável e com qualidade de vida, surgem as 

Smart Cities que utilizam tecnologia para aprimorar e interconectar serviços, coletar dados, 

tratar e disponibilizá-los em formato que pode oferecer informações para a tomada de decisão 

e melhor gestão dos recursos disponíveis. Este trabalho é um estudo de caso sobre uma dessas 

iniciativas com o objetivo de mapear os desafios na relação entre cliente (cidades) e fornecedor 

(vendor de tecnologia) em um projeto que engloba desde a fase de proposta até a operação. É 

um estado de caso único sobre o projeto de Smart Cities na área de segurança pública em São 

José dos Campos. Sob a ótica de um projeto complexo, com vários envolvidos e interesses 

diversos, a pesquisa envolve a identificação dos principais desafios na relação cliente-

fornecedor nesse caso e sugere-se um guia de boas práticas que auxilie em projetos futuros. 

 

Palavras-chaves: Smart Cities. Desenvolvimento urbano. Qualidade de vida. Sustentabilidade. 

Relação cliente fornecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The increase in urbanization is a reality and the challenges it brings are on the agendas of 

governments, society and companies. In order to better meet the needs of this population 

concentrated in the cities, in a sustainable way and with quality of life, Smart Cities arise that 

use technology to improve and interconnect services, collect data, treat it and make it available 

in a format that can offer information for decision making and better management of available 

resources. This work is a case study of one of these initiatives with the objective of mapping 

the challenges in the relationship between client (cities) and supplier (vendor of technology) in 

a project, which covers everything from the proposal phase to the operation. It is a single case 

state on the Smart Cities project in the area of public safety in São José dos Campos. From the 

perspective of a complex project with several stakeholders and diverse interests, the research 

involves identifying the main challenges in the customer-supplier relationship in this case and 

suggests a good practice guide that helps in future projects. 

 

Keywords: Smart Cities. Urban development. Quality of life. Sustainability. Relationship 

between customer and supplier. 
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INTRODUÇÃO 

 

A população mundial está cada vez mais concentrada em cidades, 54% da população 

mundial vive em áreas urbanas e essa proporção deve ser de 66% em 2050 de acordo com o 

relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) (CENTRO REGIONAL DE 

INFORMAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS, [2017]). No Brasil, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a taxa de urbanização alcançou 84,33% em 

2010. Essa concentração gera uma série de desafios como gestão dos recursos naturais, energia, 

transportes, educação, saúde, segurança, política e outras.   

Nesse contexto, surgem as Smart Cities com o objetivo de utilizar a Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) para otimização do uso de recursos e infraestrutura das 

cidades, empregando um modelo de desenvolvimento com estratégias inteligentes e inovações 

que proporcionem a melhoria da qualidade de vida da população. Essas soluções, utilizam 

tecnologias como Internet of Things (IoT), computação em nuvem e big data, para coleta de 

dados e envio para plataformas ou aplicações das cidades para que sejam armazenados e 

processados de modo a evitar o desperdício de recursos, integrar serviços, gerenciar recursos e 

proporcionar crescimento econômico sustentável. Essas informações facilitam a tomada de 

decisão e melhoram a gestão das áreas nas quais são aplicadas, tornando-se um ciclo contínuo 

de análise dos problemas e implementações de novas soluções, como parte de um processo de 

desenvolvimento urbano sustentável. 

A implantação de uma iniciativa de Smart Cities é complexa. Embora existam 

semelhanças entre algumas dessas implementações, cada uma tem modelo totalmente 

customizado, o que os tornam únicos. Barrionuevo, Berrone e Ricart (2012) afirma que cada 

cidade deve moldar seu próprio modelo de desenvolvimento, abordando de maneira sistemática 

o conjunto de desafios e oportunidades enfrentados.  

A decisão de qual é a melhor solução para atender uma cidade, quais os componentes 

mais adequados e como será a operação após a implantação são fatores que podem determinam 

o sucesso ou fracasso do projeto. Essas definições exigem conhecimento específico sobre o 

tema por parte do cliente e do fornecedor. O cliente nem sempre tem o background técnico 

esperado, dificultando a interação com os possíveis fornecedores. A falta deste background 

técnico pode até inviabilizar o projeto. Já os fornecedores, dependem das informações 

fornecidas nessa interação para oferecer a solução técnica que atenda as expectativas das 

cidades, da população e que gere lucro para a empresa. 
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Na interação entre cidade e o fornecedor surgem diversos desafios, alguns deles foram 

pontuados em entrevista exploratória, como: falta de competência técnica dos gestores 

municipais, a existência de silos entre as diversas secretarias dificultando a criação de projetos 

integrados, verbas separadas por secretarias, a falta de padronização nos modelos de contratação, 

a geração correta dos orçamentos e a falta de transparência na negociação em alguns casos. 

Além disso, existe dúvida por parte das cidades em relação a escolha do fornecedor e se este 

atendará o projeto com a solução mais adequada. 

Para que os fornecedores entreguem a melhor solução e com o melhor preço, as cidades 

precisam definir claramente o foco do projeto. O projeto deve considerar o futuro e trabalhar 

de forma integrada para a melhoria da cidade, alavancando melhores oportunidades para a 

comunidade, indivíduos e negócios. Salinas e Gidron (2016) afirmam que as cidades precisam 

aprender a trabalhar com o setor de tecnologia para liderar a próxima geração de iniciativas que 

trará benefícios para todos.  

Estudos sobre Smart Cities tendem a abordar as definições, características, métricas e 

performance (Albino, Berardi e Dangelico, 2015), comparações de modelos (Anthopoulos, 

Janssen e Weerakkody, 2015), soluções e referências de implementações (Walravens, 2012). 

Um número bem reduzido desses estudos examina o assunto pela perspectiva da indústria 

/fornecedor, e esses podem ser separados em técnicos (Vaas, 2018) ou de negócios (Salinas e 

Gidron, 2016). Um segundo conjunto de estudos abordam o tema das relações entre cliente e 

fornecedor, e ajudam a compreender os fatores de satisfação do cliente e qualidade de 

relacionamento em entregas de sistemas complexos, identificando os elementos chave nas 

principais fases do projeto (Haverila, Martinsuo e Naumann, 2013). 

Esses dois grupos de estudos serão utilizados como base teórica para esse trabalho. No 

entanto poucos abordam a análise de projetos de Smart Cities através da lente de uma empresa 

fornecedora de tecnologia, infraestrutura e serviços. Portanto, os desafios da venda e 

implementação desses projetos e boas práticas a serem utilizadas no processo são questões que 

permanecem em aberto. 

Com esse estudo espera-se contribuir para com o mapeamento dos desafios da relação 

entre cliente e fornecedor para projetos de Smart Cities, além da identificação e/ou 

recomendação de boas práticas.  

Segundo o PMBOK... (2013), “[...] projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” Neste trabalho vamos abordar desde a fase 

de proposta até o início da operação. 
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No Brasil, embora as ações sejam aparentemente poucas e isoladas, há algumas 

iniciativas de Smart Cities que são reconhecidas nacional e internacionalmente. Este trabalho 

será focado em uma dessas iniciativas na área de segurança pública na cidade de São José dos 

Campos.  

Como abordagem metodológica, este é um estudo qualitativo e será adotada a estratégia 

de investigação de estudo de caso (CRESWELL, 2010). 

O objetivo do trabalho é compreender a relação entre cliente (ente público) e fornecedor 

(ente privado) em projetos de Smart Cities, considerando um caso de parceria público-privada, 

sendo o cliente a cidade e o fornecedor a empresa responsável pela tecnologia ofertada. 

“Um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo (o ‘caso’) em seu contexto 

no mundo real [...]” (YIN, 2015). 

O estudo busca mapear os desafios que surgem nessa interação e as boas práticas. Visto 

que, se esses desafios não forem devidamente endereçados podem resultar na não execução ou 

fracasso do projeto. Entre os estudos revisados poucos abordam o tema através da lente de um 

fornecedor de tecnologia. Dessa forma, conclui-se que o estudo é relevante e preenche uma 

lacuna importante na literatura. 

A dissertação está dividida em 5 capítulos apresentados a seguir: 

Capítulo 1 – Revisão da Literatura: a revisão teórica inicia-se com uma análise da concentração 

da população em cidades, o tema de Smart Cities incluindo os projetos e, a relação entre cliente 

e fornecedor. 

Capítulo 2 – Framework Teórico: apresentação do framework de Fatores Críticos de Sucesso 

(FCS) utilizado para analisar o caso a partir das áreas chave proposta por Mesly (2017). 

Capítulo 3 – Abordagem Metodológica: apresentação da metodologia escolhida, detalhando 

procedimentos, estratégias adotadas, os atores entrevistados e seus papéis no projeto. 

Capítulo 4 – Estudo de Caso: projeto de Smart Cities na área de segurança de São José dos 

Campos, descrevendo o histórico e a relação entre cliente e fornecedor a partir das áreas chave 

dos FCS de um projeto. 

Capítulo 5 – Discussão: apresentação das contribuições práticas e teóricas da pesquisa. 

Capítulo 6 – Conclusões, limitações e possibilidades de pesquisas futuras.   
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura está estruturada apresentando inicialmente a situação da 

concentração da população em cidades com foco na urbanização brasileira e os desafios gerados 

por esse fenômeno social. Seguimos para a definição de Smart Cities e sua apresentação como 

uma alternativa para melhorar a qualidade de vida da população. Detalhamos então, os desafios 

da implantação de um projeto complexo como o de Smart Cities com foco na relação entre o 

cliente e fornecedor. 

A população urbana é crescente em todas as regiões do mundo, especialmente na África 

e na Ásia (UN, 2016). Em muitas áreas a urbanização ocorre principalmente pela concentração 

dos investimentos, empregos e acesso a serviços. Aproximadamente 80% do Produto Interno 

Bruto (PIB) mundial é gerado em áreas urbanas (UN, 2014). Ainda de acordo com a mesma 

fonte, o acesso a serviços também é melhor nas áreas urbanas, no Brasil o acesso à fonte de 

água potável para beber é de 100%, acesso a instalações sanitárias 88% e a coleta de resíduos 

sólidos 83%. 

No Brasil a população urbana em 2015 é de 86% do total da população e 47% dessa 

população reside em cidades com 1 milhão de habitantes ou mais e desse total de população 

urbana 22% reside em favelas ou bairros pobres (UN, 2016). No período de 2010 a 2015 temos 

uma taxa anual de crescimento percentual negativo da população rural de -0,96 e uma taxa 

anual de crescimento percentual positivo da população urbana de 1,17.  

No entanto, essa concentração da população em cidades gera muitos desafios como 

emprego, transporte, educação, saúde, segurança, política, acessibilidade, infraestrutura, gestão 

dos recursos naturais, gestão dos recursos públicos e outros. De acordo com Barrionuevo, 

Berrone e Ricart (2012) essa rápida urbanização gera um grande impacto ambiental, enquanto 

as cidades ocupam apenas 2% do planeta, consomem de 60 a 80% da energia e são responsáveis 

pela emissão de 75% do dióxido de carbono. 

 

1.1 SMART CITIES 

 

O cenário atual de crescimento e adensamento das cidades gera muitos desafios e 

responder a esses desafios com serviços de qualidade, de forma sustentável através do uso de 

tecnologia é uma das definições adotadas neste trabalho como Smart Cities. Nesse capítulo 

vamos destacar aspectos relevantes e citar alguns conceitos que levaram a essa definição. 
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Segundo Mori e Yamashita (2015), cidade sustentável é a entidade espacial que 

maximiza os benefícios sociais e econômicos sob restrições ambientais e sócio econômicas. As 

ações tomadas nas cidades hoje precisam considerar o que queremos para o futuro, e questões 

como aquecimento global, escassez de água e alimentos, geração e uso de energias limpas 

precisam ser consideradas. De acordo com Gartner (2016), até 2020 metade dos projetos de 

Smart Cities vão incluir em seus programas indicadores de desempenho relacionados a 

mudanças climáticas, resiliência e sustentabilidade, com a meta de uso eficiente da energia, 

redução das emissões de carbono e uso de energia renovável.  

Albino, Berardi e Dangelico (2015) explora em seu trabalho definições de diversos 

autores sobre Smart Cities, como: Eger (2009) que destaca a importância de não apenas a 

implantação e o uso de tecnologia, mas a redefinição das comunidades, com a promoção do 

desenvolvimento econômico, crescimento da oportunidade de trabalho e melhoria da qualidade 

de vida; Cretu (2012) cita a cidade onde equipamentos digitais permitem a interoperabilidade 

entre Internet of Services, Internet of Things e Internet of People, permitindo a cidade reagir 

rapidamente a uma série de eventos, com foco em dois pontos distintos: (a) governança e 

economia, e (b) integração de dados em tempo real com uso de sensores e dispositivos 

inteligentes; Barrionuevo, Berrone e Ricart (2012) defende o desenvolvimento de centros 

urbanos integrados, habitáveis e sustentáveis a partir do uso coordenado e inteligente de todos 

os recursos tecnológicos disponíveis; Giffinger et al. (2007 apud ALBINO, BERARDI; 

DANGELICO, 2015) acrescenta a boa performance na economia, governança, vida das pessoas, 

meio ambiente e mobilidade construída com a combinação inteligente de recursos e atividades; 

e Marsal-Llacuna et al. (2014 apud ALBINO, BERARDI; DANGELICO, 2015) com uma 

definição bem completa que destaca as iniciativas de Smart Cities na tentativa de melhorar o 

desempenho urbano com uso de TIC para fornecer serviços mais eficientes, monitorar e 

otimizar a infraestrutura existente e aumentar a colaboração entre os diferentes atores 

econômicos incentivando modelos de negócios inovadores em todos os setores. 

Para Angelidou (2014) não podemos acreditar que o uso de tecnologia inovadora 

transforma automaticamente uma cidade em “Smart”, e define uma iniciativa de Smart Cities 

como o esforço consciente de capitalizar novas informações e tecnologia da comunicação de 

forma estratégica, buscando prosperidade, efetividade e competitividade em diferentes níveis 

sociais e econômicos. O Banco Internacional de Desenvolvimento (ALVES et al., 2018) destaca 

que as pessoas devem estar no centro do desenvolvimento, e que tecnologias da informação e 

comunicação na gestão urbana devem ser ferramentas para um governo eficiente, que engloba 

o planejamento colaborativo e a participação cidadã. 
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Podemos notar que todos os autores citados defendem o uso da tecnologia, mas não 

apenas pela tecnologia em si, mas com a finalidade de resolver os desafios gerados pela vida 

urbana, a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade. No quesito melhoria da qualidade 

de vida englobamos transporte eficiente, acesso ao trabalho, segurança pública, saúde, 

infraestrutura, vantagens e crescimento econômico entre outras. No item sustentabilidade, nos 

referimos aos itens que compõem o tripé da sustentabilidade (JACOBS; CHASE, 2012): gestão 

ambiental, prosperidade econômica e responsabilidade social e, portanto na gestão eficiente dos 

recursos disponíveis, otimizando o uso, eliminando o desperdício, usando recursos renováveis 

e com práticas justas e benéficas em relação a comunidade e que também proporcione melhorias 

econômicas para a sociedade.  

Os projetos de Smart Cities são concebidos para aplicar o uso da tecnologia na melhoria 

da vida da comunidade que é atendida por ele. Concluímos, como sendo os stakeholders em 

um projeto de Smart Cities: o setor privado (empresas), o setor público, a academia, 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e os cidadãos. 

Importante salientar que muitas vezes esses grupos são movidos por interesses distintos 

e conflitantes. Quando as pessoas tomam decisões dentro das organizações, sejam públicas ou 

privadas, elas são frequentemente confrontadas com motivações conflitantes, como a de agir 

em benefício próprio e / ou do grupo ao qual pertence, tendo que negociar entre suas 

preocupações sobre seu interesse próprio e seu desejo de agir com base em seus julgamentos 

sobre o que é justo e / ou moralmente correto (MOORE et al., 2005). 

Segundo Khatoun e Zeadally (2016), as Smart Cities promovem múltiplos benefícios 

para a comunidade, como: segurança e proteção, meio ambiente e transporte, gestão de energia, 

instalações de educação, turismo e saúde, podemos citar seis componentes possíveis do modelo 

de Smart Cities: 

 

a) Smart Enviroment: uso de energia renovável, monitoramento do consumo, redução 

de CO2 e proteção do meio ambiente; 

b) Smart Living: qualidade de vida, iniciativas culturais, condições saudáveis, 

qualidade de moradia e educação, atratividade turística, co-working, crowdsourcing 

e living-lab; 

c) Smart Mobility: acessibilidade, tecnologias para otimizar a mobilidade urbana e 

reduzir o impacto ambiental, inovação sustentável e sistema de transporte seguro; 
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d) Smart Governance: envolvimento dos cidadãos nos processos relevantes, 

participação no processo de decisão, governança transparente, serviços sociais e 

estratégias políticas; 

e) Smart Economy: economia compartilhada, incentivo ao empreendedorismo, 

parcerias público-privadas, produtividade, flexibilidade no mercado de trabalho e 

competitividade; 

f) Smart People: capital social e humano, participação na vida pública, criatividade, 

flexibilidade, diversidade, compartilhamento de dados, comunicação, segurança e 

proteção de dados privados. 

 

As Smart Cities são sistemas complexos que incluem pessoas, infraestrutura e processos, 

neste trabalho escolhemos como referência o modelo apresentado abaixo proposto por U.S. 

National Institute of Standards and Techonology, adaptado por Khatoun e Zeadally (2016): 

 
Figura 1 – Modelo de Smart Cities 

 
Fonte: Khatoun e Zeadally (2016). 

 
Segundo Cretu (2012) as Smart Cities são direcionadas por eventos, que são 

informações compostas a partir de dados analisados em tempo real, que podem nortear quem 

ou qual software deve agir. Esse sistema evoluiu como consequência dos avanços relacionados 

a Internet que compreende: 

 

a) Internet of Things: dispositivos e sensores inteligentes; 

b) Internet of Services: refere-se aos serviços organizados em nuvem; 
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c) Internet of People: composta por web social e wikis; 

d) Internet of Data: conceito de dados ligados entre si, com a função de estruturar 

dados de modo que possam ser explorados “Linking Open Data”. 

 

Os projetos de Smart Cities englobam diversas áreas de conhecimento e são 

aperfeiçoados com os avanços tecnológicos e desenvolvimento urbano. Para Angelidou (2015) 

o planejamento estratégico nesse campo ainda é muito pouco explorado. Em outro artigo 

(ANGELIDOU, 2014) define as estratégias que diferenciam as políticas para o 

desenvolvimento das Smart Cities a partir da referência espacial, como: nacional versus local, 

estágio de desenvolvimento urbano novo versus existente, estratégia orientada a infraestrutura 

estrutural versus infraestrutura social e humana e, baseado em setor sócio-econômico versus 

região geográfica. 

Destacamos as vantagens e desvantagens apresentadas por essas estratégias, ainda 

segundo Angelidou (2014): 

 

a) nacional: tem como principais vantagens a coordenação de alto nível aumentando 

a eficácia do projeto, possibilidade de uso de plataforma comum e o enfrentamento 

conjunto dos desafios, e como desvantagens destacamos o risco de ignorar as 

necessidades e prioridades locais; 

b) local: tem como principais vantagens a eficiência devido ao foco e conhecimento, 

maior flexibilidade para explorar e ajustar os modelos de governança, tamanho e 

natureza dos problemas urbanos, o fomento a competitividade econômica, 

estabelecimento de ecossistemas de Smart Cities com engajamento dos cidadãos e 

troca de experiências com outras iniciativas locais, e como desvantagens 

destacamos a disponibilidade de recursos, o alinhamento entre as estratégias locais 

e federais e pequena escala para desenvolvimento de projetos pilotos; 

c) estágio de desenvolvimento urbano novo: tem como principais vantagens a 

oportunidade de abordar a visão de Smart Cities desde o início, permitindo o uso 

da infraestrutura mais adequada, mais moderna e inovadora, seleção estratégica do 

local e replicação de modelos com maior chance de sucesso, e como desvantagens 

o risco de progressão lenta por questões de orçamento muito altos ou planejamento 

insuficiente, incapacidade de atrair moradores e escolha de solução não adequada; 

d) estágio de desenvolvimento urbano existente: tem como vantagens a oportunidade 

de empregar técnicas abertas e abordagem bottom-up (crowdsourcing, engajamento 
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do usuário, dados abertos etc.), ecossistema de stakeholders estabelecido e 

eliminação de grandes investimentos em infraestrutura como em cidades novas, e 

desvantagens como o esforço para organizar e disciplinar o ecossistema existente e 

infraestrutura antiga; 

e) estratégia orientada a infraestrutura estrutural: a literatura não apresenta vantagens 

e como principais desvantagens o risco de desigualdade de acesso e conhecimento 

do uso de TIC pela população, questões de transparência, privacidade, controle 

institucional e dificuldades geradas pelo uso de software proprietário; 

f) infraestrutura social e humana: entre as principais vantagens temos 

desenvolvimento do capital humano e social, senso de comunidade e 

responsabilidade, tecnologia responsiva as necessidades, competências e interesses 

dos usuários, e como desvantagens temos dificuldade em garantir acesso igual para 

todas as pessoas e engajamento da comunidade e, oferta de grandes quantidades de 

dados sem garantia de integridade e informações que não geram a melhoria do 

conhecimento; 

g) região geográfica: a literatura não apresenta vantagens ou desvantagens; 

h) setor sócio-econômico: a literatura não apresenta vantagens ou desvantagens. 

 

1.2 PROJETOS DE SMART CITIES  

 

Atualmente existem muitos projetos piloto, demonstrações e centenas de 

implementações de Smart Cities. No entanto, para Angelidou (2015) as soluções têm sido 

orientadas para oferta e não para a demanda, sendo o fornecimento o principal fator 

determinante. Os principais fornecedores globais de Smart Cities são: AT&T, Cisco, Engie, 

Ericsson, General Electric, Hitachi, Huawei, IBM, Itron, Microsoft, Panasonic, Philips, 

Schneider Electric, Sensity, Siemens, Silver Spring Networks, Telensa, Urbiotica, Verizon e 

Xerox. 

Segundo dados da Navigant Research (2016), os projetos de Smart Cities devem 

continuar aumentando nos próximos anos. A Europa é atualmente o maior mercado, mas a Ásia-

Pacífico deve tornar-se líder mundial em 2019. O setor com maior previsão de crescimento é o 

de energia, seguido pela água e transportes. O gráfico abaixo mostra as previsões de 

investimento para os próximos anos: 

 



23 
 

Gráfico 1 – Previsão de investimentos em Smart Cities 

 
Fonte: Navigant Research (2016). 

 

No Brasil temos algumas iniciativas de Smart Cities que são reconhecidas nacional e 

internacionalmente.  A cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, destaca-se nas iniciativas na área 

de energia com projeto de geração, armazenamento e gerenciamento inteligente de energia. A 

cidade de Vitória, no Espírito Santo, apresenta iniciativas na área da saúde como o software 

Rede Bem-Estar, que interliga unidades de saúde, pronto-atendimentos, farmácias, laboratórios, 

consultórios odontológicos, centros de referência e especialidades em um único sistema. A 

cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, destaca-se nas iniciativas de 

segurança com câmeras de monitoramento, sensores de tiros e gestão da iluminação pública. A 

cidade de Santos, no litoral de São Paulo, implementou um projeto que conta com semáforos 

inteligentes, câmeras de monitoramento capazes de identificar as placas dos veículos e um 

Centro de Controle Operacional.  

Em um estudo, relatado no ebook Smart Cities: transformação digital de cidades 

(Cunha et.al. 2016), que visitou 15 cidades brasileiras, observou-se iniciativas pioneiras 

inspiradas em projetos internacionais, mas com as adaptações necessárias ao contexto brasileiro. 

De acordo com um outro estudo citado no mesmo ebook (Smart Brazil Citizens, 2015 apud 

CUNHA et al., 2016) para os cidadãos brasileiros, a segurança é o aspecto mais importante da 

cidade inteligente, com nota 3,72 na escala de 0 a 5, sendo 0 nada importante e 5 muito 

importante. Seguida na classificação por saúde com 3,69 e educação com 3,55. 
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1.3 RELAÇÃO ENTRE CLIENTE E FORNECEDOR 

 

A relação entre cliente e fornecedor em um projeto de Smart Cities engloba as diversas 

fases que abrangem desde os contatos iniciais para entender as necessidades das cidades, a 

definição da solução, a venda, o planejamento, a integração e a operação do sistema pós 

implantação.  

Para Haverila, Martinsuo e Neumann (2013) projetos complexos exigem que os 

processos de negócios sejam bem integrados e as informações devem fluir entre cliente e 

fornecedor, isso requer novos tipos de competências das empresas, como avaliar como a sua 

oferta cria valor para o seu cliente, e o cliente saber avaliar o fornecedor, suas vantagens e 

desvantagens. Em projetos customizados, é mandatório que o cliente e fornecedor trabalhem 

em estreita colaboração para que o sistema seja entregue sem problemas e atenda às 

necessidades do cliente, assim a qualidade de relacionamento torna-se muito importante. 

Para alcançar a satisfação do cliente, segundo Anderson e Mittal (2000 apud 

HAVERILA; MARTINSUO; NAUMANN, 2013), as percepções de valor do cliente, a 

qualidade do relacionamento, a qualidade do produto e a qualidade do serviço são os principais 

drivers. Ainda segundo Haverila, Martinsuo e Neumann (2013), os indicadores de sucesso de 

um projeto devem incluir o impacto do projeto no cliente, efeitos organizacionais e as novas 

oportunidades que o projeto abre, e algumas dimensões de sucesso só podem ser avaliadas após 

a conclusão. Embora durante a fase inicial do projeto se deva definir os requisitos e verificar as 

expectativas do cliente, a realização dessas expectativas só serão medidas ao seu término. 

Barrionuevo, Berrone e Ricart (2012) propõem um processo com três passos para a 

construção de uma Smart Cities. Seguem os passos e o detalhamento: 

 

a) diagnóstico da situação através da análise das áreas que podem criar valor e trazer 

sucesso para a cidade: análise de áreas chave, avaliação dos fatores que podem 

alavancar as mudanças, uso de indicadores, benchmark com outras cidades e 

identificação de oportunidades; 

b) desenvolvimento do plano estratégico: design do modelo de Smart Cities, definição 

das ações estratégicas, criação do conselho de coordenação e desenvolvimento do 

plano operacional; 

c) implementação do plano de ação. 
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De acordo com Salinas e Gidron (2016), em projetos de Smart Cities é necessário o 

estabelecimento de uma governança e um modelo operacional que envolva desde o início as 

pessoas certas, isso inclui competências como pesquisadores de design, designers de interface 

de usuário, técnicos, engenheiros, arquitetos, analistas de big data, gerentes de produto, design 

thinkers e outros. E ainda sugerem a colaboração entre as cidades através do compartilhamento 

de lições aprendidas e mesmo investimento em oportunidades compartilhadas. 

Um ponto importante para viabilizar algumas iniciativas, é a integração vertical dos 

diversos sistemas para garantir perfeita coordenação e entrega dos serviços (AZAMBUJA et 

al., 2014). Para Cunha et al. (2016), verticalidade significa que cada área funcional, associada 

ao seu respectivo órgão, integrou todos os serviços em um sistema que aplica tecnologia à 

prestação de funções públicas aperfeiçoando sua exploração e gestão. 

Ainda segundo Salinas e Gidron (2016), as cidades precisam desenhar soluções que não 

somente resolvam os problemas de hoje, mas que atendam a comunidade e negócios locais com 

foco no futuro. Este deve ser o centro das iniciativas de Smart Cities, alavancar as melhores 

oportunidades para a comunidade, indivíduos e negócios. Para isso é necessário trabalho 

integrado (fim dos silos), uma nova estrutura de governança e executivos (boards nas cidades) 

para dirigir as estratégias, colaboração entre setores (empresas, acadêmicos e a cidade), novo 

modelo de liderança, transparência e eficiência, além de alinhamento governamental. Para 

Angelidou (2014), existem três valores fundamentais no planejamento de uma Smart Cities: 

seletividade, sinergia e priorização. Com base nesses valores, as cidades poderão selecionar as 

áreas com urgência de melhoria e aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis. 
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2 FRAMEWORK TEÓRICO 

 

Este estudo de caso tem como tema central a relação entre um cliente e fornecedor em 

um projeto de Smart Cities na área de segurança de São José dos Campos e envolve duas áreas 

do conhecimento – gerenciamento de projetos e TIC – para esta análise foi selecionado um 

framework considerando as características e critérios de um projeto complexo através da análise 

dos FCS ou Critical Success Factor (CSF). 

 

Fatores críticos de sucesso são aquelas poucas coisas que devem ser bem-sucedidas 
para garantir o sucesso de um gerente ou de uma organização e, portanto, representam 
as áreas gerenciais ou empresariais que devem receber atenção especial e contínua 
para obter alto desempenho. Os FCS incluem questões vitais para as atividades 
operacionais atuais de uma organização e para seu sucesso futuro. (BOYNTON; 
ZMUD, 1984). 

 

Com essa análise busca-se destacar as áreas chaves, que são as áreas que devem receber 

atenção especial e contínua, nas quais o projeto deve focar para obter sucesso e para isso 

utilizamos o modelo proposto por Mesly (2017) que faz um estudo sobre viabilidade em 

projetos e propõe uma divisão em quatro áreas chaves, denominadas 4 P’s: plan, processes, 

power e people.  

Projetos bem-sucedidos ocorrem quando os planos são compreensíveis e incluem 
mecanismos de controle; quando os processos exibem eficácia e eficiência; quando as 
pessoas colaboram, têm competências e adotam uma atitude proativa; e quando os 
líderes recorrem à gestão ágil, são competentes e solidários. (MESLY, 2017). 

 

A figura abaixo mostra como essas partes se relacionam para obtenção do resultado 

(output): 
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Figura 2 – 4 P’s e o resultado do projeto 

 
Fonte: Mesly (2017, p. 14). 

 

De acordo com Mesly (2017), um projeto tem um plano (Plan) que é único e se estende 

por um período predeterminado, um processo que requer algum nível de inovação e para 

enfrentar desafios (Processes), é uma resposta para uma necessidade / oportunidade (People), 

e envolve as partes interessadas ou stakeholders (People e Power). O plano e o processo estão 

relacionados aos mecanismos internos do projeto enquanto pessoas e poder aos aspectos 

humanos. Eles são os elementos essenciais para o sucesso de um projeto e trabalham juntos 

durante o processo de transformação. O tempo (tarefas e atividades) conecta os inputs o 

processo de transformação e permite a geração do output. O output pode ser um produto, serviço, 

processo ou resultado de uma pesquisa. 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Está é uma pesquisa qualitativa e foi utilizada a estratégia de estudo de caso. Segundo 

Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e entender o significado que 

indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano e o estudo de caso é uma 

estratégia de investigação na qual o pesquisador explora profundamente um evento ou atividade. 

Esta abordagem é a mais adequada para este trabalho que visa coletar informações para 

responder à pergunta de pesquisa que envolve a identificação de quais são os principais desafios 

na relação entre cliente e fornecedor no caso de projetos complexos como uma implementação 

de Smart Cities.  

A necessidade da pesquisa de estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos 

sociais complexos (YIN, 2015), para isso o pesquisador deve manter o foco na aprendizagem 

do significado que os participantes dão a cada questão (CRESWELL, 2010). 

Este trabalho é um estudo de caso único de um projeto de Smart Cities. Foram coletados 

dados através de análise de documentos e entrevistas realizadas com diversos atores do projeto. 

As informações foram organizadas, analisadas e interpretadas. Ainda de acordo com Creswell, 

esse tipo de pesquisa é uma forma de investigação interpretativa na qual os pesquisadores fazem 

uma interpretação do que enxergam, ouvem e entendem. 

Para esse estudo de caso foi selecionado o projeto de Smart Cities na área de segurança 

na cidade de São José dos Campos, que está descrito em mais detalhes no próximo capítulo. 

Este caso foi selecionado, entre outras iniciativas no Brasil, por atender aos requisitos de Smart 

Cities discutidos no capítulo de revisão da literatura e ter se tornado uma referência 

internacional para o fornecedor, conforme declaração dos entrevistados:  

 

“Eu diria que sim (sobre ter sido ofertado o melhor produto), sem dúvida alguma. 
Sensacional. Se eu puder citar aqui o indicador que eu considero principal, a gente 
está falando de uma redução na taxa de homicídios que se aproxima de 20%. Então 
isso é uma coisa que vai muito além das estatísticas, ou seja, para o cidadão de São 
José dos Campos isso faz a diferença. 20% a menos de mortes em consequência de 
violência, a gente teve um aumento estrondoso, eu não me lembro do percentual... que 
é do coeficiente de solução de incidentes, porque não se trata apenas de 
monitoramento de imagens, etc., etc., mas de toda uma melhoria na gestão que traz o 
maior índice de redução do caso. Então você tem imagens que vêm de câmeras 
estrategicamente posicionadas na cidade, você tem esses sistemas de comunicação 
unificados, ao invés de uma pessoa que tem um problema ligar para o número 10x, 
10y, 10z, na base da tentativa e erro, e chegar ora ao corpo de bombeiros, ora SAMU, 
ora onde quer que seja, na guarda civil Metropolitana, você tem um número único e 
você descreve o seu caso e eles já fazem o despacho para força do município 
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adequada. Isso traz celeridade, isso traz agilidade, e o sucesso eu acho que foi tamanho 
que isso acabou se tornando um case global da nossa empresa, da Ericsson, quando 
alguns de nós esteve na cidade de Estocolmo, você tinha já no aeroporto uma imagem 
enorme de São José dos Campos como show case de segurança pública global, 
tamanho o sucesso que esse projeto foi.” (E9) 
“O software é realmente um avião. Para você ter uma ideia, é o software que atende o 
112 lá na Suécia. Esse número é o chamado de emergência deles e eles utilizam o 
Coordcom. É um software que foi desenvolvido pela Ericsson há 30 anos, e, vem 
sendo desenvolvido ao longo dos anos.” (E5) 

 

3.2 COLETA DE DADOS QUALITATIVOS 

 

A questão de pesquisa deste trabalho está pautada em fatos e na percepção dos principais 

atores que participaram do projeto de Smart Cities na área de segurança de São José dos Campos, 

descritos em mais detalhes no capítulo 4. Dessa forma foram utilizadas entrevistas individuais, 

com seleção intencional dos participantes de acordo com as diversas áreas de atuação e 

background, afim de obter as informações que melhor auxiliaram o pesquisador a entender a 

questão de pesquisa.  

A entrevista foi semiestruturada e com questões abertas para incentivar os participantes 

a contribuírem com suas experiências e opiniões. No Apêndice C encontra-se o roteiro de 

entrevistas. Importante destacar que os entrevistados responderam apenas as perguntas 

pertinentes a sua área de atuação e fases em que atuaram. 

 

3.3 TEMAS IDENTIFICADOS PARA AS ENTREVISTAS  

 

Durante a fase inicial de estudo foram realizadas entrevistas exploratórias com 4 atores 

que participaram do projeto de Smart City de São José do Campos. Estas entrevistas tiveram 

apenas uma pergunta aberta: Quais as dificuldades em um projeto de Smart Cities. 

Nesse mesmo período a autora teve acesso à documentos do projeto e alguns pontos 

foram identificados como itens a serem analisados: 

 

a) nível de competência técnico dos responsáveis pelo projeto; 

b) existência de silos nos órgãos públicos;  

c) verbas separadas por secretarias; 

d) diferenças no modelo de contratação, por exemplo, venda de solução como serviço, 

existência de intermediários e outros; 

e) falta de transparência nas negociações. 
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3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA 

 

A pesquisadora contatou pessoalmente os entrevistados por telefone, e-mail, Skype ou 

WhatsApp e agendou data e horário para as entrevistas. As entrevistas aconteceram no período 

de agosto a dezembro de 2018. 

Nesta etapa também foram coletadas as informações para compor uma breve descrição 

das funções, fases em que trabalhou e interfaces no projeto de cada um dos atores para a 

construção do quadro com o perfil dos entrevistados apresentado abaixo. 

Para não identificar a pessoa entrevistada utilizou-se a identificação “E” seguida de um 

número que está apenas relacionado a ordem de transcrição das entrevistas e na sequência a 

informação da origem do entrevistado (fornecedor, Parque Tecnológico ou Centro de 

Operações Integradas – COI) da prefeitura de São José dos Campos. 
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Quadro 1 – Perfil dos entrevistados 
Entrevistado Função no Projeto Fases em que atuou Interfaces 

E1 - 
fornecedor 

Team líder do projeto: intermediava reuniões e qualquer tipo de 
comunicação com o Parque Tecnológico e este com o usuário 
final (cidade). Controle do projeto operacional e financeiro, 

desde controle dos recursos do fornecedor, receber as demandas 
do cliente, internalizar e executar, levar as demandas internas 

para o cliente e solicitar o apoio.  

A partir da fase de delivery. Parque Tecnológico 

E2 - 
fornecedor 

Responsável pela parte técnica da solução nos últimos dois ou 
três anos de contrato. Envolvido em basicamente na negociação 

entre o fornecedor e o cliente, aditivos comerciais e jurídico. 
"Eu conheço quase todos os aspectos do projeto." 

Nos últimos 2 ou 3 anos de 
contrato. 

Parque Tecnológico e 
Prefeitura 

E3 - 
fornecedor 

Responsável pelas plataformas do fornecedor, e ofertar novas 
plataformas de IOT. Como a plataforma para gerenciamento de 

SIM card conectadas na rede fixa em fibra e plataforma de 
gerenciamento de aplicação. Além de soluções de comunicação 
para as viaturas (polícia, bombeiro e ambulância) com uso de 

tablets conectados via celular para recebimento de imagens das 
câmeras e preparação para o atendimento, por exemplo em caso 
de acidente o bombeiro recebia a imagem para ir preparado. E 
vários outros serviços ofertados, como smart lighting e smart 

parking, todos integrados em uma única plataforma, porém nem 
todos foram vendidos. 

Fase final com oferta de 
serviços adicionais 

Parque Tecnológico 

E4 - 
fornecedor 

Account manager. Fase de venda da solução 
Interna gerenciando os 
recursos no fornecedor 

(continua) 
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Quadro 1 – Perfil dos entrevistados (continuação) 

E5 - 
fornecedor 

Account manager na fase de oportunidade, nas negociações com 
o Parque Tecnológico por cerca de seis meses, até se tornar 
contrato (projeto).   

Fase de oportunidade até a 
contratação 

Parque Tecnológico 

Entrevistado Função no Projeto Fases em que atuou Interfaces 

E6 - 
fornecedor 

Solution architect e system integration. Responsável pela parte 
técnica do projeto, desde a instalação, configuração, escolha dos 
equipamentos que seriam colocados até o handover para o time 

de manutenção.  
Treinamento para a guarda civil municipal, o departamento de 

trânsito, saúde e defesa civil sobre operação do sistema. 

Todas as fases (2012 a 2017) COI e Parque Tecnológico 

E7 - 
fornecedor 

Gerente de projeto. Desde o início da fase do projeto, com a 
definição do escopo do projeto até o final. "Eu participei dele 
inteirinho. No começo eu fiz uma pequena interface com esse 
pessoal da área de vendas ajudando a formalizar a proposta e 

depois planejando as fases do projeto..." 

Todas as fases do projeto 

Interno: vendas, compras, time 
técnico e suporte da matriz. 

Externo: Parque Tecnológico, 
COI, Prefeito, Secretaria de 
Segurança e fornecedores 

terceiros 

E8 - 
fornecedor 

Business developer para fomentar o negócio, mas também 
participei como responsável por soluções técnicas. 

Todas as fases 

Responsáveis técnicos da 
prefeitura, com a secretaria de 
desenvolvimento do cidadão 

que era responsável pelo 
projeto e que respondia pelo 

prefeito, além do Parque 
Tecnológico que eram os 

clientes do fornecedor 
(continua) 
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Quadro 1 – Perfil dos entrevistados (conclusão) 

E9 - 
fornecedor 

Responsável pelas atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. 

Desde 2010 

Área de vendas do fornecedor, 
prefeitura principalmente 
através do COI e Parque 

Tecnológico. 

Entrevistado Função no Projeto Fases em que atuou Interfaces 

E10 - COI 
Responsável pela elaboração do projeto, fiscalização do 

contrato e execução do serviço. 

Trabalhou nos períodos de 
2012 a 2014, e desde 2017 

até o momento 

Demais áreas públicas do 
município e estado, fornecedor 

de tecnologia e Parque 
Tecnológico. 

E11 - Parque 
Tecnológico 

Gestor interno do projeto. Desde 2015 
COI, secretários municipais e 

com o fornecedor de 
tecnologia. 

Fonte: elaborado pela autora.
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3.5 INSTRUMENTO DE COLETA 

 

A coleta foi composta por alguns passos: 

 

Passo 1: Introdução com a apresentação do objetivo de pesquisa e apresentação da pesquisadora; 

Passo 2: Desenvolvimento com a execução de perguntas abertas para incentivar que o 

participante compartilhe suas experiências e opiniões; 

Passo 3: Fechamento com esclarecimentos de dúvida e agradecimentos. 

 

O processo foi gravado, com autorização do participante, para garantir a transcrição de 

todas as informações e maior agilidade na entrevista. 

 

3.6 ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Segundo Crewell (2010) o processo de análise envolve extrair sentido das informações 

coletadas, é um processo permanente de reflexão contínua sobre os dados, formulando questões 

analíticas e escrevendo anotações durante todo o período de estudo.  

Os passos utilizados nessa fase do trabalho seguem o proposto por Câmara (2012) que 

apresenta a análise de conteúdo calcada na proposta da professora da Universidade de Paris V, 

Laurence Bardin, distribuída em três fases adaptadas de Bardin. 

 

Figura 3 – Análise de Conteúdo 

 
Fonte: Adaptação por Câmara (2012). 

 

Passo 1: Organização e preparação dos dados para análise; 

Este passo é composto pela transcrição das entrevistas realizadas. Segundo Câmara 

(2012), esta é a fase de pré-análise e deve obedecer às seguintes regras: 

a) exaustividade: esgotar as informações fornecidas nas entrevistas, sem omissão; 
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b) representatividade: amostra que possam exprimir verdadeiramente os fatos 

ocorridos no caso; 

c) homogeneidade: dados sobre o mesmo tema e obtidos com uso do mesmo 

procedimento e instrumento de coleta; 

d) pertinência: dados são referentes ao assunto; 

e) exclusividade: um elemento não pode ser utilizado em mais de uma categoria. 

 

Ainda segundo Câmara (2012) a preparação do material se dá com a leitura flutuante e 

edição das transcrições das entrevistas, recortes e anotações. 

 

Passo 2: Separação dos tópicos, agrupamento dos itens similares, descrição de cada um dos 

tópicos e transformação em categorias; 

No segundo passo temos a fase de exploração do material, nesta fase segundo Câmara 

(2012) temos os seguintes procedimentos: 

 

a) codificação: inclui a escolha dos recortes, enumeração e escolha das categorias 

(classificação e agregação); 

b) classificação: separação por temas; 

c) categorização: relacionar os acontecimentos e ordenar. 

 

Os temas foram definidos a partir do modelo proposto por Mesly (2017) que propôs 

quatro áreas como críticas para obtenção do sucesso em projetos: plano, processo, pessoas e 

poder, e a entrevista (Apêndice B) foi formulada segundo essa classificação. 

Como a entrevista era composta por perguntas abertas, o processo de codificação das 

verbalizações foi complexo, visto que em algumas situações o entrevistado na resposta de uma 

pergunta incluiu diferentes temas.  

 

Passo 3: Analise preliminar, construção de percepção e interpretação dos dados. 

Este é o passo denominado tratamento dos dados e é composto por: 

 

a) inferência: a partir do roteiro de entrevista foram obtidas as verbalizações que 

induziram as respostas sobre o tema; 

b) interpretação: durante esse processo os fundamentos teóricos dão o embasamento, 

e a relação entre os dados obtidos e a teoria geram sentindo a interpretação. 
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De acordo com Câmara (2012):  

 

Calcado nos resultados brutos, o pesquisador procura torná-los 
significativos e válidos. Está interpretação deverá ir além do conteúdo 
manifesto dos documentos, pois, interessa ao pesquisador o conteúdo 
latente, o sentido que se encontra por trás do imediatamente apreendido. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 PROJETO DE SMART CITIES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

O caso analisado atende a definição de Smart Cities proposta por este trabalho, onde 

podemos destacar uso de tecnologia para melhoria de vida da população e melhor gestão dos 

recursos disponíveis. Podemos tomar como base para essa conclusão, a definição que uma 

Smart Cities é aquela que com o uso de tecnologia presta serviços de forma mais eficiente e 

efetiva, melhorando as capacidades e simplificando os problemas da cidade (MADAKAM; 

RAMASWAMY, 2015).  

Trata-se de uma iniciativa municipal (local), em cidade existente, orientada a 

infraestrutura social e humana e, baseada em setor sócio-econômico, de acordo com os 

conceitos revisados na revisão da literatura no capítulo 1.  

O projeto de São José dos Campos é na área de segurança com o objetivo de adicionar 

inteligência ao monitoramento de vídeo da cidade. A infraestrutura do projeto é composta por 

câmeras, sensores e Global Positioning System (GPSs), integrados por gerenciamento de vídeo 

a plataforma de operação da prefeitura. Esse sistema inclui personalização do fluxo de trabalho, 

planos de ação para suportar decisões rápidas dos operadores, integração dos mapas digitais da 

cidade, com identificação de câmeras, informações de tráfego através da integração com o 

sistema de tráfego, informações de área de risco para a defesa civil, integração com o sistema 

de Private Automatic Branch Exchange (PABX) da prefeitura, desenvolvimento de aplicativos 

para tablets e integração do sistema com os terminais de dados móveis dos veículos, integração 

do sistema com transmissores de alarme de edifícios públicos e implementação de relatórios e 

estatísticas de casos em tempo real. O sistema inclui hardware, software e serviços de diversos 

fornecedores e permitiu a integração de partes do sistema legado com o novo sistema. 

Foi implantado um software de resposta rápida a emergência, considerado com um dos 

melhores do mundo na época da implantação, e cerca de 500 câmeras interligadas por mais 200 

km de cabo de fibra ótica e monitoradas em COI. Além disso, o projeto proporcionou instalação 

de sensores de tiro e pontos de acesso de WiFi público.  

Neste caso, os entrevistados declararam ter havido ganhos para o cidadão de São José 

dos Campos com uma cidade monitorada por câmeras de segurança que a tornaram mais segura, 

pelo menos nos pontos monitorados, com melhor atendimento das ocorrências graças a 

integração do diversos órgãos públicos e ganhos para o departamento de trânsito, ou seja, 

trazendo integração vertical a cidade. 
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A modernização do COI foi um dos fatores que permitiu esse processo de verticalização 

e é citado como melhores práticas em outros projetos como o do Rio de Janeiro (RJ) e Santos 

(SP) que contam com centros urbanos de controle. Estes centros de operações são responsáveis 

pela gestão com os princípios de atenção cidadã, prevenção das incidências e antecipação da 

resposta (CUNHA et al., 2016).  

Um ponto importante é a integração de diversas áreas sob gestão da prefeitura, como: o 

departamento de trânsito da cidade, a polícia, a defesa civil e as ambulâncias, todas utilizando 

um sistema central único e otimizado que proporciona uma reação mais rápida em caso de 

incidentes e melhor eficiência no uso dos recursos. 

O projeto “156: Fala Porto Alegre”, é um exemplo onde aconteceu esse tipo de 

integração de diversos órgãos públicos em um único canal para melhor atendimento da 

população. Segundo Azambuja et al. (2014) o projeto trouxe para a administração da cidade de 

Porto Alegre (RS) melhor atendimento, facilidade de identificação de gargalos e redução de 

custos através do uso de um sistema único, mas surgiram dificuldades de gerenciar agências e 

departamentos operando sob diferentes organizações. No caso de São José dos Campos, as 

entrevistas também relatam melhorias no atendimento e descrevem dificuldades para integração 

de diferentes órgãos públicos. 

O projeto aconteceu por intermédio de uma parceria plurilateral entre o município de 

São José dos Campos, o Parque Tecnológico de São José dos Campos e a Ericsson, concebida 

pela Lei Federal 10.973/04, sem que o poder público tenha que assumir os riscos operacionais 

e de integração tecnológica entre as diferentes soluções, minimizando assim os gastos públicos 

(Antunes, 2017).  

As entrevistas citam dificuldades criadas pela falta de empowerment dos gestores 

públicos. Algumas cidades como Amsterdã, Chicago e Cingapura indicaram papéis transversais 

de Chief Information Officer (CIOs) ou Chief Technical Officer (CTOs) para avançar com a 

execução de projetos de Smart Cities, que requerem novas estruturas de governança para 

transformar estratégia em realidade. 

O Parque Tecnológico de São José dos Campos, foi o intermediário entre a cidade e o 

fornecedor, este é um empreendimento com o objetivo de promover a ciência, tecnologia, 

inovação e o empreendedorismo para o desenvolvimento competitivo e sustentável, 

estimulando a cooperação empresa-empresa e empresa-instituição de pesquisa (PARQUE 

TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2019). É formado por incubadoras de negócios, 

centros empresariais, laboratórios multiusuários, escritórios de negócios e universidades. 

Possui contratos e convênios para parcerias e subsídios com a Financiadora de Estudos e 
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Projetos (Finep), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência , Tecnologia e Inovação /São Paulo (SDECTI/SP) e Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de acordos de cooperação com clusters 

aeroespaciais do Canadá, Suécia, Inglaterra, Holanda e China (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2019). 

Analisando do ponto de vista do fornecedor, este considera o projeto como um caso de 

sucesso, visto que o caso de São José dos Campos foi utilizado por este como referência global 

de projeto de Smart Cities.  

 

4.2 PLANO 

 

Plan ou plano, trata de estabelecer uma visão ou modelagem adequada para que todas 

as facetas do projeto sejam projetadas com medições definidas (MESLY, 2017). 

Referente a este tópico abordamos nas entrevistas os seguintes temas: escopo, metas, 

papéis, cronograma, entendimento das necessidades do projeto pelas partes envolvidas e oferta 

da solução mais adequada.  

 
Figura 4 – Mapa de categorização do plano 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
 

Plano

Definição de escopo, metas e papéis

Cronograma

Entendimento das necessidades do 
projeto e Oferta da melhor solução
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4.2.1 Definição de escopo, metas e papéis 

 

Todos os entrevistados concordam que o projeto teve escopo, metas e papéis bem 

definidos, tanto por parte da prefeitura, no caso representada pelo COI, quanto por parte do 

fornecedor e do Parque Tecnológico. Estas definições ocorriam desde a fase de proposta e 

compuseram um grande arquivo com detalhamento de cada marco e quem deveria cumprir. 

 

“Tão bem detalhado, item por item, o que era cada meta, qual era o objetivo.” (E5) 
 

Um dos entrevistados destacou que isso era mandatório por ser um contrato que envolvia 

um órgão público e, portanto, auditado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

Essas definições foram registradas em: contrato, aditivos de contrato, documento de 

detalhamento das metas, descritivos, relatórios de reunião e documentos diversos (e-mail, 

datasheets e outros). 

Durante o projeto ocorreram necessidades de alterações do escopo. Estas necessidades 

geraram discussões que envolveram todos os participantes e, em alguns casos renderam aditivos 

de contrato que implicaram em novos planejamentos.  

Alguns entrevistados sugerem que isso aconteceu por ser um projeto complexo e que 

empregava soluções tecnológicas bastante novas. Outros afirmam que foram novas expectativas 

surgidas no decorrer da implantação. 

O escopo acordado em contrato e, que não dependiam de premissas que não realizadas 

pela cidade, de acordo com o conteúdo das entrevistas foi entregue, mas com diferenças se 

comparado com o escopo inicial. 

 

“...se você comparar o requisito no início do projeto com o que foi efetivamente 
entregue, você vai se deparar com alguns desvios que eu atribuo como parte ou talvez 
como um gerenciamento de requisitos não perfeito.” (E9) 

 

Outro ponto abordado pelos entrevistados foram as mudanças na gestão pública, que 

refletiram no projeto com a troca de recursos ou a não continuação de partes dos projetos 

principalmente as que exigiam algumas ações da prefeitura. 

Na figura abaixo, temos mapeados os principais pontos que impactaram na questão de 

definição de escopo, metas e papéis no projeto de Smart Cities de São José dos Campos, citados 

espontaneamente pelos entrevistados. No Apêndice A Quadro 2, temos alguns trechos das 

entrevistas referentes a esses pontos. 
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Figura 5 – Mapa de categorização da definição de escopo, metas e papéis 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 

 

4.2.2 Cronograma 

 

Referente ao cronograma, todos os entrevistados reconhecem a existência deste no 

projeto desde o início, incluindo a fase de proposta. Dez entrevistados responderam sobre esse 

tema e quatro afirmaram claramente que o cronograma era realista, ou seja, possível de ser 

cumprido no prazo. Este cronograma era acompanhado em reuniões periódicas e os pagamentos 

atrelados ao cumprimento de cada uma das fases do projeto.  

Dadas as alterações que ocorreram durante o projeto, o cronograma precisou ser 

revisado, inclusive um dos entrevistados descreve a existência de um comitê interno no 

fornecedor, denominado Change Board Control, responsável por discutir e aprovar as 

mudanças no escopo. Esta análise era importante para que um novo requisito não inviabilizasse 

todo o desenvolvimento já realizado  

Alguns outros pontos foram relatados como ofensores do cronograma, como 

dificuldades técnicas, atrasos de fornecedores indiretos, problemas de importação de produtos 

e o não cumprimento de pré-requisitos estabelecidos que inviabilizaram algumas 

implementações. 

Para minimizar os impactos no cronograma, foram tomadas ações como: trazer um 

Solution Architect da Noruega e adequações no cronograma. 
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Na figura abaixo, temos o mapeamento das dificuldades apontadas como ofensores no 

quesito cronograma. No Apêndice A Quadro 3, temos alguns trechos das entrevistas referentes 

a esses pontos. 

Figura 6 – Mapa de categorização do cronograma 

Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 

 

4.2.3 Entendimento das necessidades do projeto e oferta da melhor solução 

 

Na questão sobre o entendimento das necessidades do projeto, ou seja, identificar o que 

a cidade precisa para possibilitar aos cidadãos mais segurança, os entrevistados destacaram que 

neste projeto havia um intermediário entre a cidade e o fornecedor, que era o Parque 

Tecnológico e por isso, a solução foi baseada nas solicitações deste intermediário, sem contato 

direto com o problema.  

É importante destacar que em projetos como este, a empresa que realiza o desenho da 

solução e a desenvolve precisa obter o máximo de informações sobre qual a real necessidade 

do cliente e a infraestrutura existente (legado), afim de oferecer os produtos e serviços mais 

adequados para cada caso, ou seja, o entendimento das necessidades do projeto possibilita ao 

fornecedor ofertar a melhor solução. 

Cronograma

Dificuldades Técnicas

Atraso dos fornecedores indiretos

Problemas de importação de produtos

Não cumprimento de pré requisitos
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“O ideal seria a gente ter acesso ao município e entender exatamente quais são todos 
os problemas do município e ver onde poderia dar a solução.” (E3) 

 

Outro ponto destacado pelos entrevistados é que entre as soluções disponíveis no 

momento do projeto, a solução ofertada era reconhecida como uma das melhores do mundo, 

mas ainda assim foram necessárias customizações para o atendimento deste projeto. Um deles 

até sugere que era uma solução com mais do que a cidade precisava e que talvez a complexidade 

desta tenha atrapalhado a operação por parte COI, principalmente graças a constante troca de 

recursos. Funcionalidades como a capacidade de interagir e integrar as diferentes agências não 

foram utilizados.  

 

 “...essa solução que foi oferecida... era uma das mais premiadas soluções que existiam 
no mercado... A gente acredita que estava além da necessidade do cliente... Era uma 
solução muito completa e que tem uma complexidade que, talvez, tenha atrapalhado 
um pouco na hora dos operadores de São José dos Campos trabalharem com o sistema. 
(E6) 

 

Um dos limitantes apontados foi a verba disponível no município para a implementação 

do projeto, considerada por um dos entrevistados como “apertada”. Itens como a integração dos 

alarmes dos prédios públicos e a integração semafórica foram retirados do projeto por 

limitações financeiras da prefeitura. 

Na figura abaixo temos o mapeamento dos pontos levantados pelos entrevistados 

referente ao entendimento das necessidades do projeto e oferta da melhor solução. No Apêndice 

A Quadro 4, temos alguns trechos das entrevistas referentes a esses pontos. 
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Figura 7 – Mapa de categorização do entendimento das necessidades e oferta da melhor 

solução 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 

 

4.3 PROCESSO 

 

Processes ou processo, são as ações e atividades realizadas para se alcançar o resultado 

desejado, seja o produto / serviço que é o resultado do projeto. Um processo é caracterizado por 

como as ações se relacionam entre si, desde a sua entrada, ferramentas e técnicas aplicadas e as 

saídas resultantes (PMBOK..., 2013). 

Referente a este tópico abordamos nas entrevistas os seguintes temas: metodologia, 

interação e comunicação entre cada uma das interfaces na cadeia de valor, desafios e 

dificuldades. 

 

Entendimento das necessidades do 
projeto e Oferta da melhor solução

Informações fornecidas por 
intermediário

Sem contato direto com o problema

Projeto não padronizado, demandando 
customizações

Limitantes financeiros
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Figura 8 – Mapa de categorização do Processo 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

4.3.1 Metodologia 

 

Sobre metodologia apenas três dos entrevistados declararam conhecer a metodologia 

utilizada e citaram uma metodologia interna do fornecedor.  

No Apêndice A Quadro 5, temos alguns trechos das entrevistas referentes a esses pontos. 

 

Figura 9 – Mapa de categorização da metodologia 

  
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 

 

4.3.2 Interação e comunicação  

 

Os entrevistados demonstraram considerar que a comunicação fluiu bem durante o 

projeto, um dos pontos valorizados foi a interação presencial, também conhecida por face to 

face, e a construção de um bom relacionamento com o time de trabalho. 

 

“Face to face. Assim que funciona, sentam a mesa todos os players e conversar, 
debater, acertar e documentar. Não adianta criar uma falsa expectativa de que vai ser 
tudo digital, por relatório, tem muito diálogo.” (E2) 

Processo

Metodologia

Interação e comunicação

Desafios e dificuldades

Metodologia Existente, mas desconheciada pela 
maior parte dos participantes do projeto
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Um outro ponto abordado foram as dificuldades geradas pela existência de um intermediário. 

Quando o COI quando tinha solicitações de alterações, que não estavam de acordo com o 

contrato assinado com o Parque Tecnológico (intermediário), abordava o fornecedor que estava 

trabalhando na cidade na tentativa de fazer as solicitações de forma direta, no entanto, por 

questões contratuais estas sempre precisavam ser endereçadas ao intermediário que poderia 

solicitar ou não algum aditivo. Outro problema era referente as informações que chegavam 

incompletas ao fornecedor. 

Além disso um entrevistado destacou as diferenças de relacionamento em parceria público-

privado e privado-privado que é o principal negócio do fornecedor, como processos diferentes 

e níveis hierárquicos que devem ser respeitados. 

O mapa abaixo apresenta os principais desafios levantados pelos entrevistados no projeto 

referente a interação e comunicação. No Apêndice A Quadro 6, temos alguns trechos das 

entrevistas. 

Figura 10 – Mapa de categorização da interação e comunicação 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 
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4.3.3 Dificuldades e desafios 

 

Os entrevistados falaram sobre qual foi o maior desafio ou dificuldade do projeto na sua 

opinião. Os itens citados foram: 

 

a) complexidade do projeto, incluindo parcerias: as particularidades da parceria 

público-privada, a troca de gestores públicos a cada processo eleitoral, rotatividade 

de funcionários no COI, a interação com diversos fornecedores, a existência de 

dezenas de contratos, as diferentes expectativas dos stakeholders, além da 

complexidade técnica da solução; 

b) comunicação entre diferentes áreas públicas: a integração entre os departamentos 

para criação de um sistema único para despacho de ocorrências, estatísticas, 

integração do sistema de localização de GPS, monitoramento e atendimento; 

c) solução técnica: o desenvolvimento das competências técnicas necessárias, 

implantação do projeto e a integração com o sistema; 

d) competência: capacitação técnica dos usuários (cidade);  

e) existência de um intermediário no contrato; 

f) cronograma;  

g) definição das metas: dificuldade de elaboração de metas para atender todos os níveis 

de detalhes exigidos pelo contratante.   

 

No que diz respeito aos desafios e dificuldades citados espontaneamente pelos 

entrevistados, o mais frequente foi a complexidade do projeto incluindo as parcerias, seguido 

por comunicação entre as diferentes áreas públicas e solução técnica. Estes foram mapeados na 

figura abaixo e no Apêndice A Quadro 7, temos alguns trechos das entrevistas. 
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Figura 11 – Mapa de categorização dos desafios e dificuldades 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 
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4.4 PESSOAS 

 

People ou pessoas, inclui os comportamentos humanos dos stakeholders do projeto. 

Mesly (2017) identifica quatro grupos de pessoas em ordem de menor para o maior risco: 

reguladores, fornecedores, clientes e maçãs ruins (grupos antiéticos, ilegais etc.). 

Referente a este tópico abordamos nas entrevistas os seguintes temas: competências, 

comportamentos e comprometimento. 

 

Figura 12 – Mapa de categorização do People 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.4.1 Competências  

 

Como o projeto não era padronizado, sendo uma parte da solução customizada para 

atender a cidade de São José dos Campos, e parte do hardware e software importados, muito da 

competência necessária foi construída ao longo do projeto. Um diferencial foi a atuação da 

equipe de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em várias fases do projeto, dadas as 

particularidades e alterações de escopo que surgiram. 

A solução era nova e em muitos momentos o fornecedor, que contava com o background 

técnico e suporte de outras regiões, atuou como parceiro na definição do que se seria o mais 

adequado para a cidade.  Este apoio técnico foi fundamental para o desenho da solução. 

Já o desenvolvimento de competência por parte do fornecedor foi em parte adquirido 

com treinamentos, mas o principal foi com on the job training com pessoas que vieram para 

trabalhar no projeto, informações fornecidas por parceiros e com testes práticos. O empenho e 
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bom desenvolvimento desse time permitiu ao fornecedor completar a implantação e treinar o 

cliente (COI e Parque Tecnológico). 

O Parque Tecnológico, intermediário entre o fornecedor e a prefeitura, segundo alguns 

depoimentos foi importante para suprir alguma falta de competência da prefeitura. Embora um 

entrevistado tenha se declarado positivamente surpreso com o conhecimento dos profissionais 

que trabalhavam no COI, a troca constante de recursos teve impacto na competência adquirida 

pela prefeitura ao longo do projeto. 

Além disso, foram possíveis provas de conceito de outras soluções graças à colaboração 

da cidade e do Parque Tecnológico.  

O mapa na figura abaixo mostra os principais pontos e no Apêndice A Quadro 8, temos 

alguns trechos das entrevistas. 

 

Figura 13 – Mapa de categorização das competências 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 
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4.4.2 Ações ou comportamentos 

 

Referente ao tema ações ou comportamentos os entrevistados foram questionados sobre 

ações ou comportamentos de algum ator ou empresa que possam ter atrapalhado ou dificultado 

o andamento do projeto ou da sua atividade em específico. 

Os principais pontos citados pelos entrevistados foram:  

a) venda de parte da empresa responsável por um dos produtos durante o projeto; 

b) escolha incorreta de um fornecedor no início do projeto: esse fato trouxe 

dificuldades e até mesmo atrasos; 

c) questões financeiras: não aprovação das margens do projeto por desacordos 

internos no fornecedor e cancelamento da integração de alarmes e integração 

semafórica por falta de verba pública; 

d) mudanças organizacionais: o fornecedor passou por uma reestruturação e algumas 

prioridades internas foram alteradas;  

e) mudanças na gestão pública: que parou o projeto enquanto a nova gestão revisava 

os contratos; 

f) dependência de outros fornecedores que não atuavam diretamente no projeto, mas 

tinham equipamentos que precisavam ser integrados a nova solução; 

g)  dificuldade de interação com outras áreas da gestão pública; 

h) troca constante de recursos no COI. 

 

“As mudanças foram tirando forças da parte de IoT... havia casos de propostas que a 
gente elaborava e que quando o cara olhava a margem, as propostas eram recusadas...” 
(E3) 

 

O mapa abaixo apresenta os principais desafios levantados pelos entrevistados no 

projeto referente as ações e comportamentos. No Apêndice A Quadro 9, temos alguns trechos 

das entrevistas. 
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Figura 14 – Mapa de categorização das ações e comportamentos 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 

 
 

4.4.3 Comprometimento 

 

Neste quesito os entrevistados foram questionados sobre o time de trabalho, isso incluía 

tanto fornecedor, como prefeitura, Parque Tecnológico e outros. Metade dos entrevistados 

consideraram o time de trabalho comprometido com o resultado do projeto e com a necessidade 

de transformá-lo em um show case. 
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 “100%. Ambas as partes queriam que o negócio saísse da melhor forma possível. 
Todos tinham o mesmo objetivo.” (E5) 
 “Com certeza. Acho que estava todo mundo comprometido sim, caso contrário, não 
teria acontecido.” (E7) 

 

A outra metade dos entrevistados fizeram algumas ponderações como troca de recursos 

ao longo do projeto, no COI e no Parque Tecnológico devido a uma reestruturação interna, e 

indisponibilidade dos recursos em algumas etapas, gerando remarcações de reuniões e atrasos 

no cronograma. Outro ponto abordado foram as questões financeiras que influenciaram os times 

tanto no fornecedor como na prefeitura. 

 

“As pessoas envolvidas no processo eram muito comprometidas, mas quem aprova 
no final é o cara do financeiro que não está em momento algum envolvido no processo 
de trabalho.” (E3) 

 

O mapa abaixo apresenta os itens que impactaram na percepção de comprometimento 

do time de projeto. No Apêndice A Quadro 10, temos alguns trechos das entrevistas. 

 
Figura 15 – Mapa de categorização do comprometimento 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 
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4.5 PODER 

 

Power ou poder, é exercido de diferentes formas em um projeto e cada uma tem suas 

vantagens e desvantagens. Dois pontos muito importantes e que precisam ser corretamente 

balanceados em um projeto são o controle e a transparência (MESLY, 2017). 

Referente a este tópico abordamos nas entrevistas os seguintes temas: situações na 

interação que influenciaram o resultado, relacionamento e poder decisório. 

 

Figura 16 – Mapa de categorização do Power 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.5.1 Situações na interação que influenciaram o resultado  

 

Algumas situações, já citadas em outros quesitos, que impactaram o andamento do 

projeto foram as mudanças na gestão pública e as mudanças organizacionais.  

 

 “Contrato de sete anos com o governo quer dizer que muda partido. Isso complica, a 
gestão pública não é contínua, então tem sotaques e vontades diferentes.” (E2) 

 

O mapa abaixo apresenta os itens que influenciaram o resultado do projeto. No Apêndice 

A Quadro 11, temos alguns trechos das entrevistas. 
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Figura 17 – Mapa de categorização das situações na interação que influenciaram o 
resultado 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 

 

4.5.2 Relacionamento 

 

Algumas dificuldades foram relatadas sobre o tema relacionamento, e indicadas como 

problemas internos, tais como: falta de colaboração interna e apropriação do projeto por pessoas 

que não participaram. 

O mapa abaixo apresenta estes itens. No Apêndice A Quadro 12, temos alguns trechos 

das entrevistas. 

 
Figura 18 – Mapa de categorização do relacionamento 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 

 

4.5.3 Poder decisório 

 

Um dos pontos destacados pelos entrevistados foi a falta de empowerment 

principalmente por parte dos gestores públicos, que demonstravam empenho para resolver os 

problemas, mas dependiam totalmente de outras áreas e do fluxo público para realizar qualquer 

ação. Outro ponto foram os conflitos de interesses, onde cada um dos stakeholders tinha seu 
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próprio interesse que em algumas situações era diferente do interesse do cidadão ou da cidade 

e, mesmo entre os moradores surgiam grupos com interesses próprios. 

“A parte que mais me toca, que mais chama atenção, por que do meu ponto de vista 
era algo excepcional para nós, é a questão da comunicação e dos diferentes interesses, 
dos diferentes entes. Então você fala com a prefeitura, que é uma entidade, ela tem 
um interesse, você fala com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é um 
arranjo institucional em si, que está na prefeitura ou está na municipalidade, mas ele 
não é a prefeitura, ele tem um interesse específico, o pessoal do COI tem outro 
interesse específico, a sociedade tem interesse específico. Então talvez se houvesse 
algo que talvez a cidade não estivesse tão bem preparada, é assim, é você ter canais 
de comunicação muito claramente definidos para representar todos os interesses.” 
(E9) 

 

O mapa abaixo apresenta tópicos levantados pelos entrevistados. No Apêndice A 

Quadro 13, temos alguns trechos das entrevistas. 

 

Figura 19 – Mapa de categorização do poder decisório 

 
Fonte: Análise de dados da entrevista semiestruturada (elaborado pela autora). 

 

4.6 BENEFÍCIOS PARA O CIDADÃO 

 

Nesta parte final o entrevistado foi questionado sobre o ganho dessa implementação 

para o cidadão. Além disso, teve a oportunidade de fazer quaisquer considerações que 

acreditasse ser importante. 

Todos os entrevistados acreditam que houveram ganhos para o cidadão de São José dos 

Campos, o principal ponto é o aumento da percepção de segurança, pelo menos nos pontos onde 

as câmeras foram instaladas, o fornecimento de imagens para a população mediante boletim de 

ocorrência (BO) e a melhoria no serviço de atendimento em caso de emergência. 

Foram citados também a visibilidade que a cidade e o fornecedor ganharam com o 

projeto, desenvolvimento para a cidade e melhorias no trânsito.  
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“... até pela pessoa saber que tinha monitoramento em áreas centrais que geralmente 
toda cidade sofre um pouco com a segurança em área central, uma área de grande 
concentração de pessoas. Tinha um canal aberto entre o cidadão e a prefeitura, que 
iam direto lá para solicitar imagens de furto, de roubo.” (E1) 
“A incidência de crimes em São José dos Campos despencou após a implantação do 
sistema...” (E2) 
“Com as câmeras de monitoramento na cidade acredito que o cidadão pode até ter 
passado a se sentir mais seguro ao andar nas ruas à noite...” (E4) 
“Eu acho que a cidade definitivamente precisava de um projeto como esse... alguns 
dos índices de criminalidade começavam a se aproximar e até a ultrapassar métricas 
universalmente consagradas de Nações Unidas, mortalidade para cada grupo de dez 
mil habitantes, etc., etc., então quando você olha as métricas antes e depois é muito 
fácil concluir que a cidade precisava sim de um projeto como esse.” (E9) 
 “Acho que toda parte de monitoramento de câmera foi bom. Foi bom por questão de 
assalto, pontos de droga, na parte de trânsito, com congestionamento, semáforo.” (E7) 
“Mais segurança, a possibilidade de ter uma solução com tecnologia de ponta; 
primeiro mundo. Trouxe benefícios locais, desenvolvimento, equipes locais, pessoas, 
profissionais locais, gerando emprego local, não só a Ericsson, também com os 
parceiros... São José foi uma referência, uma vitrine do Brasil para soluções Smart 
Cities.” (E8) 
“A minha avaliação hoje, desse projeto, é que ele foi um projeto que serviu para uma 
grande aprendizagem da prefeitura de São José dos Campos com relação ao tema 
“cidade inteligente” eu diria que esse projeto aqui, em termos de Brasil, foi um projeto 
pioneiro.” (E11) 

 

No Apêndice A Quadro 14, temos mais trechos das entrevistas sobre essa questão. 

Nas considerações finais alguns temas foram destacados: 

 

a) não continuação do projeto; 

b) oportunidades de outros desenvolvimentos na cidade que não foram aproveitados; 

c) saída do fornecedor desse mercado; 

d) outros campos de Smart Cities, além de segurança pública; 

e) dificuldades para fazer uma licitação e modelos de contratação pública no Brasil; 

f) melhoria da vida das pessoas através de projetos tecnológicos; 

g) falta de competência em tecnologia dos gestores / órgãos públicos. 

 

No Apêndice A Quadro 15, temos os trechos das entrevistas com as considerações finais. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Através do estudo de caso do projeto de Smart Cities na área de segurança no município 

de São José dos Campos, podemos identificar e mapear os pontos chaves em cada um dos 4P’s 

abordados: Plano, Processo, Pessoas e Poder. E a partir dessa análise listar algumas boas 

práticas que podem servir como referência para outros projetos. 

Os projetos de Smart Cities normalmente não são padronizados, pois mesmo que a 

solução não seja nova, devem atender as necessidades específicas da cidade o que implica em 

uma série de customizações. Nesta situação provavelmente aditivos contratuais devem surgir e, 

é importante que os requisitos sejam amplamente discutidos antes do início do projeto, 

resultando em uma definição de escopo, metas e papéis bem definidos, que poderá ser 

determinante para o sucesso do projeto. 

Como nem todas os desvios podem ser previstos, um processo determinado para 

discussão e aprovação das mudanças necessárias de forma rápida e eficiente é fundamental. 

Assim como, refletir essas alterações no cronograma com o menor impacto possível. 

Um ponto de atenção são as mudanças de gestão pública, com as trocas de governantes 

municipais e/ou estaduais, que podem trazer outras prioridades, substituição do time de projeto 

e inviabilização de alguma fase do projeto. 

O acompanhamento constante das atividades com reuniões preferencialmente presencial 

para mitigação dos riscos e identificação dos ofensores, como dificuldades técnicas, atrasos de 

fornecedores indiretos, problemas de importação de produtos e o não cumprimento de pré-

requisitos estabelecidos, demonstraram ser importantes para as adequações no cronograma do 

projeto e ajustes financeiros necessários. 

A oferta da solução adequada pelo fornecedor depende do correto entendimento das 

necessidades da cidade e de seus cidadãos, isso pode ser facilitado com o contato direto com o 

problema e com o cliente final. A existência de um intermediário pode dificultar este 

entendimento, pois as informações podem sofrer alguma distorção até alcançar o destino final, 

mas em casos como o de São José dos Campos onde o intermediário é o Parque Tecnológico 

com maior competência técnica que a cidade, este intermediário pode facilitar algumas 

implementações. 

O surgimento de solicitações não previstas no contrato pode ser constante. Primeiro pelo 

fato de muitas necessidades emergirem apenas durante o processo de implantação e segundo 

por conflitos de interesses entre as partes. Neste caso a preparação do time e o apoio da área 

jurídica são essenciais para nortear a melhor solução. 
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No caso de empresas que tem como foco a parceria privado-privado a construção de um 

bom relacionamento no modelo público-privado é um dos desafios do projeto. Sugere-se a 

empresa preparar-se para lidar da maneira mais adequada com as particularidades dessa relação 

sem deixar de lado seus objetivos, no caso de uma empresa privada o lucro. 

Alguns itens merecem especial atenção e foram citados pelos entrevistados como sendo 

os maiores desafios ou dificuldades do projeto, são eles:  

 

a) complexidade do projeto, incluindo as parcerias; 

b) comunicação entre diferentes áreas públicas; 

c) solução técnica; 

d) competência; 

e) existência de intermediário; 

f) cronograma; 

g) definição de metas. 

 

Neste estudo de caso, notamos que muito da competência dos times foi construída 

durante o projeto e, que isso foi possível graças a existência de background e suporte interno 

por parte de outras filiais com maior expertise, sem impactos relatados para o projeto e até 

mesmo o tornando um projeto de referência global para o fornecedor. Já a substituição constante 

de recursos, principalmente na prefeitura, é citada como um fator que impactou negativamente 

o projeto na opinião dos entrevistados 

Situações como escolha inadequada do fornecedor, relacionamento com fornecedores 

que não estavam diretamente envolvidos, mas que detinham o conhecimento sobre alguma 

infraestrutura e, venda de empresas impactaram o andamento do projeto, inclusive 

inviabilizando algumas fases. 

Mudanças organizacionais, mudanças de prioridade interna e mudanças na gestão 

pública são pontos que precisam ser mitigados através de um plano de ação de contorno e 

cláusulas contratuais bem formuladas, pois tem grande impacto no projeto. 

O comprometimento dos recursos mostrou-se fundamental, desde o momento de 

construção da competência do time de trabalho ao esforço para que cada fase fosse entregue e 

o projeto se tornasse uma referência global para o fornecedor. Alguns pontos de atenção foram 

levantados como indisponibilidades de recursos, desmotivação por falta de verba pública para 

seguir com algumas implementações e troca constantes de recursos, mas pela análise do 
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conteúdo das entrevistas notamos que as pessoas que estavam trabalhando diretamente estavam 

comprometidas com a entrega e o sucesso do projeto. 

As mudanças na gestão pública foram o fator mais citado como impactante do resultado 

do projeto. Casos como a paralisação do projeto, trocas constantes de recursos do COI, não 

implementação de algumas fases do projeto por falta de verba pública, não cumprimentos dos 

pré-requisitos estabelecidos e falta de empowerment dos gestores públicos aparecem em todos 

os itens analisados. 

Os conflitos de interesse também são um ponto de atenção, uma vez que os interesses 

próprios podem desviar o projeto do objetivo inicial trazendo atrasos, custos extras ou entregas 

que não atendem as necessidades do cidadão da cidade onde está sendo implementado. 

Abaixo encontra-se o mapeamento completo elaborado a partir da análise das entrevistas 

semiestruturadas: 
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Figura 20 – Mapa completo de categorização do Plano 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 21 – Mapa completo de categorização do Processo 

  
Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 22 – Mapa completo de categorização das Pessoas 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 23 – Mapa completo de categorização do Poder 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi um estudo de caso sobre o projeto de São José dos Campos na área de 

segurança que buscou mapear os desafios na relação entre cliente (cidade) e o fornecedor. Para 

esta análise foram utilizadas quatro áreas chaves: plano, processos, pessoas e poder, 

classificadas no modelo proposto por Mesly (2017) como as áreas chaves que um projeto deve 

focar para obter sucesso, foram entrevistados onze atores que atuaram no projeto e a partir da 

análise das entrevistas elaboramos conclusões sobre cada uma das áreas. 

Sobre o plano, o projeto teve definição de escopo, papéis, metas e cronograma, desde a 

fase de proposta, mas alguns pontos merecem atenção de acordo com os estudos.  

Um dos pontos mais citados são as mudanças de gestão municipal que tiveram impactos 

ao escopo e ao cronograma, causando até a paralização do projeto para revisão de contratos.   

Outro ponto foram mudanças de escopo contornadas com aditivos contratuais. De 

acordo com Barrionuevo, Berrone e Ricart (2012) cada cidade deve moldar seu próprio modelo 

de desenvolvimento, abordando de maneira sistemática o conjunto de desafios e oportunidades, 

assim os projetos de Smart Cities não devem ser padronizados, mas sim projetos customizados; 

únicos. Certamente isso adiciona complexidade técnica e particularidades a cada implantação, 

gerando dificuldades na criação de um modelo a ser seguido e consequentemente aditivos de 

contrato surgem durante todas as fases do projeto. 

Além disso, nas relações com fornecedores dois pontos merecem especial atenção. O 

primeiro trata dos fornecedores indiretos, que não estão comprometidos através de contrato com 

o projeto, e neste caso geraram alterações no cronograma devido a atrasos. E segundo a 

existência de um intermediário, que deixou o fornecedor sem contato direto com o problema, 

dificultando o entendimento das necessidades da cidade e a geração da melhor solução para o 

projeto na fase inicial, assim essa deficiência também foi resolvida com aditivos ao longo da 

fase de implantação.  

Para Salinas e Gidron (2016)  o que realmente torna uma cidade "smart" não é apenas o 

uso da tecnologia, mas o uso desta para a solução dos problemas mais urgentes da cidade, e o 

contato dos stakeholders com o problema de forma clara e direta é muito importante para a 

definição de uma solução que tenha como centro a melhoria de vida das pessoas. Para isso, a 

cooperação entre as cidades e a indústria de tecnologia deve existir e liderar iniciativas que 

gerarão maiores benefícios para todos. Esse ponto de contato com o problema foi menor no 

caso de São José dos Campos dada a existência de um intermediário, embora o intermediário 

seja citado como um facilitador em algumas fases do projeto por sua competência técnica. 
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Referente ao processo, o fornecedor teve um processo, métodos e ferramentas definidas, 

embora alguns colaboradores não conseguiram afirmar que eles existiam, podemos constatar 

isso através de alguns depoimentos e registros do projeto que a pesquisadora pode acessar.  Um 

processo que se mostrou muito importante, foi o fluxo de comunicação, que apesar de toda a 

tecnologia disponível os entrevistados chamaram atenção para a importância de contato 

presencial e construção de um bom relacionamento com o cliente. 

Entre os maiores desafios ou dificuldades do projeto foram citados itens que envolvem 

todos os 4 P’s, mas que podem ter os riscos ao projeto mitigados através de processos bem 

definidos. Os pontos de atenção foram sobre a complexidade do projeto incluindo as parcerias, 

comunicação entre diferentes áreas públicas, solução técnica, competência do time de trabalho, 

existência de intermediário, cronograma e definição de metas. 

Analisando o quesito pessoas, o projeto teve um time de trabalho comprometido e com 

as competências necessárias. Algumas destas competências foram adquiridas ao longo do 

projeto com a ajuda de fornecedores e suporte interno de outras regiões. O grande ofensor 

apurado na análise foram as trocas constantes de recursos causadas por mudanças de gestão 

pública e / ou organizacionais. 

No último P, analisamos o poder e destacam-se novamente as mudanças na gestão 

pública e / ou organizacionais trazendo conflitos de interesse entre os diversos stakeholders.  

 

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

Este estudo foi limitado a um estado de caso único e por isso as recomendações podem 

não ser aplicáveis a qualquer projeto. Além disso, assim como o projeto é único, ou seja, não 

padronizado e dependente de customizações, o município também tem muitas particularidades 

que podem exigir adequações aos cenários para a aplicação das lições aprendidas em outros 

projetos. 

Um outro limitante neste estudo, foi o fato da gestão da municipal já ter sofrido várias 

alterações e não ser mais possível localizar todos os participantes do projeto, embora a mostra 

coletada é bastante significante. 

A revisão de literatura demostrou que poucos artigos sobre Smart Cities abordam 

questões relacionadas aos fornecedores embora eles sejam parte importante no sucesso do 

projeto, visto que transformam as necessidades da cidade em ofertas de soluções e são parte 

importante na implantação e operação, deixando assim uma lacuna nos estudos e, para o qual 

este trabalho busca contribuir, a oportunidade de novas pesquisas na área. 
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APÊNDICE A – Trechos das entrevistas 

 

Quadro 2 – Trechos das entrevistas referente ao item Plano: definição de escopo, metas e 
papéis 

  Plano: Definição de escopo, metas e papéis  

  Declaração da existência de escopo, metas e papéis bem definidos no projeto 

E1 
“Contratualmente sempre existiu. Os milestones que a Ericsson deveria de cumprir, bem 
como os milestones da contraparte, do cliente e do usuário final.”  

E3 
“O da minha parte, o adicional, ele foi só proposta, ele nunca foi efetivamente um projeto, 
por que nunca foi assinado para virar um projeto, portanto a nível de proposta, sim, mas 
não chegou a ser projeto.”  

E5 

“Tinha. Tinha muito. Nossa! As metas extremamente detalhadas... Muito bem detalhadas. 
Uma coisa absurda de detalhamento. Se pegar o anexo G ..., era um arquivo absurdo de 
grande no Excel. Tão bem detalhado, item por item, o que era cada meta, qual era o 
objetivo. Muito bem detalhado. Tanto que foi muito bem elogiado. Ao longo de todos 
esses anos, sempre elogiaram muito os trabalhos da Ericsson. Modéstia parte ficou muito 
bem feito, não é só porque a gente trabalha na Ericsson, mas foi bem feito.”  

E6 
“...Quando a gente recebeu esse projeto, falando como integrador sistema, já estava 
praticamente todo definido... Sim, era bem claro tanto para a Ericsson, quanto para os 
clientes e parceiros também.”  

  Necessidade de documentações por ser um projeto que envolvia um órgão público 

E2 

 “Tinha porque era um contrato com o governo, então toda essa documentação, você é 
monitorado pelo TCU, pelas próprias áreas técnicas e financeiras da prefeitura e do 
Parque também, que era um intermediário, então tinha toda uma estrutura de governança 
técnico-financeira. O projeto de São José teve vários aditivos de crescimento, então foi 
um projeto, para o governo, longo, vamos dizer, para os modelos de governo hoje, sete 
anos é um contrato longo para o governo, para um projeto técnico, é curto. Então por isso 
que tem evolução e aditivo em cima.”  

  Necessidade de alterações ao longo do projeto 

E7 

“Eu acho que ele tinha sim. O que eu estou tentando falar é que como era novo, surgiram 
zonas cinzas nesse caminho. Ficou aquele negócio de que não estava em contrato, não 
estava escrito e tivemos que discutir várias vezes. Por isso, eu digo que de uma maneira 
geral o escopo tinha sido coberto sim. Tudo aquilo que foi prometido foi entregue e acho 
que até mais... nós tínhamos todas as pessoas que cuidavam de compra, de suporte, isso 
estava definido sim. Não faltou mão de obra... Contudo, no meio do caminho surgiram 
algumas expectativas, que não me recordo com precisão, sobre algumas coisas que eles 
gostariam. Aí entramos em detalhes de contrato, como era um produto novo, o contrato 
não estava em um nível de detalhe muito grande e aí surgiram, nesse meio do caminho, 
solicitações que não estavam cobertas em contrato. Então várias vezes a gente caiu em 
questões do tipo: “Ah, não vamos fazer, pois não está no contrato, ou está subentendido 
no contrato”. Várias vezes a gente teve que voltar com o time de contratos da Ericsson 
para fazer análise do contrato para tomar decisões. Mas o que estava dentro do escopo 
original, central, a gente atendeu.”  

(continua) 
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Quadro 2 – Trechos das entrevistas referente ao item Plano: definição de escopo, metas e 

papéis (conclusão) 

Plano: Definição de escopo, metas e papéis 

Necessidade de alterações ao longo do projeto 

8E 

“A concepção dele teve papéis bem definidos, quando ele começou a ser realizado. 
Depois, obviamente, ao longo do tempo foi se ajustando melhor, no começo um pouco 
complicado, porque é um tipo de projeto setup que era novo para prefeitura também, e 
novo para o Parque Tecnológico também. No começo foi um pouco complicado, por ser 
complexo, até todo mundo conseguir se acertar, mas ao longo do tempo, um projeto de 
cinco anos, no final das contas ficou bem definido e bem entendido os papéis de cada 
um...” 

E9 

“Ele tinha escopo, papéis bem definidos, para grande parte do projeto de P&D. Colocando 
de uma outra forma, se você comparar o requisito no início do projeto com o que foi 
efetivamente entregue, você vai se deparar com alguns desvios que eu atribuo como parte 
ou talvez como um gerenciamento de requisitos não perfeito. Mas eu não diria que isso 
causou distúrbios enormes, simplesmente insisto: a gente não está falando de uma 
tecnologia padronizada cujos padrões são disponibilizados dois ou três anos antes do 
desenvolvimento, muitos dos requisitos foram nascendo ao longo do projeto.”  

E9 

“A minha observação de área de melhoria, uma observação positiva, é a questão da gestão 
do requisito, o requisito não estava pronto no início do projeto a gente foi descobrindo 
coisas e alterações no curso do projeto e isso, evidentemente, traz algum tipo de 
deficiência ao longo do processo de P&D.”  

  Dificuldades causadas pela troca de administração pública 

E10 

“Só não foi melhor o projeto por conta da mudança da administração bem no começo do 
contrato, onde a administração que assumiu após a administração anterior, quando o 
contrato foi assinado, não conseguiu dar prosseguimento em alguns projetos. E aí alguns 
projetos acabaram ficando um tanto quanto abandonados, dentre elas a integração do 
Coordcom da Ericsson com o SIOPM da PM, da polícia militar, que eu fiz andar, só que 
eu saí do COI para outras missões, e quando eu retornei, eu vi que não foi efetivado.”  
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Quadro 3 – Trechos das entrevistas referente ao item Plano: cronograma 
  Plano: Cronograma 

  Existência de cronograma realista 

E1 

“Existia, era realista. Era um cronograma que sempre existiu, desde o início do projeto, 
tinha os seus milestones definidos e os deliveries que tinham que ser entregues a cada 
etapa e isso era acompanhado dentro das reuniões, envolvendo todas as equipes, todo 
milestone estava atrelado a um pagamento, então tudo aquilo que foi desenvolvido era 
comprovado e isso gerava o pagamento por parte do Parque Tecnológico. E o repasse, o 
pagamento era feito para Ericsson e a partir do momento que eles estavam de acordo com 
o desenvolvimento realizado. Então isso sempre foi claro, eram os milestones definidas 
desde a época de negociação contratual.”  

E2 “No cronograma, tudo o que foi prometido foi entregue, dentro do cronograma.”  

E3 

“Tinha uma ideia, mas não era possível fazer um cronograma detalhado, pois não 
tínhamos o acesso do que o que a gente realmente iria instalar. Mas tínhamos ideias de 
prazos, de entrega, de execução. Para entrega eram prazos mais curtos e para execução 
eram prazos mais longos.”  

E5 

“...totalmente realista. Totalmente. Portanto, foi cumprido e em diversas ocasiões eu 
presenciei o pessoal do parque falando para Ericsson, com os nossos interlocutores, que 
eles não tinham do que reclamar com a Ericsson. A Ericsson sempre cumpriu tudo, e tudo 
dentro dos prazos. Eu não acompanhei implementação do projeto, pois foi no período que 
estava fora. Depois que eu voltei só ouvi elogios por parte do Parque Tecnológico para a 
Ericsson, em relação a cumprimento de metas e de prazos.”  

  Existência de processos para não inviabilizar o cronograma do projeto 

E9 

“Ele (cronograma) era sim realista e eu acho que não é um problema em particular desse 
projeto, mas toda vez que você tenha um requisito que nasce no curso do projeto, você 
tem que fazer uma análise e a gente tem um comitê que chama Change Control Board, 
ou seja é um board de controle de alterações de escopo. Imagina a seguinte situação: se 
o novo requisito ele contradiz em absoluto tudo aquilo que já foi desenvolvido quando o 
requisito é colocado, a gente provavelmente tem que dizer não, porque aquilo inviabiliza 
o projeto totalmente. Então a gente fez a análise de tudo aquilo que ia nascendo do ponto 
de vista de requisito no curso do projeto e felizmente com adaptações factíveis na ocasião, 
hora colocando mais gente, hora fazendo algumas horas extras, foi possível fazer todas 
as entregas dentro dos prazos negociados com o cliente final.” 

  Ofensores do cronograma 

E6 

“Sim, tinha cronograma definido. Tinha metas de instalação e de colocar todos os 
sistemas funcionando. No começo não (sobre o cumprimento). A gente teve uma certa 
dificuldade, principalmente, por nunca ter trabalhado com sistema de vídeo 
monitoramento. Deu um certo trabalho para implementar. O que ocasionou atraso 
também por inúmeros fatores técnicos na parte de vídeo e de câmeras. Na parte do sistema 
de emergência, contamos com a ajuda de um Solution Architect que veio da Noruega. 
Essa parte foi bem tranquila e rápida, mas a parte de vídeo monitoramento deu certo 
trabalho.”  

(continua) 
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Quadro 3 – Trechos das entrevistas referente ao item Plano: cronograma (conclusão) 

Plano: Cronograma 

Ofensores do cronograma 

E7 

“Existia todo um cronograma de implementação que, é claro, foi modificado durante o 
tempo, principalmente por causa de fornecedores. Haviam produtos importados, muitos 
equipamentos, muita coisa importada e que precisava de liberação. Várias coisas 
sofreram atraso que não estava em nossas mãos. E, logicamente, os cronogramas foram 
adaptados/acertados no prazo de dois anos que tínhamos inicialmente previsto para 
implantar.”  

E10 

“O cronograma foi cumprido em 80% dentro do prazo. Algumas coisas demoraram um 
pouco mais devido à questão de desenvolvimento mesmo. Como todo o sistema era um 
projeto novo, não era nada de bancada, foi desenvolvido dentro da nossa realidade, houve 
alguns atrasos como importação de equipamento, atualização do sistema, remodelação 
do sistema e etc.”  

E8 

“Sim, tinha cronograma desde o início. Ele até certo ponto, do lado da Ericsson, era 
realista. Algumas coisas do cronograma não foram realizadas, algumas funcionalidades 
não foram realizadas por parte do cliente, mas por problemas do cliente de não 
disponibilizar o recurso ou sistemas que tinham que ser integrados, um exemplo, o 
sistema de semáforos, eles não tinha capacidade de ser integrado na nossa plataforma de 
cidade inteligente, que a gente colocou lá, nossos softwares de gestão de cidades. Então 
acho que do ponto de vista da empresa eu acho que foi bem gerenciado, claro que 
houveram problemas também do nosso lado, alguns problemas de disponibilidade de 
recursos, mas mínimos que foram mitigados, mas a maior parte do não cumprimento de 
algumas etapas do cronograma, o atraso, deveu-se mais à prefeitura  Teve no final uma 
dos add on sale, que aí nós atrasamos muito, mas foi um problema mais de um parceiro 
nosso que a tinha solução e esse parceiro atrasou muito e nós tivemos que mitigar com o 
cliente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
Quadro 4 – Trechos das entrevistas referente ao item Plano: entendimento das 

necessidades do projeto e oferta da melhor solução 
  Plano: Entendimento das necessidades do projeto e oferta da melhor solução 

  Definição da solução 

E3 

“Para o momento, eu acho que sim, era o que tinha disponível (sobre a solução ofertada). 
O que é melhor solução? Como a gente tinha um intermediário, quem dizia para gente o 
que o município precisava eram eles, então não tínhamos acesso ao município para 
realmente entender e tal. O ideal seria a gente ter acesso ao município e entender 
exatamente quais são todos os problemas do município e ver onde poderia dar a solução. 
Então ele [o intermediário] vinha e já dizia: “olha, precisa de uma solução para isso, para 
isso e para isso”, então aí a gente ia dentro daquelas especificações que ele [o 
intermediário] colocava e procurava a melhor solução que se encaixava ali, a melhor 
solução possível... É difícil mensurar e te dar a certeza, eram projetos muito novos, todos 
os projetos de IOT dentro da Ericsson eram projetos novos, então dizer que a Ericsson 
ganhou dinheiro com isso, é mentira. Muitos projetos ali deram prejuízo. Acertar de 
primeira, eu acho difícil, a realidade era outra.”   

E4 

“...o intuito daquele programa do Parque Tecnológico era gerar inovação para a Smart 
Cities de São José dos Campos. Então, ele era a base para solução, mas tiveram vários 
pontos que foram desenvolvidos em conjunto (fornecedor) com o Parque Tecnológico 
para suprir cada uma das necessidades que a prefeitura tinha colocado”  

E11 

“Eu desconheço que antes desse projeto tivesse tido qualquer outro projeto – pelo menos 
com a magnitude desse, sendo encontrado em alguma outra cidade do Brasil. Então teve 
essa conotação de pioneirismo e obviamente que todo pioneirismo traz muita 
aprendizagem, uma vez que tem muita coisa que não é conhecida e você vai conhecendo 
ao longo do processo.” 

  Opinião dos entrevistados sobre a solução 

E2 

“O projeto de São José é velho, ela foi um dos primeiros smarts cities daqui de São Paulo. 
Hoje, olhando o conceito de smarts cities, era aquém da demanda atual, mas naquela 
época já era bastante evoluído, tanto que ela virou um reference case da Ericsson. Hoje 
em dia tem muito mais que daria para fazer? Tem. Mas no projeto que foi implantado 
sete anos atrás.”  

E4 

 “Eu acho que sim (sobre a oferta da melhor solução). A solução implantada na época foi 
uma solução chamada Coordcom para segurança pública. Já tínhamos vendido para 
alguns lugares do mundo, e por atender plenamente ao que estávamos sendo solicitados, 
ela foi implementada para São José dos Campos. Lógico que era uma plataforma que 
necessitava desenvolvimento.”  

(continua) 
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Quadro 4 – Trechos das entrevistas referente ao item Plano: entendimento das 
necessidades do projeto e oferta da melhor solução (continuação) 

Plano: Entendimento das necessidades do projeto e oferta da melhor solução 

Opinião dos entrevistados sobre a solução 

E5 

 “Certamente, ele era um dos melhores que tinha no mundo. Eu lembro que tinha um 
concorrente da Ericsson com um software muito parecido. Só tinha na Europa. Eu 
desconhecia que tinha aqui no Brasil. A gente desconhecia. Acho que tinha instalado um 
projeto aqui no Brasil. Enfim, era com certeza um dos melhores, eu não sei hoje em dia 
o quanto evoluiu. Deve ter hoje, em empresas até menores, uma solução até com mais 
funcionalidades, talvez. Mas, na época, esse software Coordcom era o que tinha de 
melhor, com certeza. Porque você vê que na Europa, não só na Suécia, mas, outros países 
também, vários países utilizam coordom como sistema para o país, sistema de emergência 
do país e não da cidade. Então quer dizer, foi trazido para o Brasil, para uma cidade de 
700 mil habitantes, um software de ponta em vários países da Europa. Com certeza, essa 
solução era o que havia de melhor. Em relação a fibra ótica: fibra ótica era o que tinha de 
mais rápido de transmissão. As câmeras foram todas foram câmeras Panasonic, também 
de excelente qualidade. O que foi instalado, na época, a modernização do COI que era 
muito antiga. Não sei dizer o quanto de melhor, mas, muito bom em relação ao que tinha. 
Antes eram várias televisões, uma do lado da outra, nós fomos lá e colocamos um 
videowall. Que era mais moderno. Era o que tinha na época, né? Então, com certeza essa 
solução era o que tinha de melhor naquela ocasião. Uma das melhores. Não tenho dúvida 
disso. A Ericsson sempre mantendo essa forma de trabalho, de oferecer sempre o que há 
de melhor para os clientes.”  

E6 

 “...essa solução que foi oferecida, o Coordcom junto com a parte de vídeo 
monitoramento, era uma das mais premiadas soluções que existiam no mercado para essa 
parte de chamadas de emergência. É o sistema que opera na Suécia, onde ela inteira está 
coberta por esse sistema. A parte de vídeo monitoramento nem tanto. Não era a solução 
mais cotada no mercado. Era uma solução de médio porte, mas a solução de despacho de 
emergência, sim. A gente acredita que estava além da necessidade do cliente. Ele não 
precisava de um sistema tão grande como esse, já que o Coordcom é uma solução para 
atender um país inteiro e não uma cidade. Era uma solução muito completa e que tem 
uma complexidade que, talvez, tenha atrapalhado um pouco na hora dos operadores de 
São José dos Campos trabalharem com o sistema.  

  Limitantes para o uso da solução 

E2 

“Essa é uma pergunta relativa (sobre a oferta da melhor solução). Depende do que eles 
querem pagar.  O que a prefeitura tinha de orçamento foi apertando. Na época também, a 
gente tem que olhar tanto o tempo e produtos que tinha disponíveis naquela época. Você 
está falando de sete anos atrás, essa evolução de sistemas de Smart Cities de segurança, 
de monitoramento, de telemetria, a câmera e tudo mais, mudou muito, mas na época, para 
a verba que a gente tinha disponível, era uma solução que funcionava.”  

(continua) 
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Quadro 4 – Trechos das entrevistas referente ao item Plano: entendimento das 
necessidades do projeto e oferta da melhor solução (conclusão) 

Plano: Entendimento das necessidades do projeto e oferta da melhor solução 

Limitantes para o uso da solução 

E5 

Houve uma parte do projeto que por solicitação do Parque Tecnológico, no caso a 
solicitação veio da prefeitura para o Parque Tecnológico, eles pediram para cortar, que 
era a integração dos alarmes dos prédios públicos e a integração semafórica. Então, isso 
foi tirado do projeto, foi feita uma negociação, a Ericsson deu um desconto e 
desconsiderou essa parte por solicitação do Parque Tecnológico. Por quê? Porque teria 
que haver um outro investimento para que essa solicitação fosse feita, que seria: a 
atualização semafórica e atualização dos alarmes dos prédios públicos. E, isso teria que 
ser feito pela prefeitura para que o Parque pudesse fazer essa integração. Então, como 
não houve verba, eles pediram para que o Parque Tecnológico negociasse e 
desconsiderasse isso do projeto. Então, desta forma, o que foi feito no projeto foi muito 
bem feito, segundo o próprio cliente, o próprio Parque Tecnológico, mas poderia ter 
avançado mais. A cidade de São José dos Campos é uma cidade pujante, especialmente 
em tecnologia. Uma cidade que merecia/deveria ter outros sensores, enfim, foi o que deu 
para fazer dentro daquilo que eles tinham disponível, daquilo que foi combinado. As 
cidades de maneira geral, no Brasil, elas têm várias necessidades. O problema é a falta de 
verba. Acho que todas sofrem com isso e São José dos Campos não é diferente, entendeu? 
Mas, assim, ainda assim, no meu ponto de vista, pelo que eu vejo das outras cidades, pelo 
que eu vi ao longo desses anos que tentamos fomentar outros negócios, a gente nunca 
conseguiu. São José dos Campos conseguiu avançar bastante. É uma cidade que ao longo 
do projeto ... os índices de violência, eles foram nitidamente reduzidos em São José dos 
Campos durante o período do contrato. Nós implementamos, no início do projeto, 180 
câmera e a Ericsson fez a atualização do legado de pouco mais de 40 câmeras que já 
existiam na cidade... Todas as câmeras eram modernas, com zoom poderoso e todas as 
câmeras eram da Panasonic. Uma parte significativa delas com um zoom muito forte, 
então, assim, uma câmera com PPZ, que tem movimento, fora todo software que foi 
instalado, o Coordcom. Ah! Tem uma coisa: os softwares poderiam explorar mais. Eles 
compraram um software que é pouco explorado. Não é que eles exploraram pouco, não 
vou dizer isso, mas, a meu ver eles poderiam ter explorado mais o Coordcom. Esse 
software tem a capacidade de interagir, integrar as diferentes agências. Então, você tem 
a polícia, você tem o bombeiro, você tem o trânsito, você tem o SAMU, todas essas 
ferramentas. Então, imagina que tenha uma ligação, um chamado para um acidente, ou 
algo parecido e conforme a atendente vai conversando com o município, ela tem a 
capacidade de, conforme a necessidade que ela vai vendo, simplesmente com um clique 
ela vai em integrando todas essas agências, conforme a necessidade, e essas agências já 
vão estar participando daquela ocorrência automaticamente. Cada uma delas tomando as 
suas ações e esse é o objetivo do cordcom. O uso integrado do software em São José dos 
Campos não foi implantado da maneira que poderia ter sido.  Quem utilizou em todo o 
período analisado foi o setor de transporte. Eles utilizaram bastante... Foi feito 
treinamento, eles entenderam, mas, tem muita mudança interna aí as pessoas que 
interagem no dia a dia acabam mudando de atividade e outras pessoas destreinadas 
assumem essa função. Isso é um ciclo por causa do remanejamento interno. Enfim, é uma 
coisa que eles deveriam explorar mais, sabe? Eles poderiam ter explorado muito mais o 
software que está lá ainda.”  

 
 
 



77 
 

Quadro 5 – Trechos das entrevistas referente ao item Processo: metodologia 
  Processo: Metodologia 

  Conhecimento da metodologia utilizada 

E1 
“Metodologia que a gente pudesse utilizar como referência, na Ericsson a gente sempre 
usou o Props-C, que era a metodologia de projeto que a Ericsson tem como guidance...”  

E7 “A gente seguiu metodologia da Ericsson. Padrão Ericsson Props-C.”  

E8 “Sim, seguimos o processo da Ericsson de gerenciamento de projetos que é o Props-C." 

 
 

Quadro 6 – Trechos das entrevistas referente ao item Processo: interação e comunicação 
  Processo: Interação e comunicação 

  Interação presencial e construção de relacionamento com o time de trabalho 

E2 
“Face to face. Assim que funciona, sentam a mesa todos os players e conversar, debater, 
acertar e documentar. Não adianta criar uma falsa expectativa de que vai ser tudo digital, 
por relatório, tem muito diálogo.”  

E10 
“Na verdade, com a inclusão aqui no começo do Solution Architect e também depois do 
estagiário que está aqui, a gente conseguiu estreitar mais esse contato e facilitou.”  

E5 

“...no meu caso, não tive grandes dificuldades no período. Nem antes, nem depois, 
principalmente após o contrato implementado. Fazíamos reuniões, algumas vezes as 
discussões com o cliente ficavam um pouco mais complicadas, mas nada além do que 
estamos acostumados. Ouvíamos, resolvíamos e, assim, não enfrentamos muitas 
dificuldades. De forma geral, foi bem tranquilo. O pessoal que pegou a gestão anterior 
enfrentou mais problemas.”  

E8 

“...acho que a comunicação foi boa, até que não tinha um grupo muito grande de pessoas, 
então acho que fluiu bem a comunicação, até pelo relacionamento entre as pessoas, isso 
sempre ajuda, um relacionamento muito bom, eu acredito que não houveram 
dificuldades de comunicação interna.”  

E1 

“Então haviam fóruns, que por vezes foram semanais e em alguns momentos passaram 
a ser mensais e de acompanhamento, e aí tinham todas as interfaces, nós da Ericsson, o 
Parque Tecnológico e a prefeitura (o usuário final). O relacionamento era bom, entre 
essas três áreas.”  

  Existência de um intermediário no processo 

E6 

“Trabalhar com o setor público não é muito fácil. Principalmente estando dentro da casa 
deles, dentro do cliente. Recebíamos inúmeros pedidos de alteração, pedidos de 
modificação do sistema que a gente não podia atender porque estávamos protegidos por 
um contrato. Mas isso sempre acontecia. O Parque era nosso cliente realmente, e tinha 
o COI e o nosso cliente final, que era a prefeitura, mas o nosso contrato era com o Parque 
Tecnológico e a prefeitura tinha contrato com o Parque e, por muitas vezes, recebíamos 
pedidos diretamente da prefeitura, do cliente final. Nossa abordagem nesses casos era 
pedir para que o cliente final entrasse em contato com o Parque Tecnológico e fizesse o 
pedido, desta forma poderia ser discutido no nível mais gerencial mesmo e não no nível 
técnico. Esse problema eu senti bastante.”  

(continua) 
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Quadro 6 – Trechos das entrevistas referente ao item Processo: interação e comunicação 

(conclusão) 

Processo: Interação e comunicação 

Existência de um intermediário no processo 

E8 

 “Comunicação com o cliente, ás vezes tinha algum problema, para chegar informações, 
ouvir informações diretamente da prefeitura, porque como nós tínhamos o Parque 
Tecnológico no meio, então às vezes se perdia um pouco informação entre as partes, 
mas acho que no geral foi bom, no geral eu não acho que foi ruim não.”  

  Diferenças de relacionamento em parceria público-privado e privado-privado 

E1 

"O relacionamento foi bom ao longo desse período e o Parque Tecnológico suportou as 
iniciativas e as necessidades da Ericsson. Momentos difíceis que nós tivemos era as 
vezes que a gente precisava de informação e interação do usuário final e que não vinham 
e por ser um órgão público, é bem diferente do que o que a gente está acostumado a 
trabalhar, hoje em dia aqui no corporativo da Ericsson falando, e empresa privada, como 
é sabido, o nosso forte sempre foi privado-privado, e quando se trata com órgão público, 
existe uma série de processos e níveis hierárquicos que você tem que seguir, falar, e a 
dinâmica é totalmente diferente, a dinâmica entre duas empresas privadas é bem 
diferente.”  

 
 

Quadro 7 – Trechos das entrevistas referente ao item Processo: dificuldades e desafios 
  Processo: Dificuldades e desafios 

  Complexidade do projeto, incluindo parcerias 

E6 
“O desafio administrativo também nos desafiou, essa interface com governos diferentes 
ao longo do tempo, além de notarmos certa questão política em algumas ações que a 
prefeitura teve.”  

E7 

“Como era um projeto novo e a Ericsson nunca tinha feito, o maior desafio foi 
concretizar tudo aquilo que foi vendido. Porque era um projeto que envolvia dezenas de 
fornecedores, dezenas de contratos, o mais difícil foi realmente tirar ele do papel e fazer 
ele se concretizar.”  

E8 

“Trabalhar num conceito de cliente público. A Ericsson não está acostumada a trabalhar 
com esse conceito de cliente público, cliente privado e lidar com isso. Trabalhar com 
novas tecnologias para as pessoas locais, é muito importante e conseguir lidar com todo 
o parque de parceiros, os parceiros do projeto, principalmente da parte de conectividade 
e de parte de vídeo de câmeras eram parceiros novos para um tipo de solução nova, então 
teve-se dificuldade para lidar com isso também, são os principais desafios.”  

(continua) 
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Quadro 7 – Trechos das entrevistas referente ao item Processo: dificuldades e desafios 
(continuação) 

Processo: Dificuldades e desafios 

Complexidade do projeto, incluindo parcerias 

E9 

“Eu acho que a questão tecnológica está no nosso DNA, então a tecnologia não foi o 
desafio menor ou maior do que a gente tem ao longo da nossa existência. O grande 
desafio era a gestão das múltiplas expectativas, dos múltiplos stakeholders, entre eles: a 
prefeitura municipal, o COI, e muito especialmente o Parque Tecnológico de São José 
dos Campos, onde todas as atividades ou de onde todas as atividades foram 
desenvolvidas. A gestão, as expectativas, foi o nosso maior desafio particularmente as 
do Parque Tecnológico relativas à quantidade de geração de empregos e um tempo que 
não era, insisto, na minha visão, na minha leitura e no meu comprometimento, alinhado 
com aquilo que havia sido combinado.”  

E1 

“Dificuldade encontrada, basicamente era a rotatividade de pessoas dentro do usuário 
final (prefeitura), e isso gerava um pouco de retrabalho, então muitas vezes você passava 
uma informação e aquela pessoa não mais estava lá e até em alguns casos o que a gente 
sentia era que a ferramenta tinha muito mais a fornecer ao projeto, tinha muito mais a 
fornecer do que aquilo que efetivamente o usuário final usufruía, até por uma questão 
de, não de desconhecimento, até porque a gente estava lá para ajudar, tinha um recurso 
dedicado que acabava ficando lá dentro do usuário final, mas mais do interesse e dessa 
rotatividade que era feita, então muita coisa acabava se perdendo, tinha que começar do 
zero.”  

  Comunicação entre diferentes áreas públicas 

E1 

“o desenvolvimento da parte de comunicação que estava estabelecido para ser feita, a 
comunicação entre as polícias municipal e militar, então isso foi o grande desafio. Foi 
um dos milestones que acabou não sendo concluído em sua totalidade, porque dependia 
de uma parte do usuário final, que era links de comunicação entre prefeitura e estado 
para que isso pudesse ser feito, mas acho que o maior desafio foi esse ponto. Não vejo 
outro que possa ter tanta relevância. E alguns outros menores que foram coisas que 
estavam dentro do projeto que nós tínhamos e desenvolvemos para eles usarem e que, 
no nosso entendimento, eles poderiam ter explorado mais as funcionalidades da 
ferramenta do desenvolvimento que foi feito. Então, talvez, eles poderiam ter feito um 
bem maior se isso fosse mais bem explorado lá dentro. A área que mais contribuiu, a 
área de trânsito, foi uma das áreas que teve maior benefício, e a área de segurança 
poderia ter o benefício maior se não fossem as dificuldades encontradas dentro da área 
do usuário final.”  

E10 

“O grande desafio do projeto foi a integração entre todos os órgãos, para criar um 
sistema único, para gerar uma estatística única dentro dessa estrutura. Esse é o maior 
desafio que a gente enfrentou aqui, porque cada hora um quer trabalhar de uma forma 
diferente e a gente venceu esse desafio de procurar atender a necessidade de todo mundo 
com o objetivo final de ter um único sistema para despacho de ocorrências, estatística e 
integração de sistema de localização de GPS, monitoramento por câmera, atendimento 
de ocorrência via telefone, atendimento de ocorrência via SIOPM... Esse foi o maior 
desafio.”  

(continua) 
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Quadro 7 – Trechos das entrevistas referente ao item Processo: dificuldades e desafios 
(continuação) 

Processo: Dificuldades e desafios 

  Solução técnica 

E4 

“E acho que o setup inicial do espaço com o Parque Tecnológico pode ter sido um 
desafio também. Para a gente alocar as pessoas tivemos que correr atrás das 
competências que eram necessárias especificamente para aquele tipo de 
desenvolvimento.”  

E6 

“Acho que foi a gente tentar fazer a integração do sistema legado que eles tinham lá com 
o sistema novo. Esse foi o principal desafio. A gente pegou um sistema muito antigo, de 
2002 que eu estava tentando integrar com um sistema de 2012, ou seja, eram 10 anos de 
diferença de tecnologia. Esse foi o principal desafio técnico que a gente teve.”  

  Competência 

E2 

“Eu diria, hoje, que é a capacitação técnica dos usuários; do cliente. Olhando esse 
projeto, esse contrato tinha usuários do departamento de transporte do trânsito e da área 
de segurança – esses eram os dois maiores, um grupo tecnicamente era muito mais 
capacitado que o outro, então eles usaram os sistemas de uma forma muito mais 
adequada, muito mais produtiva do que a outra turma. A outra turma subutilizou o que 
eles tinham disponíveis para eles. A turma de trânsito já usou bem. Então o problema é 
capacidade técnica do cliente hoje. Acho que isso foi o maior desafio e ao mesmo tempo 
um desperdício também.”  

  Existência de um intermediário no contrato 

E3 

Existiam vários desafios. Trabalhar com prefeitura é sempre complicado. Mas o maior 
desafio era sempre conseguir entregar a solução do jeito que estava desenhado. Uma 
coisa é você fazer a proposta, outra coisa é você chegar na realidade ali e implantar 
aquilo que foi vendido da mesma forma que foi vendido. Até que São José dos Campos 
é uma cidade bem organizada e isso facilita um pouco. Mas acho que o maior desafio 
era, a partir do momento em que você vendesse, assinasse e começasse a implantar, ver 
a condição que realmente estava lá, falando de luminárias, as luminárias eram LED? 
Não, eram luminárias antigas, então será que elas iriam aceitar a solução que seria 
encaixada nelas? Será que não ia dar algum problema? Então a gente não estava lá no 
cliente final para ter essa visão? Portanto existia um passo muito grande entre venda e 
execução exatamente por que o intermediário era que tinha a visão do todo, e esse é o 
grande problema de quando você não tem a visão do todo, tem um intermediário que te 
diz o que fazer, então você não sabe o que realmente está acontecendo... O que tem que 
ser corrigido na hora lá quando a coisa não está funcionando? Então existe um passo 
muito grande entre a proposta e a execução e você não sabe o que é que está te esperando 
lá. O ideal seria que fosse feita uma vistoria nos postes, para saber todas as luminárias 
que estavam lá, para ver se não tinha algum problema. 

(continua) 
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Quadro 7 – Trechos das entrevistas referente ao item Processo: dificuldades e desafios 
(conclusão) 

Processo: Dificuldades e desafios 
  Cronograma 

E4 
“Lógico que cronograma para qualquer projeto sempre é um desafio. A gente sempre 
acaba encontrando um problema ou outro de cada um dos lados. Eu não lembro dos 
detalhes agora, mas o cronograma é sempre um desafio.”  

 Conflito de Interesses 

E11 

Olha, do ponto de vista técnico eu não vi dificuldades significativas. Nós tivemos 
algumas dificuldades técnicas que foi a integração de todos os sistemas com o sistema 
da polícia militar do Estado de São Paulo, chamada SIOPM - Sistema Integrado de 
Operação da Polícia Militar, que acabou não acontecendo por problemas da prefeitura 
no relacionamento com a polícia militar. Tivemos alguns módulos do projeto que foram 
cancelados porque dependia de investimento adicional da prefeitura e ela não dispunha 
de recursos e não se dispôs a fazer esse investimento, então nós tivemos que cancelar 
alguns pontos do projeto, tivemos esse último item que eu falei, que foi do sensor de 
tiro, que acabou não sendo entregue e demandou uma renegociação. Então do aspecto 
técnico eu tenho essas observações, do aspecto comercial eu vejo que a postura que 
Ericsson adotou, e o que eu vou falar para você eu já escrevi para a Ericsson em 
pesquisas que eu recebi, eu já pus por escrito, é que a Ericsson tratou desse projeto e não 
como um projeto desenvolvimento conjunto de três instituições: a própria empresa, o 
Parque Tecnológico e a prefeitura; mas de um fornecimento meramente comercial. O 
tratamento era, num primeiro momento, de fornecimento comercial, de fornecimento de 
serviço, puro e simples. Eu contratei o serviço que eles vão fornecer e esse projeto não 
podia ser dessa forma, não poderia ser dessa forma em hipótese alguma, por várias 
razões, então essa foi uma dificuldade, digamos que, de gestão do projeto relativo à parte 
comercial e jurídica. Mas no fim das contas os acertos foram feitos e eu acho que nós 
terminamos, se não foi de uma maneira esplendorosa, de uma boa maneira esse projeto.” 

  Definição das metas 

E5 

“... a definição de metas foi um trabalho exaustivo. A própria proposta, contrato, essas 
coisas foram muito difíceis. Mas, a definição das metas... foi um negócio exaustivo 
devido à quantidade de detalhes. Então, para entender essas exigências (do Parque 
Tecnológico), nós tivemos a dificuldade de fazer essas metas... baseados praticamente 
nas solicitações do Parque Tecnológico antes de assinar o contrato, pois as metas faziam 
parte de um dos anexos do mesmo. Então, além de toda a discussão contratual de 
cláusula entre o jurídico, levou mais tempo porque era um contrato pioneiro para 
Ericsson e teve essa dificuldade de elaboração de metas para atender todos os níveis de 
detalhes que o Parque Tecnológico exigiu da gente.  Então, eu acho que o maior desafio 
deve ter sido isso das metas, seguido da parte de operações, como por exemplo, os 
problemas do dia a dia, câmera quebrada, que deixava de funciona, enfim, isso já faz 
parte. Aí, tem que mandar arrumar, mas isso tudo é coisa técnica, tudo superável.”  
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Quadro 8 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: competências 
  Pessoas: Competência 

  Desenvolvimento de competência 

E5 

“O projeto sempre foi muito elogiado pelo pessoal da cidade, pelo pessoal do Parque 
Tecnológico. Eles gostaram muito dos resultados, da forma como a Ericsson 
trabalha/trabalhou. Sempre fomos elogiados pela maneira profissional e, assim, o que a 
Ericsson se comprometeu em implementar, foi implementado.”  

E2 

“A Ericsson tinha a capacidade técnica de fazer o deployment e operar. Para a prefeitura, 
para o cliente, eu diria 90% sim. Acho que do ponto de vista da Ericsson, sendo São 
José que é um ambiente amigável, onde tem um bom relacionamento de trânsito, eu acho 
que a gente super aproveitou a liberdade criativa técnica que a gente tinha lá. A gente 
até poderia ter testado, experimentado mais soluções com eles.”  

E2 

“Acho que naquela época, como realmente era inovador, era um conceito novo no Brasil, 
eles (prefeitura) sabiam o que eles queriam, mas tecnicamente não iam conseguir definir. 
É por isso que a gente entrou como um parceiro técnico, parceiro/fornecedor técnico, 
com isso, acho que hoje em dia evoluiu, acho que tem muito mais conteúdo e empresas, 
e mídia, que ajuda os municípios a montarem novas licitações, mas naquela época 
realmente não tinha.”  

E6 

“No começo a gente não teve nenhuma preparação específica. Eu fiz uma viagem para 
Suécia por uma semana para fazer um curso, mas era mais voltado a pré-vendas desse 
sistema, do Coordcom. Nós aprendemos de fato no on the job training aqui. Estudamos 
muito, mas foi por conta mesmo. Não existiu nenhum tipo de preparação específica para 
desempenhar essa função. A parte de vídeo-monitoramento foi zero. A gente aprendeu 
realmente durante o projeto, entrando em contato direto com fornecedor, conversando 
com fornecedor praticamente todos os dias. Foi bem difícil e complicada essa parte. O 
fato de ter um solution architect vindo da Europa para cá ajudou bastante e foi 
essencial.”  

E7 

“Para nós era um projeto novo. A Ericsson nunca tinha feito nada semelhante. A gente 
falava que era um projeto “break in”, que esse seria o primeiro projeto e seria o primeiro 
de vários. Eu acho que tivemos bastante dificuldade, tivemos várias dúvidas, tivemos 
que pedir ajuda dentro da Ericsson, com fornecedores. O cliente também, durante esse 
processo eu acho que conforme a gente ia entrando no projeto, foi aumentando o nível 
de detalhe da ação. Acho também que isso daí eles também tiveram dificuldade. Mas 
nós trabalhamos juntos, explicando para eles sempre e eu acho que eles conseguiram 
acompanhar com a gente sim, embora, eu ache que a limitação técnica deles era maior 
do que nossa, nós tínhamos acesso a informação e dentro da Ericsson a gente tinha a 
quem recorrer, diferente deles, mas nós passávamos todas as informações que eles 
precisavam e tomávamos as decisões juntos.”  

E8 

“Do ponto de vista de monitoramento de vídeo, vídeo vigilância, sim, eles (prefeitura) 
já tinham mais de trezentas câmeras na cidade, foi uma das primeiras cidades que 
colocou a vigilância pública no Brasil, então eles tinham muita competência. Mas outras 
coisas, como outras aplicações de cidades inteligentes, como a parte de conectividade, 
eles não tinham essa competência, então a gente teve um papel importante de fazer essa 
evangelização com eles.”  

(continua) 
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Quadro 8 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: competências 
(continuação) 

Pessoas: Competência 

  Papel do Parque Tecnológico como facilitador 

E3 

“Na verdade, quem trazia tudo para gente era o Parque Tecnológico, então como tinha 
esse intermediador, era ele quem puxava todas as necessidades para gente... O plano 
nacional de IoT estava muito prematuro ainda, o plano estava começando, e não tinha 
ainda nenhum trabalho por parte do governo preparando os municípios. De lá para cá, o 
plano foi concretizado, quer dizer, houve a preparação de alguns municípios para receber 
tecnologias, mas ainda vão ter os trials, as provas de conceito vão acontecer agora, de 
agora para frente... A grande vantagem de São José dos Campos foi o Parque 
Tecnológico, que aliviava toda essa problemática e nos facilitava bastante nesse sentido, 
não é em todo lugar que a gente tem esse centro tecnológico que faria esse meio de 
campo para gente.”  

E9 

“O pessoal do centro de operações integradas, o pessoal do COI, eles nos surpreenderam 
positivamente com um conhecimento tecnológico fantástico. Então esse contato 
excepcional que a equipe de P&D teve com as equipes do COI foi fundamental para a 
gente fazer certo a primeira vez. O que a gente percebe é que, diferentemente de um 
projeto de P&D clássico, a questão da gestão de requisitos talvez não fosse tão madura 
quanto no projeto de P&D clássico. Então era muito comum a gente descobrir coisas do 
tipo: “olha, você tem um elemento na rede que faz um processamento das imagens e a 
velocidade do processamento não é suficiente” e aí a gente acaba entrando para fazer 
uma intervenção de P&D adicional para lidar com a questão da limitação do método 
utilizado para compressão de imagens ou, por exemplo, que os tablets que estão 
instalados nas viaturas são da marca x, de característica y, e eles são o que são, então 
espera-se que a nossa plataforma tecnológica faça uma adaptação para que o protocolo 
de comunicação com esse conjunto de tablets seja satisfatório e assim por diante. Então 
assim, é uma surpresa muito positiva o conhecimento técnico que eles tinham e isso é 
um tremendo de um facilitador de um projeto de P&D.”  

  Troca constante de recursos 

E5 

“Competência, a Ericsson passou por treinamentos diversos. O que eu acho é que houve 
no meio do caminho uma mudança de gestão pública. Então, talvez isso tenha de alguma 
forma influenciado, não sei. Assim, a gente explorava, falava e eles falavam 
“entendemos o que o software faz”.  Só que aí quando voltava lá, ele estava entre aspas 
subutilizado. Não é que não utilizava. Estava lá no COI, que é o Centro de Operações 
Integrada... que, aliás, a Ericsson fez parte do projeto também. A Ericsson foi montar 
esse COI novo, com um videowall grande, muito bacana, esse projeto bem legal. Nós 
instalamos também, acho que por volta de 200 km de fibra. E, na época, não fazia parte 
do projeto. Só faltou ser utilizado melhor, em minha opinião.”  

(continua) 
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Quadro 8 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: competências (conclusão) 

Pessoas: Competência 

Troca constante de recursos 

E1 

“A competência técnica, falando do usuário final (prefeitura), era pouca, até porque o 
desenvolvimento da competência também era parte do que a gente tinha que fazer, então 
era algo novo para eles. A gente mesmo falando de cidade inteligente o projeto se 
resumia num surveillance de câmeras, onde eles tinham que trabalhar e focar a parte de 
monitoramento das câmeras e a Ericsson provia todo o suporte, background, essa 
questão de informação técnica. No meu caso, uma vez que foi implementado o sistema, 
a função era desenvolver a competência lá dentro do usuário final para que pudessem 
fazer.”  

E10 

“Foram poucas vezes (sobre o fornecedor conseguir esclarecer as dúvidas), por que os 
sistemas eram importados, mas depois de um certo tempo conseguiam sim. As pessoas 
que tinham o conhecimento do lado da prefeitura acabaram, em algum momento, sendo 
afastadas do projeto e aí com isso prejudicou, por exemplo, de 100% do objeto, 
prejudicou uns 25% do objeto, a conclusão final do SIOPM como ferramenta 
operacional de despacho, de acompanhamento, de estatística, não foi concluída em 
virtude da ausência dessas pessoas que estavam fazendo com que as coisas 
acontecessem. A efetivação do projeto de implantação do Coordcom como ferramenta 
realmente de despacho, de integração de sistemas e de estatística, ele não aconteceu 
devido a essa ausência.” 

E11 

“Não (sobre a competência da prefeitura). Até porque mudava toda hora e toda vez que 
tinha uma pessoa nova tinha que reaprender tudo. Então se uma pessoa que não conhece, 
entra para assumir alguma coisa e não conhece nada, ela não está preparada. Então ela 
tem que se preparar... começa tudo de novo e você tem que contar toda história, dizer o 
que é o projeto, quais são os objetivos, o que ela tem que fazer na prefeitura por conta 
desse projeto... isso foi recorrente. Então nesse aspecto eu considero que a atuação da 
prefeitura ficou a desejar.” 
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Quadro 9 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: ações e comportamentos 

  Pessoas: Ações ou comportamentos 

  Parcerias 

E4 

“Infelizmente, depois a gente acabou vendendo a solução Coordcom. A área de negócio 
que tinha aquela solução deixou de ser da Ericsson. Ela foi vendida, não me recordo se 
para Suécia ou outro lugar. Essa nova empresa acabou virando uma subfornecedora da 
Ericsson para a solução que acabou não sendo mais portfólio da Ericsson na época. Isso 
aconteceu logo depois que fechamos o contrato, infelizmente. O que dificultou, um 
pouco, a gente tentar replicar para outras prefeituras.”  

E6 

“Eu acho que a escolha do sistema de vídeo monitoramento deveria ter sido melhor 
pensada no começo. Pois, foi a parte que mais tivemos dificuldade, o que mais atrasou 
na execução do projeto. A gente percebeu que para esse propósito, o provedor que foi 
escolhido não estava preparado para uma solução desse porte, que é a de São José dos 
Campos. Então, se fosse uma solução que tivesse uma abrangência melhor, mais tempo 
de mercado e etc., talvez facilitasse um pouco nossa vida. Algo que tivesse processos 
melhores também teria facilitado muito a nossa participação. A gente encontrou muitos 
problemas e esses problemas eram resolvidos na hora. Encontrávamos um problema, 
resolvíamos, encontrávamos outro problema e resolvíamos. Então essa parte do vídeo 
monitoramento podia ter sido melhor dimensionada.”  

E3 

“Cliente: Não, o Parque Tecnológico era muito tranquilo nesse sentido, eu acho que teria 
se a gente estivesse falando da prefeitura, pois aí teriam muitas idas e vindas, muitos 
problemas. Com o Parque Tecnológico, não, mesmo porque o quanto isso tinha de 
realidade, o quanto de realidade entre ele e o cliente final era passado para nós, isso a 
gente não sabe. Mas que era muito tranquilo trabalhar com o Parque Tecnológico, era. 
Provavelmente muito mais do que trabalhar diretamente com o cliente final. O Parque 
Tecnológico é praticamente uma empresa privada, e essa empresa privada que lida com 
as leis para se comunicar com o cliente final. Então era muito mais cômodo trabalhar 
com o Parque Tecnológico.”  

E6 

“Outra dificuldade que a gente teve foi para fazer integração do nosso sistema com os 
sistemas da prefeitura. Nós dependemos de vários departamentos de lá de dentro. Por 
exemplo, a gente fez a integração do sistema do Coordcom com o sistema 156 da 
Prefeitura. Então nós tivemos que conversar bastante com pessoal que atende esse 
sistema, que era feita pelo IPPLAN. Fizemos várias reuniões. Nós tivemos que parar 
algumas coisas porque o pessoal do IPPLAN não teve condições de desenvolver a tempo 
o que precisávamos. Ficamos na dependência deles. Outras coisas, por exemplo, 
integração com PABX que dependia da prefeitura foram atrasados porque a prefeito não 
conseguiu acionar os fornecedores.”  

(continua) 
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Quadro 9 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: ações e comportamentos 

(continuação) 
Pessoas: Ações ou comportamentos 

  Mudanças organizacionais 

E3 

 “Na Ericsson: Muitas coisas foram acontecendo ao longo do caminho. E também ao 
longo do caminho a Ericsson foi tendo problemas, problemas internos de reestruturação, 
problemas fora do contexto do projeto, em um nível muito mais alto. Então nada nos 
garantia, depois de todas as reestruturações e as cabeças todas que mudaram, então 
poderia acontecer que alguém, que estivesse em um nível muito mais alto, que não fosse 
a mesma pessoa que estava lá antes, e realmente não era, pois muita gente foi demitida, 
e não aprovar isso, não deixar isso andar. Uma coisa é conseguir as aprovações e andar 
com tudo alinhado e de repente as pessoas que aprovaram, as pessoas que estavam 
envolvidas no processo foram saindo, e isso aconteceu, na verdade. As mudanças foram 
tirando forças da parte de IoT e enquanto eu estava lá, ainda havia casos de propostas 
que a gente elaborava e que quando o cara olhava a margem, as propostas eram 
recusadas, eram margens de Telecom e não dava, deveriam ser margens mais simples, 
pois não havia chances do projeto acontecer pelo momento que passava a Ericsson. Mas 
isso faz parte, é algo que acontece nas empresas. Na Ericsson aconteceu de forma 
bastante forte, a IoT foi sendo deixado de lado, com todas as mudanças e reestruturações 
que foram acontecendo. O primeiro passo foi fortalecer muito o IoT, foi criada uma área 
específica, então a IoT que era uma coisa pequena, virou algo grande e importante. 
Depois, em um segundo momento, de novas reorganizações – foram três no espaço de 
um ano, um ano e meio, a IoT já foi deixada de lado, quer dizer, então primeiro tem todo 
um suporte, algo importante na empresa, e depois, de repente isso virou o “patinho feio” 
da empresa. E isso aconteceu claramente dentro da empresa, a mudança foi drástica, e 
havia projetos que já estavam em andamento, mas quando chegava na hora da execução, 
eram negados em razão das mudanças internas, mesmo que já tivessem sidos aprovados 
no começo. Ou seja, você fazia todo um trabalho para o seu cliente, desenvolve uma 
proposta, chega até o momento de entregar a proposta para o cliente e o cara do 
financeiro barra, quer dizer, o cliente nunca mais vai querer fazer projeto com a 
Ericsson. E assim perdemos clientes importantes, não foi só São José dos Campos, não 
foi só o Parque Tecnológico, tiveram outros que aconteceu isso. Então toda a chance de 
processos internos atrapalharem e muito, não o processo em si, mas abaixo dos 
processos existem pessoas, e, principalmente quando o processo entra em momento de 
aprovações, essas pessoas seguem os processos, mas as cabeças mudam, e então, o 
mesmo processo é olhado de uma forma por uma pessoa e de outra forma por outra 
pessoa. Então em um determinado momento, com determinadas pessoas o processo 
passaria, mas em um outro momento, com determinadas pessoas, não passaria, mesmo 
sendo o mesmo processo.” (E3) 

(continua) 
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Quadro 9 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: ações e comportamentos 

(continuação) 
Pessoas: Ações ou comportamentos 

  Questões financeiras 

E5 

“Do ponto de vista da Ericsson, eu lembro que a gente teve muita dificuldade de aprovar 
as margens. Por que eram projetos. Na verdade, ele foi para Ericsson um projeto 
pioneiro. Não tinha. Não teve um projeto desse. Eu desconheço que tenha tido na 
Ericsson. Se teve, foi há muito tempo. Era um projeto pioneiro, então a margem desse 
projeto era uma margem baixa especialmente no início. Era justamente o fato de ser um 
projeto pioneiro para Ericsson no mundo, apesar da margem não ser uma margem tão 
saudável, como a Ericsson gostaria. Nós tivemos muita dificuldade na aprovação 
interna. O pessoal do Canadá que aprovava. Uma coisa que é interessante falar é que 
embora eu nunca tenha ido à Suécia, um grupo foi ao longo de todos esses anos e havia 
uma propaganda do projeto realizado em São José dos Campos no aeroporto de 
Estocolmo, mostrando o quanto fomos pioneiros nesse projeto dentro da Ericsson. 
Tivemos dificuldade devido a empresa colocar interposições no início para aprovarmos 
as margens. Não eram as margens esperadas pelos suecos, mas muita gente viveu 
durante anos vendendo esse projeto pelo mundo inteiro..., mas, ninguém tinha trabalho 
nesse projeto. Coisa de multinacional. Foi um projeto que durante anos muita gente, na 
Suécia sobreviveu em cima do marketing.” 

E5 

 “Houve um momento de frustração quando eles pediram para a gente excluir do 
contrato a parte de integração de alarmes e integração semafórica, que, para nós 
Ericsson, pensando como Corporação seria muito bacana que a gente tivesse mais 
funcionalidade instalada na cidade para gente poder ampliar. Isso já fazia parte do 
escopo original que pediram para cortar. Então, nesse momento que eles pediram para 
cortar, todos nós internamente ficamos frustrados. Entendemos que era investimento à 
parte e que não tinha nada a ver com o nosso projeto. A prefeitura teria que fazer o 
investimento e como não houve, nos frustramos por não conseguir manter o escopo 
original.”  

  Mudança de gestão pública 

E6 

“Tivemos um probleminha na transição de prefeituras dentro do COI, pois, quando o 
sistema foi vendido foi para um partido e quando tivemos a eleição, o partido da 
oposição que assumiu. Então tivemos um episódio deles pedindo para pararmos com 
tudo, a execução, por que eles queriam rever o contrato para ver se estava tudo certo. E, 
enquanto não reviam o contrato, a gente não poderia operar dentro do cliente. Essas 
situações prejudicam um pouco também. Na mesma transição nós tivemos que explicar 
tudo de novo para a nova prefeitura que havia assumido, fazer toda a explicação, de todo 
o sistema de novo. Não houve transição de governo, não existia essa preocupação de um 
governo explicar para o outro que estava entrando o que era o sistema que estávamos 
implementando.”  

(continua) 
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Quadro 9 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: ações e comportamentos 

(conclusão) 
Pessoas: Ações ou comportamentos 

Mudança de gestão pública 

E8 

 “Teve a mudança política. No meio do projeto mudou a administração de um partido 
para outro, isso teve uma disruptura que demorou um pouco para voltar para o trilho, o 
projeto depois acabou voltando... Nós sabemos disso, é tradicional do Brasil... Quando 
muda um governo para o outro, tudo é revisitado e esse projeto como tudo que aconteceu 
na prefeitura foi revisitado, depois a nova administração viu o benefício do projeto e não 
tivemos tantos problemas, mas durante esse momento de análise da nova administração, 
tivemos esse problema, essa disruptura que acabou causando alguns atrasos, demoras, 
até demora de pagamento por parte do cliente, mas que no final a gente conseguiu lidar, 
gerenciar.”  

  Troca de recursos 

E10 

Eu acho que deveria ser mencionado no contrato que os agentes da prefeitura não 
deveriam ter sido substituídos durante a implantação, o agente fiscalizador no meu caso, 
e outras pessoas, não deveriam ter sido substituídas ao longo da implantação do projeto. 
Porque isso é uma descontinuidade que acabou prejudicando o objeto de uma maneira 
geral, ele poderia ter tido mais sucesso, por exemplo, o Coordcom poderia hoje estar 
ativo e não está mais, e a localização de viaturas também poderia estar ativa não está 
mais. Se eu e outras pessoas tivéssemos continuado no objeto desde o começo, ou seja, 
no contrato tem que ser exato que a parte da prefeitura, ou seja, que o fiscal da prefeitura 
deverá acompanhar o projeto do começo até o fim, não podendo ser substituído ao longo 
do objeto, salvo em caso de demissão, logicamente. No meu caso eu pedi para ser 
substituído por um problema no meu trabalho, da minha corporação, mas essa 
fiscalização deveria ter continuado comigo que daí eu acompanharia em São Paulo.”  

 
Quadro 10 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: comprometimento 
  Pessoas: Comprometimento 

  Time comprometido com o projeto 

E4 

“Sim, sem dúvida. Era um projeto muito importante para gente na época porque era um 
dos primeiros projetos que a gente estava fazendo aqui na área de segurança pública e 
na área de verticais em específico, e a gente queria transformar aquilo em um show case, 
até para depois tentar replicar em outros lugares do Brasil, com outras prefeituras. Então, 
certamente teve bastante atenção de todo o grupo envolvido e bastante envolvimento e 
dedicação no projeto.”  

E5 
“100%. Ambas as partes queriam que o negócio saísse da melhor forma possível. Todos 
tinham o mesmo objetivo.”  

E7 
“Com certeza. Acho que estava todo mundo comprometido sim, caso contrário, não teria 
acontecido.”  

E9 
“Olha, o da Ericsson definitivamente. O do COI sim também, definitivamente. O do 
Parque Tecnológico sim, definitivamente.”  

(continua) 
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Quadro 10 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: comprometimento 
(continuação) 

Pessoas: Comprometimento 

Time comprometido com o projeto 

E10 
“Sim. Quando a gente estava aqui, a gente estava 100% comprometido. Tanto que a 
gente foi com a Ericsson para São Paulo para discutir com pessoal do Intragov, do 
SIOPM, a integração de sistemas para que a gente pudesse ter uma estatística única 
dentro do município de São José dos Campos.”  

E11 

“Absolutamente comprometido, pelo menos no Parque Tecnológico e pela Ericsson eu 
via comprometimento total. Eu tenho aqui até que elogiar a equipe técnica da Ericsson 
que realmente estava presente atendendo, atuando, obviamente dentro das premissas das 
limitações da empresa, mas foi uma equipe técnica que eu só tenho elogios a fazer.” 

  Trocas de recursos e indisponibilidades 

E1 

“Da Ericsson, o comprometimento do time da Ericsson não tenho o que falar, que era a 
parte que eu tinha mais controle e visibilidade, casos pontuais onde nós tivemos algum 
problema ou outro de comprometimento, foram feitos escalonamentos, mas nunca foi 
necessário solicitar troca de nenhum recurso ou esse tipo de problema para que a gente 
pudesse chegar ao resultado esperado. Então não teve questões de performance ou 
comprometimento, nunca tivemos esse problema. Do lado do cliente houveram 
alterações, mas não por conta do projeto cidade inteligente, mas a organização do Parque 
Tecnológico mudou ao longo dos anos e figuras foram trocadas desde a parte 
administrativa do executivo do Parque Tecnológico até a parte operacional, assim 
dizendo, os gestores do projeto. Então falar em comprometimento deles, o que eu acho 
é que assim, meu ponto de vista é que sim, existia um comprometimento, mas em 
determinados pontos, talvez a gente poderia ter tido uma resposta melhor se tivesse um 
acompanhamento mais de perto. É que é difícil falar sobre o cliente, eu não sei como 
eles funcionavam e as atribuições que cada um tinha, se era mais de uma função ou não, 
mas tivemos algumas dificuldades, às vezes com reuniões, de segmento de reunião, o 
acompanhamento do projeto, reuniões que eram desmarcadas, reuniões que você deveria 
contar com figuras importantes, tanto do cliente quanto do usuário final e às vezes isso 
não acontecia. Se era uma questão de comprometimento ou não, é difícil para eu dizer, 
mas isso em alguns momentos acabou prejudicando e estendendo alguns pontos.”  

E2 

 “Tem parte do time que estava dedicada ao projeto, então realmente existia um 
comprometimento. Pela própria estrutura que a gente tem aqui dentro de projetos 
temporais, tinha um outro grupo que estava envolvido no começo, alocaram em outro 
projeto, puxa de volta, aí de novo é uma questão de processo interno nosso, que não 
necessariamente a gente mantém o mesmo recurso ou equipe durante a vida de um 
projeto ou durante algum contrato. Volta na política, tem troca de gestão e muda a equipe 
inteira. Essa é uma característica da gestão pública, infelizmente. Depende do partido 
político. A resposta é essa mesma, depende do partido político se é um gestor de um 
partido político que implanta, o próximo gestor, se for de outra bandeira, não tem o 
mesmo comprometimento ou até tenta desmontar.”  

(continua) 
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Quadro 10 – Trechos das entrevistas referente ao item Pessoas: comprometimento 
(conclusão) 

Pessoas: Comprometimento 

Trocas de recursos e indisponibilidades 

E6 

“Sim, os times com certeza.  Só que o time do lado da Prefeitura, na verdade, eles são 
os clientes e, por isso, só recebiam o que a gente colocava. Não existia nenhum time 
específico do lado deles para trabalhar com a gente... Do ponto de vista pessoal, sim 
(sobre comprometimento do cliente). Do ponto de vista organizacional, eu acredito que 
não.”  

  Questões financeiras 

E3 

“Isso era fantástico. As pessoas envolvidas no processo eram muito comprometidas, mas 
quem aprova no final, é o cara do financeiro que não está em momento algum envolvido 
no processo de trabalho. Mas acho que isso é a melhor parte na Ericsson todos os 
projetos são sempre muito bem feitos por causa das pessoas, as pessoas jogando a favor. 
Então, apesar de IOT ser uma coisa muito diferente do que o que a Ericsson estava 
acostumada, o dia a dia da Ericsson era muito diferente de IOT, era vender rádio, era 
vender para operadora, serviços e transmissão. IOT é um monte de coisa misturada, era 
muito diferente do que o que a Ericsson estava acostumada no dia a dia. Então imagina 
alguém (sobre o financeiro) que não manjava de IOT, aprovava as operadoras na mesma 
coisa que ele aprovava para os casos de IOT, claro que essa pessoa não ia deixar passar, 
porque ele comparava as coisas lá e aqui e não aprovava.” 

E8 

“...sim e não. Principalmente quando houve a mudança da administração, da parte da 
prefeitura, não estava muito comprometida, não se via muito comprometimento com o 
projeto não, tinham umas certas dificuldades, eles também tinham... Estavam com 
problemas de orçamento, então eles não colocavam muita prioridade nesse projeto. Isso 
ao longo do tempo foi mudando, mas não acredito que foi uma prioridade necessária 
para o grau de importância que era esse projeto. Da Ericsson, sim. O projeto sempre foi 
muito importante dentro da Ericsson não só aqui para o Brasil, mas globalmente também 
e chegou a ser a principal referência da Ericsson de projeto de cidades inteligentes; 
Smart Cities. Do Parque Tecnológico tiveram ondas: teve uma fase que não estavam 
dando muita atenção, depois teve outra fase, mais pro final, que começaram a dar mais 
atenção, então foi meio misto.”  
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Quadro 11 – Trechos das entrevistas referente ao item Poder: situações na interação que 

influenciaram o resultado 
  Poder: Situações na interação que influenciaram o resultado 

  Mudanças organizacionais e na gestão pública 

E2 
 “Contrato de sete anos com o governo quer dizer que muda partido. Isso complica, a 
gestão pública não é contínua, então tem sotaques e vontades diferentes.”  

E8 

“No meio do processo, o principal software, que era o coração do projeto, que era um 
software desenvolvido pela Ericsson, propriedade da Ericsson, ele foi vendido para uma 
empresa terceira, a Carmenta. Causou um pouco de distúrbio, até ser resolvida como é 
que era essa transferência da Ericsson para essa empresa, mas como a empresa era 
basicamente os funcionários, foram transferidos para essa empresa e acabou o processo 
ficando tranquilo.”  

E11 

“Com relação à prefeitura, é uma questão de falta de visão. Eu falo isso na minha 
percepção, faltava uma visão do que era o projeto e qual o benefício do projeto, e como 
a prefeitura tem muitas mudanças de pessoas do governo, nós tivemos duas mudanças de 
governo ao longo da execução do projeto, então a gente podia ter uma equipe mais 
dedicada da prefeitura, mais compenetrada, mais comprometida com projeto, isso foi um 
fato que fez falta nesse projeto.” 

 

Quadro 12 – Trechos das entrevistas referente ao item Poder: relacionamento 
  Poder: Relacionamento 

  Problemas internos de relacionamento 

E5 

“A gente tem várias dificuldades, mais internas do que externas, que a gente até brinca. 
Dificuldade em aprovar as margens, dificuldade no escopo por não ter suporte. Não são 
disponibilizados os projetos da Suécia e Inglaterra, por exemplo, mas queriam que 
passássemos o nosso. Uma vez que virou esse negócio aí todo mundo quer aparecer. 
Tivemos muito isso, a gente tinha um grupinho aqui no Brasil bem focado, trabalhando 
com uma coisa que ainda não tinha tanto suporte. Ninguém queria mudar o escopo, 
queriam que aumentasse a margem, mas não tinha essa possibilidade. Tivemos muita 
dificuldade e quando virou um projeto todos queriam aparecer.” (E5) 
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Quadro 13 – Trechos das entrevistas referente ao item Poder: poder decisório 
  Poder: Poder decisório 

  Falta de empowerment 

E6 

“Por exemplo, a gente teve problema, uma vez, com ar condicionado da sala. A gente 
alertou várias vezes à prefeitura que se o ar condicionado continuasse dando problema o 
sistema ia parar por si só. Pois o sistema é um sistema de TI e não aguentava temperaturas 
altas. Tivemos muitos problemas com isso e a prefeitura demorou muito para resolver. 
Realmente tivemos problema nos servidores, eles simplesmente desligaram. Nós 
estávamos protegidos por termos avisado anteriormente. Isso demorou meses para ser 
resolvido. Do ponto de vista pessoal, os gerentes do cliente sabiam disso, eles corriam 
atrás para tentar resolver. Mas do ponto de vista da prefeitura mesmo, eles não 
conseguiam resolver. Então, esse tipo de problema teve. Então, diria que nosso contato 
com os gerentes do COI era tranquilo. Tínhamos abertura para falar com eles, para 
solicitar as coisas que necessitávamos, mas as ações dos chefes deles com a Prefeitura 
em si era mais complicado. Eles falavam que entendiam nosso problema, mas que 
estavam de mãos atadas.”  

  Conflito de interesses 

E9 

 “Porém como esse arranjo ele foi tal que a Ericsson se tornou âncora, e aí eu estou 
falando de um assunto que tem relação com a Ericsson e o Parque Tecnológico, ele não 
tem uma relação direta com a prestação do serviço de segurança pública. Isso tem a ver 
com essa questão de dialogar com vários atores. A minha percepção no início, é que o 
grupo do Parque Tecnológico era bastante... eles eram contundentes em relação a uma 
série de reivindicações da Ericsson ou ao grupo de P&D da Ericsson, com quesitos que 
tem relação com a agenda do Parque Tecnológico, especificamente falando, e não com a 
agenda do projeto de segurança pública. A Ericsson tem o poder de atração, ela é um dos 
principais players em TIC, então haviam expectativas que eu acho que iam um pouco 
além das expectativa relacionada ao projeto, como por exemplo de geração de emprego 
nas dependências do Parque Tecnológico, etc., etc., que na minha leitura, às vezes elas 
eram um pouco além daquilo que foi negociado originalmente e até para defender aqui o 
caso da Ericsson, eu posso te afirmar o seguinte, a gente todo projeto começa com poucas 
pessoas, a gente começou com, sei lá, cinco pessoas e hoje tem a gente tem uma centena 
de pessoas trabalhando lá. A gente sempre foi muito claro, muito explicito no round patch 
de competências e de pessoas que um projeto dessa natureza poderia gerar no Parque 
Tecnológico, que outras sementes a gente poderia fomentar, que fosse além da questão 
de segurança pública, mas o interesse do gestor do Parque Tecnológico na ocasião, na 
minha visão, na minha leitura, era um pouco imediatista. Então acho que quando a gente 
fala de tecnologia, crescimento ou redução de equipes, ela se faz no tempo que não é o 
tempo necessariamente do agente público, ele não é o timing político, ele é o timing 
tecnológico, da semente tecnológica maturar, crescer e gerar filhos e às vezes o timing 
político é imediato e às vezes não há casamento entre uma coisa e outra. Então isso para 
mim talvez tenha sido o ponto mais delicado ao longo desse projeto.”  

(continua) 
 



93 
 

Quadro 13 – Trechos das entrevistas referente ao item Poder: poder decisório 
(conclusão) 

Poder: Poder decisório 

Conflito de interesses 

E9 

 “A parte que mais me toca, que mais chama atenção, por que do meu ponto de vista era 
algo excepcional para nós, é a questão da comunicação e dos diferentes interesses, dos 
diferentes entes. Então você fala com a prefeitura, que é uma entidade, ela tem um 
interesse, você fala com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é um arranjo 
institucional em si, que está na prefeitura ou está na municipalidade, mas ele não é a 
prefeitura, ele tem um interesse específico, o pessoal do COI tem outro interesse 
específico, a sociedade tem interesse específico. Então talvez se houvesse algo que talvez 
a cidade não estivesse tão bem preparada, é assim, é você ter canais de comunicação 
muito claramente definidos para representar todos os interesses. Então, ao longo do 
projeto, começam até a surgir outros atores, que são outros arranjos institucionais, e que 
dizem “olha, eu represento a entidade essa, essa e essa, eu tenho opiniões para esse 
projeto, eu tenho uma opinião de outras oportunidades envolvendo, por exemplo, 
pesquisa, desenvolvimento e inovação que a Ericsson deveria capitanear... é assim, venda 
para governo é assim. Então eu acho que o sucesso ou o fracasso de um projeto de alta 
tecnologia muitas vezes está relacionado com o grau de modernidade da gestão, 
entendeu? Então se você tem gestores que são modernos no ponto de vista de como 
melhor fazer o uso de tecnologia disponível para resolver problemas da sociedade, como 
por exemplo, mobilidade urbana nos grandes centros, saúde, educação, levando fibra para 
as escolas, as coisas fluem mais facilmente. Quando você tem um desalinhamento com 
relação a essas questões você vai acabar tendo distúrbios, por que você precisa mandar a 
mesma mensagem várias vezes para várias pessoas e isso é um complicador.”  

 

Quadro 14 – Trechos das entrevistas referente ao ganho para o cidadão com a 
implementação do projeto 

  Considerações Finais 

  Ganho para o cidadão com a implementação do projeto 

E1 

“O ganho eu acho que foi a segurança, até pela pessoa saber que tinha monitoramento em 
áreas centrais que geralmente toda cidade sofre um pouco com a segurança em área 
central, uma área de grande concentração de pessoas. Tinha um canal aberto entre o 
cidadão e a prefeitura, que iam direto lá para solicitar imagens de furto, de roubo. Então 
eu acho que isso foi um grande ganho pro próprio cidadão.”  

E2 

“A incidência de crimes em São José dos Campos despencou após a implantação do 
sistema, despencou. Esse é um dado real, puxa na internet. É numérico. A maior 
percepção para o habitante, no escopo do projeto Smart Cities em São José, foi na área 
de segurança com certeza. No trânsito, obviamente, o viés de trânsito, a funcionalidade 
do trânsito, ajudou. Mas o impacto foi na segurança.”  

(continua) 
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Quadro 14 – Trechos das entrevistas referente ao ganho para o cidadão com a 
implementação do projeto (continuação) 

Considerações Finais 
Ganho para o cidadão com a implementação do projeto 

E3 

“A gente fazia marketing para o mundo inteiro dessa solução de São José dos Campos 
das 150 câmeras, então a solução que foi implantada trouxe segurança para a cidade, 
trouxe vários benefícios para cidade comprovados depois de um ano de implantação. Nos 
lugares onde tinham câmeras, os incidentes de assaltos, assassinatos, etc., haviam 
reduzido em mais de 60%. Ou seja, as pessoas sabiam que não era só uma câmera que 
estava lá, era uma câmera atuante, que estava conectada em um sistema, não era uma 
câmera, por exemplo, de um condomínio que só está filmando e não tem alguém ali 
assistindo, era uma câmera que tinha alguém por trás que tomaria uma ação imediata caso 
alguém fizesse alguma coisa, a polícia já chegaria preparada para o que estivesse 
acontecendo. Ou seja, para a população foi excelente, tanto que houve uma expansão para 
colocar mais câmeras, pois só 150 não estavam cobrindo todas as áreas... O projeto foi 
muito bem feito, então realmente trouxe benefícios para a população, isso é fato.”  

E4 

“O intuito do projeto era, exatamente, aumentar a segurança pública. Que era o que a 
gente estava propondo fazer lá. Com as câmeras de monitoramento na cidade acredito 
que o cidadão pode até ter passado a se sentir mais seguro ao andar nas ruas à noite, por 
exemplo, como também saber que está sendo monitorado e que se algo vier a acontecer, 
ele terá isso registrado nas câmeras ou ainda, que se vier a sofrer um acidente, alguém 
estará olhando e que poderá acionar o serviço de emergência para socorrê-lo mais 
rapidamente. Então, eu acho que o que ganho principal do cidadão foi esse: o aumento 
de tranquilidade, tanto no lado da segurança, como, também, eventuais necessidades de 
socorro.”  

E5 “O índice de criminalidade, inclusive foi divulgado pela Segurança Pública do Estado, 
reduziu a criminalidade depois da implementação do projeto.”  

E6 

“Inicialmente, a cidade queria só a parte de vídeo monitoramento e o pessoal da Ericsson 
sugeriu não só fornecer esse serviço, mas fazer a atualização do que eles já tinham lá, 
fazer a modernização do centro de operações, como também colocar um novo sistema, 
que é o sistema de recebimento e despacho de ocorrências. Então a gente vendeu para a 
cidade de São José muito mais que eles buscavam na época. Partiu da Ericsson fazer essa 
proposta de ter mais coisas do que inicialmente eles queriam. Foi feito esse pacote e foi 
vendido para eles como serviço mesmo, não como fornecimento de material e de 
equipamento, mas como fazer mesa de serviço. Então, nesse ponto eu acredito que não. 
Eles não estavam preparados para receber o que eles receberam. Muitas coisas do que a 
gente entregou, eu acredito que eles não estejam usando, porque realmente a capacitação 
deles, o tipo de perfil dos funcionários lá dentro do COI não estava à altura do sistema 
que a gente forneceu. A gente via isso claramente, por exemplo, com o pessoal da guarda 
civil. Os guardas municipais que operam o sistema lá e o nível de instrução que eles têm 
é muito baixo. Principalmente se a gente comparar com o pessoal, por exemplo, do 
departamento de trânsito. Eles têm preparo melhor, são mais novos, tem um nível de 
escolaridade melhor do que os guardas civis. Então, a utilização que o pessoal do 
departamento de trânsito deu para o sistema foi muito superior ao pessoal da Guarda 
Civil. Existe essa diferença até de nível técnico deles também.”  

(continua) 
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Quadro 14 – Trechos das entrevistas referente ao ganho para o cidadão com a 
implementação do projeto (continuação) 

Considerações Finais 

Ganho para o cidadão com a implementação do projeto 

E9 

Eu acho que a cidade definitivamente precisava de um projeto como esse... alguns dos 
índices de criminalidade começavam a se aproximar e até a ultrapassar métricas 
universalmente consagradas de Nações Unidas, mortalidade para cada grupo de dez mil 
habitantes, etc., etc., então quando você olha as métricas antes e depois é muito fácil 
concluir que a cidade precisava sim de um projeto como esse.  

E6 

“Eu fiquei bastante tempo no COI e eu vi que tivemos um número grande de cidadãos 
indo buscar imagens de câmeras de emergências. O sistema ficou mais estável do que o 
sistema que operava antes. Como era prestação de serviço, a nossa obrigação era fazer 
que as imagens chegassem até o COI e que elas fossem disponibilizadas para o cidadão. 
Conseguimos cumprir esse objetivo. Toda vez que o cidadão ia atrás de alguma imagem, 
elas estavam lá. Eles podiam requisitar as imagens desde que tivesse um boletim de 
ocorrência. Eles podiam ir lá e retirar essas imagens do COI. E o tempo de emergência 
também. Como falei anteriormente, o sistema Coordcom que foi instalado para 
atendimento de emergências foi bastante utilizado pelo pessoal de Trânsito. O pessoal da 
Guarda Civil nem tanto, mas o pessoal de trânsito usou bastante. Ele foi integrado com o 
sistema 156, então todos os chamados que eram recebidos pelo número 156 caíam dentro 
do sistema Coordcom e ele era tratado de forma muito mais rápida que anteriormente 
porque tinha integração também com as viaturas, então o tempo de atendimento dos 
chamados foi reduzido.”  

E7 

“Acho que toda parte de monitoramento de câmera foi bom. Foi bom por questão de 
assalto, pontos de droga, na parte de trânsito, com congestionamento, semáforo. Eu acho 
que eles tiveram um ganho sim, acho que poderiam ter aprovado muito mais. Eles 
compram um negócio, mas não sei se eles estavam preparados para receber aquilo. Como 
eu disse, eles tinham limitações. Era uma plataforma grande para eles.”  

E11 

“Eu acho que todo aquele cidadão que mora, trabalha ou transita pelas áreas onde existe 
vídeo monitoramento, ele percebe que essas áreas são áreas mais seguras da cidade. Eu 
não sei se essa percepção ela é direta e ele faz um vínculo específico com o vídeo 
monitoramento, mas essa é uma percepção que eu tenho e que a gente tem aí algumas 
indicações. Então eu acho que o cidadão teve sim um ganho, eu não consigo dizer para 
você do ponto de vista da eficiência e atendimento de emergência, mas no atendimento 
em geral eu acho que melhorou bastante a eficiência da prefeitura no despacho de agentes, 
de viaturas e de serviços em casos de emergência. Teve a implantação do atendimento ao 
cidadão através do número 156, que eu entendo que é um serviço também bem prestado 
à sociedade. Então têm resultados sim, agora dizer que o cidadão identifica isso por causa 
do projeto de cidade inteligente, eu acho que não está nesse nível de percepção.” 

(continua) 
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Quadro 14 – Trechos das entrevistas referente ao ganho para o cidadão com a 
implementação do projeto (conclusão) 

Considerações Finais 

Ganho para o cidadão com a implementação do projeto 

E8 

“Mais segurança, a possibilidade de ter uma solução com tecnologia de ponta; primeiro 
mundo. Trouxe benefícios locais, desenvolvimento, equipes locais, pessoas, profissionais 
locais, gerando emprego local, não só a Ericsson, também com os parceiros... São José 
foi uma referência, uma vitrine do Brasil para soluções Smart Cities. A Ericsson abriu 
essas portas para eles, gerou muita repercussão, muito ganho político para cidade com 
esse projeto, além da melhoria da segurança pública, com redução da criminalidade em 
quase 20%, o número de assassinatos em quase 20%, depois que o projeto foi 
implementado.”  

 
Quadro 15 – Trechos das entrevistas referente as considerações finais 

  Considerações Finais 

  Espaço para os entrevistados colocaram quaisquer informações adicionais 

E1 

“Eu acho que é uma pena que esse projeto ele durou só o tempo contratual, tendo em vista 
que a Ericsson sempre propôs e objetivava outras gamas do que a gente fala em cidade 
inteligente. Cidade inteligente hoje não se resume somente a segurança, surveillance e a 
gente entende que poderia ter sido feito vários outros desenvolvimentos com essa 
parceria, mas por ser também um contrato longo, passam por várias administrações 
públicas lá no usuário final. Então eu não sei mensurar qual é o fator que contribuiu para 
que a gente não conseguisse avançar com novos desenvolvimentos. Mas o projeto em si, 
no meu ponto de vista, foi um sucesso, foi um projeto bem bacana de trabalhar, 
especialmente para mim, algo novo, algo fora da rotina do que a gente está acostumado 
a ver e uma tendência que venha a ser daqui para frente, a questão de cidade inteligente, 
se a gente pensar que cidade inteligente não é só segurança, então eu acho que aí a gente 
tem muita coisa a portar, a Ericsson tem, para qualquer que seja a cidade.”  

E2 

 “Eu acho que por restrições legais no Brasil, para estrutura de licitação pública e tudo 
mais, esses contratos não são evolutivos, eles são contratos para definir esses serviços, 
que no final poderiam ajudar o cidadão de uma forma muito mais produtiva se fosse um 
desenvolvimento a longo prazo, uma parceria com desenvolvimento a longo prazo, em 
vez de contratos finitos com renovação automática. Então a contratação de serviços é 
política, ela não pensa na sociedade, ela ajuda a sociedade por um tempo, só que não 
sempre de uma forma economicamente eficiente. Mas isso é uma questão de legislação 
brasileira. E a falta de capacitação técnica dentro desses órgãos municipais, estaduais e 
federais.”  

E4 

 “Tudo que tenha a ver com melhoria da vida do cidadão, eu acho que é espaço grande 
para Ericsson crescer em negócio. É isso que a Ericsson quer. Quer melhorar a vida das 
pessoas. Quer dar poder para cada pessoa desenvolver o máximo na sua capacidade. Não 
só as pessoas, mas as indústrias, os negócios e na área de segurança pública, a gente quer 
também, não apenas segurança, mas cidades conectadas para deixar a vida das pessoas 
melhor.”  

 (continua) 
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Quadro 15 – Trechos das entrevistas referente as considerações finais (conclusão) 
Considerações Finais 

Espaço para os entrevistados colocaram quaisquer informações adicionais 

E8 

 “Dado todo o problema que o Brasil tem, político, eu vejo uma falta de preparo muito 
grande dos gestores públicos em poder lidar com soluções de alta tecnologia. Falta um 
preparo do lado deles, falta uma visão, a legislação pública é muito complexa, muito 
amarrada, então às vezes não é nem falta de vontade política ou desejo de se implementar, 
as vezes realmente são amarras da legislação pública para fazer... Colocar uma solução 
como modelo de negócio diferente, por exemplo, foi um modelo de um negócio diferente 
vendido como serviços... Tem uma série de barreiras dentro da gestão pública para você 
conseguir implementar isso, então tem que ter uma mudança muito grande em 
competência das pessoas, gestores, público. O próprio gestor público, conseguir abrir a 
cabeça dele e olhar soluções de tecnologias mais avançadas e não apenas olhar, comprar 
pelo preço e também a legislação pública precisa ser modificada para que soluções de 
cidades inteligentes consigam ser implantados no Brasil e que realmente tragam 
benefícios para população.” 

E11 

“O projeto trouxe, na minha avaliação, benefícios interessantíssimos para a cidade, 
principalmente em termos da segurança pública aonde os locais com câmera de vídeo e 
monitoramento tiveram redução significativa de criminalidade. Esse projeto não previa 
algo que era o desenvolvimento da inteligência, da parte de cidade inteligente ele foi um 
projeto em que se previu apenas a implantação de câmeras, de sensores com interligação 
disso tudo. Agora, a parte dos analíticos e também dos despachos não estavam previstos, 
então essa atividade, que é o ponto da inteligência do projeto que é o que eu faço, que é 
o conjunto enorme de informações de dados e de imagens eu tenho que dar uma 
destinação, tem que gerar benefícios, ela tem que gerar algum resultado... e isso não 
estava incorporado nesse projeto. Então isso foi sendo desenvolvido pelo próprio pessoal 
da prefeitura de uma maneira empírica, não estruturada, mas, de qualquer forma, a gente 
identificou benefícios muito interessantes na área de segurança pública e também na área 
da eficiência operacional, principalmente no que se referiu ao atendimento a situações de 
emergência, despacho de agentes municipais, de viaturas, de serviços para áreas aonde 
tinha alguma emergência, seja por acidente de trânsito, alguma ocorrência de desastre 
natural, enfim... isso tudo começou a compor um conhecimento e um conjunto de 
benefícios para a cidade, fruto desse projeto. Eu acho que esse é um assunto muito vasto. 
Hoje a prefeitura tem um projeto de uma nova fase de cidade inteligente onde ela já está 
incorporando algumas outras características do projeto. Além dos sensores, tem os 
analíticos e nós estamos insistindo com a prefeitura que pense muito nos processos de 
despacho em função das informações que foram obtidas por esse projeto. Então acho que 
é um processo de evolução, tem muita coisa que evoluiu. O conceito de cidade inteligente 
está muito difundido, mas ele tem algumas premissas básicas que as prefeituras, de uma 
maneira geral, elas não gostam de discutir, elas gostam muito de ver hardware instalado 
e tal, e tem muito trabalho de concepção, de estruturação, de criação, de infraestrutura, 
antes de chegar nos sensores de mentalidade do projeto, ou seja, de mindset. Então a 
gente, aos poucos, vai trabalhando e vai mostrando e às vezes obtendo do sucesso em 
convencer os dirigentes nesses outros pontos. Eu acho que está no processo de evolução.” 
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APÊNDICE B – ANÁLISE DOS DADOS DE HOMICÍDIOS EM SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 

 

Este trabalho analisa os dados de homicídios dolosos no período de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2017 na cidade de São José dos Campos afim de observar o comportamento desses 

dados em uma cidade que implantou um projeto de Smart Cities na área de segurança pública, 

composto por sensores e câmeras em vias públicas e um COI. 

 

1 PANORAMA MUNICIPAL E PROJETO DE SMART CITIES EM SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 

 

A cidade de São José dos Campos tem uma população estimada em 2017 de 703.219 

pessoas, segundo último censo do IBGE em 2010 eram 629.921 pessoas e uma densidade 

demográfica de 572,96 habitantes/km². Ainda segundo o IBGE (2015), o PIB per capita é de 

R$ 52.858,35 e o salário médio mensal (2016) era de 3,7 salários mínimos com uma proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 31.3%.  O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) (IBGE, 2010) era de 0,807. 

O mapa abaixo mostra as regiões em que está dividido o município de São José dos 

Campos e a população estimada de cada região: 

 

Tabela 1 – População de São José dos Campos por região 
Região Pessoas residentes 

Centro 72.115 

Norte 59.800 

Leste 160.990 

Sudeste 45.800 

Sul 233.536 

Oeste 41.163 

SFX 1.342 

 Fonte: IBGE (2010). 
 

São Francisco Xavier (SFX) é um distrito do município brasileiro de São José dos 

Campos. 
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Figura 24 – Mapa de São José dos Campos por região 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Segundo site do COI de São José dos Campos, a cidade conta atualmente com 492 

câmeras de segurança instaladas em vias públicas do município e cerca de 450 alarmes 

eletrônicos instalados em equipamentos públicos, todos centralizados no COI que funciona 24 

horas com equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil, Secretaria de 

Mobilidade Urbana e a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. 

O acesso as imagens das câmeras de segurança são cedidas a população de São José dos 

Campos em posse de Boletim de Ocorrência para fins de investigação. 

 

Figura 25 – Foto do COI de São José dos Campos 

 
Fonte: São... (2012). 
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2 METODOLOGIA: COLETA DOS DADOS E TRATAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES 

 

Para esse trabalho foi definida a análise do número de homicídios doloso no município 

de São José dos Campos. O objetivo é observar o comportamento dos incidentes ao longo do 

período de 2013 a 2017. 

Não foi possível obter uma base de dados com um período maior, pois embora ela esteja 

disponível no site da Secretaria de Segurança Pública ela não tem todos os campos necessários 

para realizar a análise descrita abaixo e eliminar as duplicidades nos anos anteriores a 2013. 

Os dados foram coletados no site da Secretaria de Segurança Pública do Governo do 

Estado de São Paulo, no item homicídio doloso. Foi feito download do período de janeiro de 

2013 a dezembro de 2017. Os dados foram coletados mês a mês para a região denominada São 

José dos Campos.  

O primeiro filtro realizado na planilha foi na coluna cidade onde foram deletados os 

demais municípios que compõem a região restando apenas São José dos Campos e os incidentes 

sem endereço. Os incidentes sem endereço sofreram novo filtro a partir da coluna delegacia 

circunscrição onde foram deletados os incidentes registrados em delegacias de outras cidades, 

restando apenas as delegacias de São José dos Campos. 

Os filtros seguintes buscaram eliminar os registros repetidos, pois em alguns casos 

aparecem várias linhas para um único caso, sendo cada linha um ato diferente que compõem o 

crime cometido. Inicialmente foi realizado um filtro pelo nome da vítima que eliminou a maior 

parte das repetições. Como alguns casos apresentavam no lugar do nome inscrições como: 

desconhecido(a), vítima ou a célula em branco, foi realizado um novo filtro na coluna número 

do boletim que identificou mais algumas repetições. Por último, a coluna número do boletim 

principal foi utilizada para buscar qualquer outra possibilidade de repetição. 

Esse trabalho resultou em 364 registros de incidentes considerados válidos. Destes 72 

registros ou 19,78% não tinham o endereço e por isso nesses casos foi utilizado o endereço da 

delegacia onde houve o registro do boletim de ocorrência indicado no campo delegacia 

circunscrição. 

Esses números diferem das estatísticas oficiais, que apontam no mesmo período um total 

de 304 registros. A diferença provavelmente é atribuída aos registros sem localização, mas que 

foram registrados nas delegacias do município de São José dos Campos e a registros que não 

puderam ser identificados na análise como duplicados. A tabela abaixo detalha as divergências: 
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Tabela 2 – Número de homicídios dolosos em São José dos Campos 
Fonte Consolidado SSP SP Contabilizado através dos BOs Registros ajustados 

2.013 65 73 13 

2.014 55 55 10 

2.015 64 71 15 

2.016 74 101 15 

2.017 46 64 19 

Total 304 364 72 

Fonte: SSP SP (2017). 
 

3 RESULTADOS 

 

Com as informações de latitude e longitude preenchidas para todos os registros, para o 

preenchimento foi utilizado o site http://www.mapcoordinates.net/pt para obtenção das 

coordenadas geográficas, foram gerados seis arquivos, sendo um por ano de 2013 a 2017 e um 

com todos os casos, cada um com os registros do respectivo ano e estes foram inseridos no 

mapa da cidade de São José dos Campos utilizando a ferramenta QGis. 

O mapa abaixo mostra o acumulado de homicídios dolosos de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2017: 

 
Figura 26 – Mapa de São José dos Campos por região com a concentração dos 

homicídios dolosos de janeiro/2013 a dezembro/2017 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

A Zona Leste embora concentre apenas 26% da população registrou mais de 37% dos 

homicídios dolosos no período analisado. Já a Zona Sul é a mais populosa com 
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aproximadamente 38% da população e registrou 29% dos homicídios dolosos no período 

analisado. 

O mapa abaixo mostra a divisão por sexo dos homicídios dolosos no período de janeiro 

de 2013 a dezembro de 2017. Embora a população seja composta por 51,01% de mulheres a 

taxa de homicídios (considerando os casos onde havia a identificação do sexo) foi de 10,24%, 

em contrapartida os homens são 48,99% da população e 89,76% dos homicídios.  

A Zona Leste concentra 40% dos homicídios dolosos de mulheres no período e 36,12% 

dos homicídios dolosos de homens no período. 

 

Figura 27 – Mapa de São José dos Campos por região com a concentração dos 
homicídios dolosos por sexo de janeiro/2013 a dezembro/2017 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os mapas abaixo (um por ano no período de janeiro a dezembro) mostram a distribuição 

dos incidentes por ano e a em cada uma das regiões da cidade de São José dos Campos, desde 

2013 até 2017. Podemos notar que o maior índice dos homicídios dolosos está na Região Leste 

e em segundo lugar na Região Sul. 
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Figura 28 – Mapa por ano de São José dos Campos por região com a concentração dos 

homicídios dolosos de 2013 a 2017 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

a) ano 2013: a assinatura do contrato de Smart Cities aconteceu em 2012. Nesse 

mesmo ano iniciou-se a instalação das câmeras de segurança e o software de 

monitoramento entrou em operação a partir de julho de 2013; 

b) ano 2014: início de uma nova fase do projeto com a instalação de novas câmeras de 

segurança. 

 

4 DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 

No período entre junho de 2010 e junho de 2017 a população na cidade de São José dos 

Campos cresceu aproximadamente 11,64% (IBGE). Os índices de homicídios dolosos 

mostraram uma forte queda desde o ano 2001 e depois passaram a oscilar abaixo de 100 por 

ano desde 2005, como mostra o gráfico abaixo com dados da Secretaria de Segurança Pública 

de São Paulo: 
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Gráfico 2 – Homicídios dolosos em São José dos Campos 

 
Fonte: SSP SP (2017). 

 

 
Tabela 3 – Número de homicídios dolosos em São José dos Campos por ano 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Homicídio Doloso 231 186 175 139 85 86 70 57 69 

Fonte: SSP SP (2017). 
 

Tabela 4 – Número de homicídios dolosos em São José dos Campos por ano 
Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Homicídio Doloso 55 62 66 65 55 64 74 46 

Fonte: SSP SP (2017). 
 

Não é possível estabelecer uma relação clara entre os anos com menor taxa de homicídio 

doloso e a implantação do projeto de Smart Cities em São José dos Campos, embora existem 

matérias que afirmem que a taxa de homicídios caiu de 10,21 para 8,29 para cada 100.000 

habitantes (ERICSSON, 2016) após a implantação do projeto. 

No entanto, os índices da cidade de São José dos Campos mostram-se com uma 

tendência contrária aos dados de homicídios no Brasil no período de 2006 a 2016 onde o 

crescimento chegou a uma taxa de 30,3 mortes por 100 mil habitantes (ATLAS..., 2018).  
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Gráfico 3 – Número de Homicídios e Taxa de Homicídios no Brasil de 2006 a 2016 

 
Fonte: Atlas... (2018). 

 

Já quando comparado as taxas da Região Sudeste, podemos notar a tendência de 

diminuição da taxa de homicídios, mas mesmo em comparação com os dados dessa região, a 

cidade de São José dos Campos apresenta um índice bem menor que a média, conforme gráfico 

abaixo (ATLAS..., 2018).  

 

Gráfico 4 – Taxa de Homicídios no Brasil de 2006 a 2016 por região 

 
Fonte: Atlas... (2018). 
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Um outro ponto que pode ser considerado e inclusive foi levantado por alguns 

entrevistados, mas que não pode ser analisado por esse estudo é que a redução dos crimes nas 

áreas onde existe monitoramento, ou seja, uma possível migração das ocorrências para outras 

áreas. 

“Eu acho que todo aquele cidadão que mora, trabalha ou transita pelas áreas onde 
existe vídeo monitoramento, ele percebe que essas áreas são áreas mais seguras da 
cidade.” (E11) 

 
A Ericsson afirma que dados oficiais mostram que após o investimento no projeto, a 

taxa de homicídios caiu de 10,21 para 8,29 para cada 100.000 habitantes (ERICSSON, 2016). 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevistas 

 

 Entender quem é o entrevistado e qual a participação dele no projeto 

1) Qual é sua a função no governo, qual foi sua função no projeto, em quais fases/etapas 

você trabalhou e quais foram as suas interfaces (com a administração e com os 

fornecedores)?  

 

 Plano 

2) Quais eram as necessidades do projeto do seu ponto de vista? Quais pontos foram 

atendidos e quais não? 

3) Você acredita que o projeto tinha um escopo, metas e papéis bem definidos? 

4) Você acha que o(s) fornecedor(es) de tecnologia/ interfaces conseguiram entender as 

necessidades do projeto e ofertar a melhor solução? 

5) Você acha que o(s) fornecedor(es) de tecnologia/ interfaces conseguiram responder de 

forma clara e eficiente as suas dúvidas? Tem algum exemplo para compartilhar? 

6) Você considera que o projeto seguiu um cronograma de atividades definidas e que esse 

cronograma foi realista? 

 

 Processes 

7) Você conhecia a metodologia de trabalho utilizada pelo projeto? 

8) Quais ações poderiam ter facilitado a execução do projeto? 

9) Como foi a comunicação com o(s) fornecedor(es) de tecnologia/ interfaces?  

10) O que poderia ter sido melhor ou o que ficou abaixo das expectativas? 

11) Quais foram os pontos fortes e pontos fracos na interação com o(s) fornecedor(es) de 

tecnologia/ interfaces? E com as suas outras interfaces? (se houver – cadeia de valor) 

12) Quais foram os maiores desafios/dificuldades do projeto? 

 

 People 

13) Quanto preparado estava o fornecedor para implementação desse projeto? Você 

considera que o(s) fornecedor(es) de tecnologia/ interfaces tinham a 

expertise/conhecimento necessária?  

14) Você considera que teve condições de responder de forma clara e eficiente as 

necessidades do projeto?  
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15) Você considera que o(s) fornecedor(es) de tecnologia/ interfaces colocaram tiveram 

alguma ação/comportamento que tenha atrapalhado o andamento do projeto? 

16) Você considera que o time de trabalho estava comprometido com o projeto? 

 

 Power 

17) Você considera que tem algum processo ou situação no seu trabalho que dificulta a 

interação com o(s) fornecedor(es) de tecnologia/ interfaces? Se sim, pode exemplificar? 

18) Como foi a sua relação com o(s) fornecedor(es) de tecnologia/ interfaces? 

 

 Resultados e considerações finais 

19) Você considera que a cidade estava preparada para a implantação desse projeto? 

20) Na sua opinião qual foi o ganho para o cidadão com a implantação desse projeto? 

 

  



109 
 

APÊNDICE D – Autorização de Depoimento 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS DE DEPOIMENTO ORAL 

 

Pelo presente documento, eu, _______________________________________, portador(a) do 

RG:____________________, AUTORIZO a pesquisadora Vanessa Martins dos Santos, 

portadora do RG: 26.843651-4, a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros 

a nenhuma parte, como parte da coleta de dados da pesquisa sobre a relação entre cliente e 

fornecedor em projetos de Smart Cities no Município de São José dos Campos. 

Declaro ceder à pesquisadora a plena propriedade e os direitos autorais do depoimento que 

prestei à pesquisadora aqui referida como subsídio à construção de sua dissertação de Mestrado 

Profissional em Administração na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV). 

Esta autorização garante que os dados coletados, no todo ou em parte, editado ou não, serão 

usados unicamente para fins acadêmicos, para gerar informações para a pesquisa citada e 

possíveis publicações dela decorrentes (revistas científicas, congressos, jornais). 

 

 

Local e Data: 

____________________, ______ de ____________________ ________ 

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do entrevistado) 

 


