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RESUMO 

Esta pesquisa investiga como ocorre o processo de formação de agenda de smart city 

através do estudo da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (ICES-BID), no município de Vitória (Espírito 

Santo, Brasil). Com esse objetivo, compõem este estudo as revisões de literatura de 

formação de agenda, smart cities e ajuda internacional. Foram entrevistados doze 

gestores, que participaram da Iniciativa, em nove entrevistas, as quais foram transcritas 

e codificadas no software Atlas TI©, seguindo as categorias dos fluxos múltiplos 

(KINGDON, 1995) e framework multinível (POZZEBON; DINIZ; JAYO, 2009). O 

principal resultado mostrou que, no contexto do caso estudado, o papel das agências 

multilaterais como agências financiadoras de smart cities influencia os fluxos, sendo 

relevante olhar para o fenômeno de modo complementar através das lentes do 

framework multinível.  

 

Palavras-chave: formação de agenda; smart city; fluxos múltiplos; framework 

multinível; Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis. 

  



   

 

 

 

ABSTRACT 

This research investigates how the smart city agenda-setting process occurs through the 

study of the Inter-American Development Bank's Initiative for Emerging and 

Sustainable Cities (ICES-IDB), in the city of Vitória (Espírito Santo, Brazil). To this 

end, this study compiles the literature reviews of agenda-setting, smart cities and 

foreign-aid. Twelve managers, who participated in the Initiative, were interviewed in 

nine interviews, which were transcribed and coded in Atlas TI © software, following 

the multiple streams categories (KINGDON, 1995) and multilevel framework 

(POZZEBON; DINIZ; JAYO, 2009). The main result showed that, in the context of the 

case studied, the role of multilateral agencies as funding agencies of smart cities 

influences the streams, being relevant to look at the phenomenon in a complementary 

way through the lenses of the multilevel framework. 

 

Keyworkds: Agenda-setting; smart city; multiple streams; multilevel framework; 

Initiative for Emerging and Sustainable Cities. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa busca compreender o processo de formação de agenda das smart cities através 

do estudo e análise da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (ICES-BID), no município de Vitória (Espírito Santo, 

Brasil). Será objeto de análise como as smart cities estão sendo consideradas como soluções 

para enfrentar os desafios das cidades, de modo a entender como ocorre esse processo de 

formação de agenda. 

Em um contexto onde soluções smart para governos são recentes na administração pública e 

que, no caso brasileiro, a capacidade de endividamento dos municípios está comprometida, as 

agências multilaterais representam uma possibilidade de financiamento para projetos nessa e 

em outras áreas (CUNHA et al., 2016). Apesar do crescente número de publicações a respeito 

de smart city, não foram identificados estudos que abordassem a temática a partir do processo 

de formação das agendas governamentais. Identificar como ocorre o processo de formação de 

agenda de smart cities em municípios brasileiros é relevante dado o contexto da baixa 

capacidade de endividamento e do crescente entendimento de que as soluções de smart cities 

podem resolver de forma eficiente, com melhor uso dos recursos, os problemas da cidade.  

O presente trabalho buscou responder à pergunta de pesquisa: "como ocorre o processo de 

formação de agenda governamental das smart cities brasileiras, financiadas por agências 

multilaterais?". Para isso, foi realizada uma revisão de literatura sobre as teorias de agenda-

setting, smart cities e foreign aid, de modo a construir a base teórica para analisar o processo 

de agenda-setting em projetos de smart cities brasileiras, financiados por agências 

multilaterais. Depois, foram realizadas entrevistas com gestores participantes da Iniciativa de 

Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES) das Agências Financiadoras (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Caixa), da Prefeitura Municipal de Vitória e da 

Consultoria que participou desse projeto. Essas entrevistas foram codificadas e analisadas de 

modo de responder à pergunta de pesquisa. 

Dentro do ciclo de políticas públicas, o foco deste estudo é o que a literatura denomina como 

agenda-setting ou formação ou montagem de agenda da política pública. Os principais 

estudos de agenda-setting nas políticas públicas foram feitos nas décadas de 1980 e 1990 pelo 

autor J. Kingdon (1984) e por Baumgartner e Jones (1993), os quais apresentaram como, 
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quando e porque ocorriam mudanças na agenda governamental e, portanto, no direcionamento 

de políticas públicas. Após o trabalho desses autores, diversos outros estudos foram realizados 

e novas contribuições foram feitas para entender como acontece o processo de formação de 

agenda das políticas públicas. 

Propor-se estudar esta fase do policy process significa entender como uma questão entra na 

agenda e quem são os atores que participam desse processo, identificando, em casos 

empíricos, os fatores catalisadores (crises, situações com valor simbólico ou emotivo, 

mudança de paradigmas etc.), quais os interesses e argumentos dos grupos que defendem ou 

criticam determinadas ideias e como esses fatores e atores influenciam a agenda.  

Assim, a agenda consiste em um conjunto de percepções dos atores de políticas públicas sobre 

situações como problema – daí a ideia de que problemas são fruto de uma construção social. 

A mudança de estado de ‘problema’ para o estado de ‘issue’ ou questão é o entendimento, por 

parte dos atores, de que algo precisa ser feito para melhorar essa situação. Entre essa 

‘mudança de estado’ de problema para issue – que por sua vez faz parte da agenda – existe 

um processo que deve ser destacado: o estabelecimento da agenda (KINGDON, 1995, p. 227). 

Esta mudança poderá gerar a mobilização de seus defensores – e críticos também – para que 

este tema passe a compor a agenda governamental (KINGDON, 1995; COBB; ELDER, 

1995), e é necessário aproveitar o tempo em que a agenda está suscetível a essas mudanças, 

isto é, quando abre-se a janela de oportunidade para que uma situação passe a receber atenção 

dos atores governamentais. 

Nesse contexto, dois movimentos influenciaram – e influenciam – o entendimento das smart 

cities como solução: a crescente urbanização no mundo, e o avanço tecnológico. É de 

relevância destacar que, apesar de entender que a smart city como solução, ela não se trata de 

um fato dado, já que depende de escolhas políticas e ideológicas, e de que outras soluções 

existem para a gestão do meio urbano, o foco deste trabalho serão as smart cities.  

A não identificação de trabalhos que estudassem o processo de agenda-setting em smart cities 

brasileiras pode ser resultado da ainda novidade do tema. Ressalta-se que entender o processo 

de agenda-setting é importante para identificar como e por que soluções de smart cities 

ganham destaque e passam a ser consideradas como tal por gestores públicos e gestores de 

agências financiadoras, que são o foco deste trabalho. 

O uso de tecnologias em uma sociedade da informação é vantajoso e deve ser servir para os 

diversos aspectos da vida, sendo que, de acordo com o contexto em que está inserida, a 
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tecnologia poderá ser moldada pela sociedade (GOUVEIA, 2004; CASTELLS, 2005), 

servindo tanto para a prestação de serviços, quanto para, por exemplo, tornar governos mais 

democráticos (LOUREIRO; PRADO, 2007). Este entendimento nos aproxima das smart cities 

no passo em que, além do mero uso de TIC em todo o processo, que possibilita a gestão da 

cidade e oferta de serviços públicos através do uso da Internet, a adaptação para cada local e 

suas especificidades é essencial. Apesar de que alguns autores reduzem a smart city ao mero 

uso de TIC (GIL-GARCIA et al., 2016 IN: GIL-GARCIA et al., 2016), a definição que será 

utilizada é, na visão desses autores, multidimensional e multifacetada, o que leva ao estudo da 

smart city baseado em diversos componentes, tais como: serviços públicos, gestão da cidade, 

arranjos institucionais, governança e engajamento, capital humano, dados e informações, 

entre outros (GIL-GARCIA et al., 2016, p. 3). De modo complementar, para o Parlamento 

Europeu a base das cidades inteligentes é a criação e conexão de capital humano, social, e 

infraestrutura de TIC. Isto, por sua vez, teria como resultado um crescimento econômico mais 

sustentável e uma melhor qualidade de vida (PARLAMENTO EUROPEU, 2005, p. 18). 

Entende-se, assim, que um projeto de smart city deve ser abrangente o suficiente  para 

envolver as diversas áreas e dimensões da cidade, além dos atores envolvidos – tais como 

governo, cidadãos, empresas, agências multilaterais, academia, empreendedores etc. (BACIKI 

et al., 2012). 

O crescente processo de urbanização tem mudado a dinâmica e relações na cidade, tornando-

as cada vez mais diversificadas. Enquanto em 1950 apenas 30% da população mundial residia 

em áreas urbanas, as projeções da ONU (2015) são de que em 2050, esse valor aumente para 

66%, isto é, espera-se que dois terços da população mundial morem em cidades. Atualmente, 

esse valor chega a 54%. Esse aumento da população urbana de 1950 para 2014 não foi 

caracterizado pelos melhores planejamentos urbanos, o que levou ao crescimento 

desordenado, concentração excessiva em áreas da cidade, carências na mobilidade urbana, 

entre outros problemas na oferta de serviços públicos.  

A proposição da pesquisa é de que, apesar das exigências e obrigatoriedades que agências 

multilaterais impõem para o financiamento de projetos de smart city, os municípios 

conseguem incluir as demandas locais, de modo a responder às necessidades específicas do 

município.  

O estudo será estruturado a partir do uso da metodologia qualitativa, contando com duas 

etapas metodológicas: (i) revisão de literatura, (ii) estudo de caso da experiência de uma 

cidade com ao menos um projeto de smart city financiado por uma agência multilateral. O 
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modelo teórico que será utilizado para analisar os resultados obtidos será o multilevel 

framework (POZZEBON; DINIZ; JAYO, 2009; POZZEBON; DINIZ, 2012), junto com o 

modelo de agenda-setting (KINGDON, 1995), aprofundados nos capítulos 1 e 2.  

A relevância desta pesquisa encontra-se tanto nas contribuições teóricas, através da 

proposição de um framework de análise para as smart cities, através das correspondências 

encontradas no framework teórico multinível (POZZEBON; DINIZ, 2014), utilizado para 

analisar a implementação de tecnologias em um contexto social, e o modelo multiple streams 

(KINGDON, 1995), usado para entender o processo de formação da agenda governamental; e 

nas contribuições práticas, por estudar o caso de uma cidade brasileira que está implementado 

uma Iniciativa financiada por uma agência multilateral, direcionando o olhar para a temática 

de smart cities. 

Este estudo pode fornecer insights a formuladores de políticas públicas, gestores públicos ou 

consultores quando da discussão ou construção dos projetos de smart cities. 

DESENHO DE PESQUISA 

A seguir serão colocados a justificativa e objetivos da presente pesquisa, assim como sua 

estrutura de capítulos. 

Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é descrever o processo de agenda-setting de smart city. O 

estudo de um município brasileiro que tenha ao menos um projeto de smart city financiado 

por uma agência multilateral permite que os seguintes objetivos específicos sejam alcançados: 

 Identificar a predominância dos fluxos (multiple streams) e/ou das dimensões 

(multilevel framework). 

 Identificar as temáticas de maior relevância para os atores: Prefeitura, Agências 

Financiadoras e Consultoria. 

 

Estrutura da dissertação 

A dissertação está dividida em 5 capítulos, iniciando com um capítulo de revisão de literatura 

dos temas essenciais para o desenvolvimento do presente estudo: agenda-setting, smart cities 

e agências multilaterais como atores de políticas públicas. Após a apresentação, no capítulo 2, 

do framework teórico e da metodologia no capítulo 3, utilizados neste estudo para análise do 
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caso. No capítulo 4 são apresentados o caso escolhido para análise assim como os resultados 

da análise do caso estudado para, por fim, apresentar as considerações finais deste estudo no 

capítulo 5. Detalhes de cada capítulo são apresentados a seguir. 

Capitulo 1 - Revendo a literatura: agenda-setting, smart cities e agências multilaterais – 

revisão da literatura sobre três blocos teóricos considerados neste estudo: agenda-setting, 

agências multilaterais como atores de políticas públicas e smart cities. Esta revisão servirá 

como base teórica para a análise do caso selecionado. 

Capítulo 2 – Framework teórico – apresentação do framework multinível, utilizado para 

analisar o caso selecionado. 

Capítulo 3 – Metodologia - apresentação das escolhas metodológicas da presente pesquisa, 

descrevendo o método, as estratégias e as ferramentas utilizadas para realizar o estudo. 

Capítulo 4 – Estudo de caso – Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis no município de 

Vitória (ES), financiada pelo BID, identificando o histórico, o processo de agenda-setting, os 

atores e seus respectivos papeis dentro da política, com ênfase na análise do papel cumprido 

pela agência multilateral envolvida.  

Capítulo 5– Considerações Finais – apresentação das contribuições teóricas e práticas da 

pesquisa, assim como as limitações e possibilidades para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 1 – REVENDO A LITERATURA: AGENDA-SETTING, 

SMART CITIES E AGÊNCIAS MULTILATERAIS 

 

1.1. Agenda-setting: panorama, conceitos e definições 

A montagem de agenda, ‘agenda-setting’ ou ainda ‘formação de agenda’, é a primeira etapa 

do ciclo de políticas públicas. Referir-se a esta etapa significa entender como e quando dada 

situação passa a ser considerada um problema e quando a mesma passa a fazer parte da 

agenda de um governo; envolve entender como um problema ganha status de problema, 

direcionado para si a atenção dos atores, para, posteriormente, partir para a definição de 

agenda, quais seus tipos, e quais os modelos teóricos de mudança de política. 

Dois grandes estudos servem como base para esta e outras revisões de literatura sobre 

agenda-setting na área de políticas públicas: Agenda, Alternatives, and Public Policy, de John 

W. Kingdon, escrito originalmente em 1984 e com uma segunda edição em 1995 – edição que 

traz respostas e reconsiderações sobre as críticas feitas ao seu modelo – e Agendas and 

Instability in American Politics, de Frank B. Baumgartner e Bryan D. Jones, escrito em 1993 

e com segunda edição em 2009. O primeiro estudo apresenta o modelo de multiple streams 

desenvolvido pelo autor com base na teoria de garbage can, de March, Olsen e Cohen (1972), 

enquanto o segundo estudo apresenta o modelo pontuated equilibrium. Ambos os modelos 

buscam explicar como as agendas são formadas e como passam por processos de mudança.  

Os estudos sobre a formação de agenda podem ser encontrados em três eixos de pesquisa, 

como notado por Capella (2004, p. 9): a agenda mediática – ou media agenda-setting –, a 

agenda pública – public agenda-setting –, e a agenda de políticas governamentais – policy 

agenda-setting. Enquanto a agenda mediática está relacionada às questões e temas que são 

enfatizados pelos meios de comunicação em um determinado período de tempo, 

principalmente em épocas de campanhas eleitorais (MCCOMBS; SHAW, 1972), a agenda 

pública corresponde às questões consideradas relevantes de acordo com a opinião pública. 

Essas duas agendas – a midiática e a pública – estão geralmente interligadas, uma vez que a 

agenda pública – isto é, a agenda de temas relevantes para a sociedade – dita e é ditada pela 

agenda midiática, a qual: (i) define quais as questões, atores e pontos principais da notícia, ao 

decidir quais temas publicar ou não, (ii) determina o grau de destaque para certos temas, de 

acordo com a ênfase que os trata, (iii) representa os temas com imagens negativas ou 
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positivas, a depender da mensagem que quer passar, e (iv) há uma relação entre os temas em 

destaque pela mídia e a percepção de importância pela opinião pública (AZEVEDO, 2004 IN: 

RUBIM, 2004, p. 52). Nessa relação de influência entre esses dois tipos de agenda, a agenda 

de políticas governamentais também é influenciada, mas isto pode não acontecer de forma 

ordenada ou linear: a policy agenda pode ser influenciada pela media agenda e 

posteriormente influenciar a public agenda, ou em ordem diferente (CAPELLA, 2004).  

A partir dos anos 1970, o termo agenda-setting começou a ser utilizado pelos estudiosos da 

área de políticas públicas à medida que buscavam entender como a agenda governamental era 

formada e o que levava certas questões a receberem grande destaque em um período de tempo 

e outras não. Os autores que se dedicaram a pesquisar e entender o processo de agenda-setting 

na área de políticas públicas (COBB; ELDER, 1971; COBB; ELDER, 1972; KINGDON, 

1995) compartilham da ideia de que existem dois tipos de agenda: a pública (também 

conhecida como política, sistêmica ou informal) e a formal (ou institucional), apoiados nos 

autores Cobb e Elder (1972). Para os autores os problemas transitariam da agenda sistêmica 

para a institucional, passando por quatro fases: iniciação, especificação, expansão e entrada. 

A agenda pública é composta pelos problemas que receberam visibilidade e reconhecidos 

como merecedores de intervenção pública, e representa um espaço de debate sobre tais 

problemas, caracterizando-se por ser mais abstrata e geral (COBB; ELDER, 1971). Neste tipo 

de agenda os grupos organizados têm destaque, uma vez que o papel deles será legitimar sua 

posição a favor ou contra determinado tema. Contudo, como destacam os autores (Ibidem.), 

anterior à legitimação da sua posição é a legitimação do grupo, através de seus membros e do 

que eles representam. 

A agenda estatal formal, por outro lado, é composta pelos problemas em que o poder público 

já decidiu atuar e tomar ação para resolvê-los. A prioridade deste tipo de agenda não 

necessariamente segue a priorização da agenda sistêmica, disparidade esta que gera conflitos 

no sistema político. A prioridade de resposta para cada tema depende de quatro fatores 

(COBB; ELDER, 1971): (i) o tomador de decisão tem vínculos ou se identifica com 

determinado grupo, (ii) o grupo de interesse possui recursos e sabe como utilizá-los, (iii) 

posição econômica ou social estratégica, (iv) alguns atores contam com um prestígio público 

(como médicos, advogados, por exemplo), o que facilita o seu acesso aos tomadores de 

decisão. Estes quatro fatores resultam em que grupos ou atores específicos recebam maior 

atenção dos tomadores de decisão e formuladores de políticas públicas. Ainda segundo esses 

autores, a composição da agenda formal poderá variar por período, devido à priorização de 
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temas antigos ou à ação de líderes políticos, que possuem visibilidade na mídia e poder de 

barganha com esses e outros tomadores de decisão. 

1.1.1. Reconhecimento do problema e o processo de formação da agenda 

O reconhecimento de um problema, seja por um indivíduo ou por um grupo, está relacionado 

ao momento em que se idealiza determinada situação (ou estado) da realidade e almeja-se 

alcançar essa situação ‘ideal’. Numa perspectiva racional, acreditava-se que a formulação de 

políticas públicas seguia uma sequência natural, onde uma série de dados apresentava uma 

situação que seria reconhecida como um problema social, ao passo que os policymakers 

buscariam as causas desse problema e buscariam solucioná-lo (ROCHEFORT; COBB, 1993). 

Contudo, este modelo mostrou-se insuficiente quando pesquisadores tentaram aplica-lo aos 

casos reais. Segundo esses autores (Ibid.), além dos fatores objetivos, a intensidade do issue 

advocacy ou a abertura para tratar do tema, por exemplo, poderiam influenciar no 

reconhecimento de um problema e na percepção de que uma ação precisa ser tomada. 

Ao fazer um levantamento sobre como o reconhecimento de um problema fora entendido pela 

literatura, os autores Rochefort e Cobb (1993) identificaram duas formas: a primeira é através 

dos estudos de conflitos sociais, onde, para entender como uma questão se torna relevante, é 

necessário identificar quem e quais são os interesses dos que fazem advocacy da questão. O 

segundo tipo entende que os problemas são criados socialmente e dependem da interpretação 

de atores sociais para receberem status de problema. Segundo os autores, a literatura mais 

recente aborda a definição do problema a partir de quatro visões: (i) ênfase nas causalidades, 

ou seja, o que levou ao problema; (ii) panorama do problema, entendendo as causas, a 

amplitude e características do público afetado; (iii) ênfase nas soluções, considerando que o 

problema é definido pelas soluções propostas; e (iv) analisa quem, seja um indivíduo ou 

grupo, está definindo o problema.  

Na mesma linha desse segundo tipo, autores como Cobb e Elder (1972) e Subirats (1989 IN: 

SARAVIA; FERRAREZI, 2006), defendem que os problemas não existem por si só; esses 

seriam artificiais, pois dependem da percepção voluntária e ficam à margem da definição e 

ação de uma pessoa ou grupo (SUBIRATS, 1989 IN: SARAVIA; FERRAREZI, 2006). A 

partir de uma perspectiva sócioconstrutivista, onde é relevante observar as estruturas sociais, 

políticas e ideológicas no período analisado, compreende-se que o reconhecimento de um 

problema e a necessidade de uma política pública como solução partem de uma “construção 

coletiva vinculada diretamente com as percepções, representações, interesses e valores dos 
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atores envolvidos em tal situação” (SUBIRATS et al., 2012, p. 128, tradução nossa). Por isso, 

ao observar uma política pública, é relevante atentar-se aos processos pelos quais passou, aos 

atores que participaram e aos argumentos utilizados. Contudo, a análise da formação de 

agenda não deve limitar-se aos processos, mas deve incluir também a interação entre os 

diferentes atores, sejam eles governamentais ou não (THEODOULOU, 1995, IN: 

THEODOULOU; CAHN, 1995, p. 88). Os autores Howlett, Ramesh e Perl (2013) destacam a 

importância tanto da maneira, quanto da forma pela qual os problemas são reconhecidos, já 

que esses serão fatores determinantes para a percepção e tratamento pelos policy makers. O 

interesse desses na resolução do problema influenciará a entrada na lista de prioridades – ou 

agenda (SECCHI, 2013, p. 45). 

Ao buscar entender como problemas tornam-se problemas, Stone (2002) faz uma análise a 

partir do uso de: símbolos, números, histórias causais, interesses e decisões. Os símbolos são 

representações de alguma coisa e dependem de como pessoas os interpretam, como os usam e 

como respondem a eles. A autora destaca quatro elementos a respeito do uso de símbolos: (i) 

narrativas, sobre como as coisas acontecem, (ii) sinédoque, quando se usa de uma parte do 

problema para representar o todo, (iii) metáfora, para assemelhar dois problemas distintos, e 

(iv) ambiguidade, que serve para interligar as políticas, uma vez que um mesmo fato pode 

receber diferentes significados, aplicáveis a cada uma das situações. Os números, segundo a 

autora, serviriam como evidências do problema em questão, e o próprio fato de mensurar 

algo, através de indicadores, significaria uma decisão política em si. Contudo, indicadores não 

podem ser utilizados e considerados absolutos, já que podem não ser exatos, não serem a 

melhor forma de mensuração, e a escolha de usar um indicador é feita de acordo com o que 

quer ser apresentado e influencia a interpretação do receptor da informação. As histórias 

causais são, segundo a autora, histórias que buscam explicar motivos que levaram a um dado 

problema e, por consequência, levam à interpretação da possível solução. As causas são 

divididas em quatro tipos: causa mecânica, acidental, intencional e inadvertida. Os interesses 

são divididos em dois tipos: subjetivos, quando indivíduos acreditam perceber os efeitos de 

uma política, e objetivos, efeitos que realmente afetam as pessoas, mesmo que estas não os 

percebam. E, por fim, as decisões, separadas em modelos racionais, que utilizam como 

ferramentas análises como de custo-benefício, risco-benefício e de decisão, e, oposto a isso, o 

modelo polis. Estes ferramentais são utilizados por atores públicos defendendo a entrada de 

problemas na agenda pública ou até para tirá-los.  
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Devido a que nem todo problema passa a formar a agenda pública, a literatura faz uma 

diferenciação entre problemas e questões ou issues: um problema é considerado um issue 

quando passa a fazer parte da agenda do poder público, ou seja, passa a ser considerado como 

problema pelo poder público. O autor Subirats (1989 IN: SARAVIA; FERRAREZI, 2006) 

defende que os problemas são oportunidades de melhoria e, pelo fato de serem artificiais, 

podem mudar à medida que solucionados, tratando-se de um processo de constante construção 

e aprendizado. Um problema, quando legitimado, ganha o entendimento dos policy makers de 

que uma ação precisa ser tomada, e, portanto, passa a ser considerado um issue 

(THEODOULOU, 1995 IN: THEODOULOU; CAHN, 1995). Assim, toda e qualquer política 

pública representa uma resposta do poder público para solucionar um problema identificado e 

reconhecido como tal (SUBIRATS et al., 2012).  

Sistematizando as formas que levam um problema a ser considerado um issue, o autor John 

Kingdon (1995), refere-se às conditions como situações cotidianas que somente passam ao 

estado de ‘problema’ quando há um entendimento de que algo deve ser feito para mudá-las. 

Ele estabelece três modos pelos quais agentes do governo – ou próximos a ele – definem 

condições como problemas: (i) condições que contrariam valores importantes na sociedade, 

(ii) comparação com outros países ou unidades importantes e (iii) classificação da condição 

em determinada categoria, o que afeta diretamente a atenção que será dada a ela. 

Os autores Subirats et al. (2012) propõem quatro critérios de avaliação a respeito de um 

problema, que podem favorecer a sua interpretação como problema público: (i) intensidade, 

relacionada à importância de suas consequências e que pode variar de acordo com o período 

analisado e a perspectiva do ator analisado; (ii) perímetro, entendido como a extensão de seus 

efeitos negativos em grupos ou territórios e permite classificar o problema segundo sua 

percepção (concentrados ou difusos) e pela velocidade de sua evolução (rápida ou lenta); (iii) 

novidade, considerando se o problema é uma questão nova, o que provoca uma intervenção 

mais rápida, ou se é antiga, o que o faz perder relevância; e (iv) urgência, onde o problema 

está geralmente relacionado a um estado de crise e causa efeitos políticos negativos.  

Ainda que pareça, o processo de entrada de um problema na agenda e a movimentação do 

poder público para resolvê-lo não é um processo automático. Para que isso ocorra, deve haver 

uma articulação de fatores – como entendimento das consequências do problema, 

representatividade, alternativas viáveis, por exemplo – que favoreça a percepção de que algo 

precisa ser feito. Assim, temos que o Estado não responde a todas as demandas advindas da 

sociedade de forma igual e automática, mas responde a demandas vindas de grupos 
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organizados, com representatividade e que exercem pressão para que uma situação seja ou 

não considerada um problema, e, portanto, de que uma ação precisa ou não ser tomada 

(SUBIRATS et al., 2012). Por isso, como identificaram na literatura (Ibid.), é relevante 

considerar questões como a definição de um problema, a forma como ele acessa a agenda, 

como são definidos os grupos alvo, e até a falta de ação perante um problema. 

Os pesquisadores de políticas públicas buscaram identificar as condições, ou catalisadores, 

para que um tema entre na agenda governamental. Segundo Cobb e Elder (1972), há três 

condições para que isso ocorra: (i) atenção, (ii) resolutividade, e (iii) competência. A primeira 

está relacionada à percepção de diferentes atores de que tal problema precisa atenção. O fator 

resolutividade diz respeito às ações possíveis e necessárias para solucionar o problema. Por 

fim, o fator competência que o problema seja de responsabilidade pública. Subirats (2006) 

coloca 5 condições – ou situações – que levariam um tema a entrar na agenda, são elas: (i) 

problema em estado de crise, quando não pode mais ser ignorado, (ii) características 

peculiares, que o distinguem de outras situações mais gerais, (iii) efeito emotivo, (iv) carga 

simbólica, se relacionado a legitimidade ou poder; e (v) problema relacionado a tendências, 

ideias ou valores na moda.  

Além dessas condições ou situações, autores citam também fatores que funcionariam como 

catalisadores para a entrada de problemas na agenda. Theodoulou (1995, IN: 

THEODOULOU; CAHN, 1995, p. 87-88) coloca como catalisadores a percepção do 

problema como conflito ou crise, se é defendido por um ou mais grupos de interesse ou pela 

burocracia. Cobb e Elder (1972) classificam os catalisadores em internos e externos, em 

relação à esfera em que acontecem – isto é, doméstica ou estrangeira. Os internos 

subdividem-se em: (i) catástrofe natural, (ii) evento humano não esperado, (iii) mudança 

tecnológica que levanta questões não discutidas até aquele dado momento, (iv) mudança 

ecológica. Para instrumentos catalisadores externos são quatro as subdivisões, sendo elas: (i) 

guerra ou violência militar envolvendo diretamente os Estados Unidos, (ii) inovação 

tecnológica de armamento, (iii) conflito internacional que não tem os Estados Unidos 

envolvido diretamente, e (iv) mudança no alinhamento mundial de padrões.  

A forma como um problema será reconhecido e entendido pelos atores de políticas públicas é 

essencial para compreender os desdobramentos da política, quais os interesses defendidos e 

até o sucesso ou fracasso dessa política. Esta análise será realizada neste trabalho, 

considerando a Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis, promovida na cidade de Vitória 

(ES).  
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1.1.2. Os atores no processo de agenda-setting 

O conceito utilizado aqui para falar dos atores de políticas públicas assemelha-se ao 

apresentado por Subirats et al. (2012, p. 51), entendendo como atores o indivíduo, um 

conjunto de indivíduos
1
, pessoas jurídicas ou grupos sociais. Estes têm como objetivo comum 

influenciar, cada um à sua forma e com seus fins específicos, a formulação e implementação 

das soluções a problemas públicos – ou as políticas públicas (CAHN, 1995). Ressalta este 

autor que, ao analisar políticas públicas, como é o caso deste estudo, é relevante identificar 

que atores de políticas públicas que participam do processo e que os recursos esses utilizam – 

que pode ser desde o conhecimento da burocracia, rede de contatos, até a capacidade de fazer 

contribuições políticas. 

Os atores podem ser divididos em institucionais (ou formais) e não-institucionais (ou 

informais), a depender da sua posição em relação ao Estado. Os atores institucionais são 

aqueles que fazem parte da política pública devido às suas competências constitucionais ou 

estatutárias (BIRKLAND, 2001) e têm poder para formular e implementar políticas, como por 

exemplo o chefe e a burocracia do Poder Executivo, membros do Legislativo e do Judiciário. 

Já os atores não-institucionais são aqueles que não possuem autoridade legal ou direito de 

participar do processo decisório além do garantido nas democracias, exemplos são os 

pertencentes à mídia, a partidos políticos, grupos de interesse e consultores políticos (CAHN, 

1995; BIRKLAND, 2001). Outra divisão possível, feita por Howlett, Ramesh e Perl (2013), 

apresenta os atores em dois grupos: domésticos e internacionais. O primeiro grupo é 

subdivido em políticos eleitos, o público, a burocracia, os partidos políticos, grupos de 

interesse, think tanks, meios de comunicação e experts e comunidade acadêmica, enquanto o 

segundo grupo é composto por organismos internacionais ou consultores para governos 

nacionais. 

Buscando entender o papel dos atores no processo de agenda-setting, os autores Cobb, Ross e 

Ross (1976) sistematizaram o processo de entrada de um problema na agenda a partir da 

posição desses em relação ao governo. Assim, os autores identificaram três modelos de 

agenda-setting: o outside initiative, mobilization e inside access, a depender se estão fora ou 

dentro do governo. 

                                                 
1
 Como lembram os autores, um conjunto de indivíduos será considerado unidade quando possuir e defender, de 

forma homogênea, posições e opiniões. 
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O outside initiative refere-se às situações em que o grupo organizado não faz parte do governo 

– isto é, está fora da estrutura governamental – e sua movimentação para inserir temas na 

agenda passa por articulação do tema e sua expansão, para que seja reconhecido como 

problema por outros grupos também, e poder exercer pressão suficiente nos policy makers de 

modo a influenciar a agenda pública e, posteriormente, a agenda formal. O modelo 

mobilization access refere-se ao processo em que atores políticos, tomadores de decisão, 

propõem determinada política pública, mas, para implementá-la, precisam do apoio da 

sociedade. Por fim, o modelo inside access, ao contrário dos dois modelos anteriores, buscam 

influenciar o processo de formação de agenda sem a participação da sociedade. Assim, grupos 

pertencentes ao governo ou próximos a ele propõem questões e soluções aos tomadores de 

decisão, de modo a influenciar a agenda formal - e somente a agenda formal, uma vez que tais 

atores tentam deixar as problemáticas fora da agenda pública. Conforme colocam Cobb, Ross 

e Ross (1976), esses três modelos acontecem concomitantemente e a presença maior de um 

modelo específico está relacionado às características da sociedade: em sociedades mais 

igualitárias, o primeiro modelo é o predominante, enquanto em sociedades com maiores 

concentrações de renda o modelo inside access será o mais comum, por exemplo. 

Como colocado anteriormente, o entendimento de como a agenda governamental é construída 

passa por entender também quais são os atores envolvidos, quais suas posições, interesses e 

recursos utilizados para influenciar o entendimento dos issues e a composição da agenda 

governamental. Neste ponto, os posicionamentos ideológicos e institucionais importam na 

construção do papel que cada um dos atores assume dentro do processo de agenda-setting e 

de formulação da política pública. 

Este estudo foca no processo de formação de agenda de smart cities quando há uma agência 

multilateral envolvida na promoção de smart cities no contexto municipal brasileiro, o que 

significa avançar do campo de políticas públicas para os estudos de relações internacionais, 

abordados na subseção seguinte. 

1.1.3. Modelos de mudança da política: multiple streams 

Após entender motivos e razões pelos quais issues entram na agenda governamental, 

provocando mudanças da política, é preciso entender como ocorre esse processo. Para isso, tal 

como coloca Capella (2006), há dois modelos principais que explicam como a agenda 

governamental é formatada e como passa por mudanças: o multiple-streams, de J. Kingdon 

(1995) e o punctuated equilibrium model, de Baumgartner e Jones (1993). Ambos são estudos 
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essenciais para entender o processo de formação de agenda, e serviram como base para 

estudos posteriores sobre o tema. 

Esses dois modelos possuem uma visão mais fluída de como a agenda passa por mudanças, 

por isso receberam críticas de autores com visões racionais, já que tais modelos não 

permitiam fazer previsões de mudança da agenda e, ainda segundo os críticos, não davam 

estrutura ou organização alguma para o processo de policy making (DUNN, 2012). Dessas 

críticas, outros modelos de mudança da política foram propostos
2
, baseados basicamente em 

teorias econômicas de racionalidade, os quais não serão abordados neste trabalho.  

O modelo de multiple-streams – ou dos múltiplos fluxos, como traduzido por Capella (2004) 

– foi desenvolvido por Kingdon (1995) a partir de um estudo sobre políticas federais do 

governo estadunidense nas áreas de saúde e de transporte, tendo como base entrevistas com 

funcionários públicos do alto-escalão do governo federal. O autor considera que o public 

policy making é entendido pelo conjunto de (i) formação de agenda, (ii) especificação de 

alternativas, entre as quais será feita uma escolha, (iii) uma escolha por parte de uma 

autoridade, e (iv) implementação da decisão. O seu estudo está centrado nos dois primeiros 

itens, e principalmente na agenda, para o qual o autor apresenta sua definição: “(…) is the list 

of subjects of problems to which governmental officials, and people outside of government 

closely associated with those officials, are paying some serious attention at any given time.”
3
 

(1995, p. 3). 

Segundo o autor, a mudança na composição da agenda e da lista de alternativas possíveis 

deve-se a dois fatores: os participantes (atores) e aos processos pelos quais questões e 

alternativas tornam-se importantes. Os participantes, que podem pertencer ou não à estrutura 

estatal, podem ter interações diferentes a depender das condições e frequência do destaque 

que recebem. Quanto aos processos, o autor fundamenta seu modelo em três fluxos: 

problemas, políticas (públicas) e política, os quais podem tanto servir para impulsionar quanto 

para restringir questões na agenda.  

                                                 
2
 O autor Dunn (2012) brevemente descreve os seguintes modelos de mudança política, que têm em comum a 

racionalidade no entendimento do processo: comprehensive rationality, second-best rationality, disjointed 

incrementalism, bounded rationality erotetic rationality critical convergence e punctuated-equilibrium. Com 

exceção deste último, os modelos de mudança política baseados em teorias racionais não comporão este trabalho, 

sendo que o punctuated-equilibrium não é se baseia somente em modelos conceituais racionais. 
3
 Tradução nossa: “(...) é a lista de temáticas de problemas para os quais oficiais governamentais, e pessoas fora 

do governo próximas àqueles oficiais, estão dando séria atenção num dado momento”. 
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Figura 1 – Representação do modelo multiple streams, de Kingdon, segundo Capella (2004). 

Fonte: CAPELLA, 2004, p. 32 

 

Apesar de o autor não representar graficamente o seu modelo, há na literatura brasileira de 

administração pública tentativas de representar o multiple stream de Kingdon (1995), como é 

apresentado na Figura 1. Esta representação, feita por Capella (2004), contudo não representa 

o momento em que os três fluxos – problem, politic e policy – convergem, possibilitando a 

abertura da janela de oportunidade para que um tema entre na agenda governamental. Numa 

tentativa de melhor representar esse processo, apresenta-se a Figura 2, de elaboração própria, 

onde a área cinza representa o momento de convergência desses três fluxos. 

 

Figura 2 – Representação do modelo multiple streams, de Kingdon (1995).  

Fonte: elaboração própria 
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O problem stream está relacionado ao porquê de certas questões receberem a atenção e ação 

dos atores, para o qual Kingdon identifica três mecanismos: (i) indicadores, (ii) eventos, crises 

e símbolos, e (iii) feedback. Os indicadores podem mostrar quando há um problema, contudo, 

como destaca Kingdon, números, por si só, não representam existência do problema em si, já 

que isto depende de uma interpretação dos tomadores de decisão. Assim, os indicadores 

podem ser usados tanto para apresentar a magnitude de um problema, quanto para alertar 

sobre mudanças desse problema, podendo chamar a atenção do poder público. Além da 

interpretação, o autor chama a atenção para a metodologia de construção desses indicadores, 

uma vez que até este processo pode ser tendencioso e direcionar para determinada 

interpretação dos fatos. 

O segundo mecanismo, eventos, crises e símbolos, direcionaria a atenção dos tomadores de 

decisão, através de determinadas situações, tais como desastres, crises, experiências pessoais e 

símbolos. O autor considera que a interpretação que as conditions – ou situações rotineiras – 

receberão dependerá da visibilidade da política, uma vez que a existência de um evento não é 

suficiente para modificar a agenda, pois podem tratar-se de situações isoladas: “(...) quanto 

mais visível o domínio da política, menos importante são as crises e os desastres.”
4
 

(KINGDON, 1995, p. 95, tradução nossa). Kingdon coloca que as experiências pessoais dos 

tomadores de decisão – ou de pessoas próximas a eles – podem influenciar no entendimento 

de um problema no sentido mais de reforço do entendimento de que há um problema. Os 

símbolos servem para reforçar situações – até mais do que as experiências pessoais. Porém, 

ainda que esses possam reforçar situações, elas precisam de algum tipo de complemento. 

Além de reforçar, têm o papel de representar um aviso de uma situação que pode tornar-se um 

problema e, por fim, tais situações, junto a situações similares, podem afetar a definição do 

problema. 

O feedback pode ser recebido por gestores através de três formas: monitoramento da política, 

reclamações e casos específicos. Enquanto a primeira forma é recebida através de meios 

oficiais e sistêmicos, as reclamações e os casos chegam aos gestores de modo mais informal, 

significando uma classe de aviso perante situações que podem tornar-se problemas. O 

                                                 
4
 O autor cita, para exemplificar, o setor da Saúde, onde o caso de um paciente que apresenta um problema. 

Sendo um caso isolado, não representa uma situação de crise, mas ao somar caso por caso, paciente por paciente, 

podem representar um problema de maiores proporções. Diferentemente no setor de Transportes, onde a queda 

de um avião, com a morte de muitas pessoas, pode por si só representar um evento que influencia a agenda. 
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conteúdo dos feedbacks, de modo geral, pode ser em quatro eixos: descumprimento/conflito 

da implementação com a legislação, fracasso em atingir os objetivos estabelecidos, custos 

muito altos da política e consequências negativas inesperadas que indicam a necessidade de 

revisão de algum ponto. 

Outra contribuição importante de seu estudo é que, além de olhar para a entrada dos 

problemas na agenda pública, Kingdon (1995, p. 198) analisa também o porquê de eles saírem 

dela: (i) governo direciona – ou falha em direcionar – o problema, (ii) condições que 

destacaram o problema podem mudar, (iii) as pessoas se acostumam com a situação, ou 

mudam seu status de problema, (iv) emergem outros temas com maior destaque, e (v) 

inevitáveis ciclos de atenção para certas condições. 

Após o reconhecimento de que uma situação precisa de atenção – isto é, após o 

reconhecimento de que um problema existe –, temos o segundo fluxo: o policy stream. Neste, 

as alternativas e soluções são desenvolvidas e apresentadas, mas não necessariamente 

acompanhadas de seus respectivos problemas. Como coloca o autor, geralmente soluções são 

criadas, para posteriormente apresentar quais problemas tais alternativas buscam solucionar 

(KINGDON, 1995).  

Ao explicar como alternativas são desenvolvidas e apresentadas, Kingdon (1995) estabelece 

uma relação do seu modelo com o processo biológico de seleção natural, onde moléculas 

flutuam em um primeval soup – ou caldo primordial. Para ele, as ideias seriam desenvolvidas 

nas policy communities – compostas por especialistas, pesquisadores, funcionários públicos, 

acadêmicos, grupos de interesse, entre outros (KINGDON, 1995, p. 116) – e estariam 

flutuando no policy primeval soup – ou caldo primordial de políticas –, onde, competindo 

com outras ideias, poderiam sobreviver, juntar-se e formar novas ideias ou até mesmo 

desaparecer. Desse caldo primordial de políticas, algumas ideias sobreviriam e prosperariam, 

passando a ser consideradas pelos atores como soluções possíveis. 

Nesse contexto, o autor dá grande destaque às policy communities, as quais são compostas por 

especialistas de uma área de interesse em específico e que geralmente se conhecem entre si. A 

fragmentação, como Kingdon (1995) cita, de cada comunidade poderá variar, sendo que a 

fragmentação em subgrupos pode resultar em (i) falta de conhecimento das implicações que a 

ação de um dos grupos tem sobre o outro, (ii) dificultar a construção de uma perspectiva 

comum, sendo que comunidades com visões e discursos mais homogêneos têm, segundo 

Kingdon (1995), maior integração e podem comunicar-se melhor entre si, e (iii) gerar maior 
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instabilidade, já que a falta de estrutura – ou consenso, talvez – permite que a agenda esteja 

vulnerável a mudanças repentinas de tempos em tempos. Em suma, um menor grau de 

fragmentação de uma policy community permitirá que o processo de difusão de ideias 

aconteça mais facilmente. 

A difusão de ideias, portanto, acontece pela ação dos participantes das policy communities 

que, através da participação em fóruns e eventos de modo a difundir e sensibilizar outras 

pessoas com suas ideias, com o objetivo de aumentar ao máximo a aceitação dessa ideia 

perante o público. Esse processo é chamado de soften up pelo autor e é essencial para que 

uma ideia ganhe forças e sobreviva no processo. Kingdon (1995) cita dois critérios que ele 

considera para a sobrevivência de uma ideia: viabilidade técnica e a aceitação de valores. O 

primeiro consiste na descrição da ideia, envolvendo grande detalhamento e questões técnicas 

que a permeiam, de modo a tornar a ideia viável. O segundo critério, relacionado aos valores, 

consiste em que uma ideia represente – ou, como Kingdon (1995, p. 132) coloca, seja 

compatível – com os valores dos especialistas
5
. Assim, através do processo de difusão de uma 

ideia, o consenso entre os membros da policy community aumenta e gera um efeito 

´multiplicador´ ou agregador (bandwagons) e de criação de coalizações (tipping). Em suma, a 

possibilidade de que um problema entre na agenda governamental aumenta se uma alternativa 

(solução) já estiver desenvolvida. 

Por fim, o politic stream, como coloca o autor, traz uma visão menos abrangente do conceito 

de política
6
 utilizado pela ciência política. A política, neste caso, estaria relacionada a fatores 

eleitorais, partidários e de grupos de pressão, tais como “public mood, pressure groups 

campaigns election results, partisan or ideological distribution in Congress, and changes of 

administration” (KINGDON, 1995, p. 145).  

O national ou public mood – ou estado de espírito nacional ou público – é o alinhamento na 

percepção de um número grande de pessoas quanto a terminado tema ou situação. Esse 

alinhamento pode mudar de tempos em tempos – funcionando como um pêndulo, coloca 

Kingdon (1995) –, podendo causar impactos relevantes na agenda e nos resultados de 

políticas públicas. Integrantes do governo sentem o public mood para ascender ou decair 

certos assuntos da agenda. Dessa forma, coloca o autor que a percepção do estado de espírito 

                                                 
5
 Kingdon (1995) entende que os valores dos especialistas nem sempre serão iguais e desentendimentos podem 

acontecer. Mas, se uma ideia representar os valores e crenças daquela comunidade, a chance de sobreviver e 

ganhar destaque, aumenta. 
6
 O autor se refere ao conceito utilizado pela ciência política, considerado mais abrangente, incluindo a 

distribuição de benefícios, custos e a alocação de valores (KINGDON, 1995, p. 145).  
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nacional leva a uma espécie de ‘solo fértil’ para ideias se desenvolverem ou simplesmente 

serem deixadas de lado. 

As forças políticas organizadas, segundo componente do fluxo político, é composto pelas 

forças políticas: pressão de grupos de interesse, mobilização política e comportamento das 

elites políticas. Neste, é importante identificar os posicionamentos de defesa e oposição a 

certos assuntos, de forma a identificar possíveis conflitos e facilidades para a proposição e 

implementação de ações. Por último, o terceiro componente do fluxo político é o governo e 

seus momentos de mudança, sendo uma delas a mudança de equipe. Quando os atores 

governamentais mudam, novas prioridades podem ser definidas na agenda governamental. 

Outro tipo de mudança é a de competência de atuação em determinada área, onde atritos 

podem ser gerados ao envolver áreas distintas para atuação em um mesmo tema, gerando 

disputas em cima disso.  

Esses três fluxos descritos – problem, policy e politic – ocorrem em paralelo uns aos outros. 

Porém, em um dado momento, os três fluxos convergem, permitindo a abertura da policy 

window, permitindo uma mudança na agenda governamental. Dos três fluxos, os que mais 

influenciam a policy window são o problem stream e o politic stream, ou seja: quando uma 

situação é reconhecida como problema ou quando ocorrem mudanças na política. O policy 

stream, que está relacionado com a geração de alternativas e soluções para problemas, 

contudo, deve acontecer também pois, apesar de não influenciar tanto o processo da policy 

window, é muito importante que o problema já tenha uma solução pensada.  

O processo de mudança na agenda governamental recebe o nome de coupling (KINGDON, 

1995), e acontece quando as policy windows estão abertas, o que permite que os três fluxos se 

juntem. A previsão de abertura das policy windows pode variar em grau, sendo mais 

previsíveis em momentos de renovação da composição dos poderes Executivo e Legislativo, 

ciclos orçamentários ou relatórios periódicos (KINGDON, 1995, p. 186), ou imprevisíveis. 

Apesar da previsibilidade, uma característica importante das policy windows é que a sua 

abertura não é regular e pode acontecer em um curto período de tempo, o que justifica a 

necessidade de que os atores tomem decisões rápidas, de modo a aproveitar a janela para 

introduzir mudanças na composição da agenda governamental. 

Além do processo de junção dos três fluxos durante a abertura da policy window, Kingdon 

(1995, p. 179) dá destaque para a atuação dos policy entrepreneurs, indivíduos que dedicam 

seus recursos (financeiros, de tempo, disposição e reputação) para defender e fazer com que 
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uma mudança ocorra na agenda governamental. Como o autor coloca, são especialistas em 

áreas específicas, o que lhes permite discursar, explicar e convencer sobre assuntos de seu 

interesse, tendo o potencial de amarrar os três fluxos.  

O modelo de multiple streams foi o escolhido para procurar entender como acontece o 

processo de formação de agenda local de políticas públicas de smart cities. A próxima seção 

iluminará os conceitos de smart city, assim como a ação das agências multilaterais, segundo a 

teoria das Relações Internacionais. 

1.2. Smart Cities 

O conceito de smart city pode ser entendido como um conjunto de soluções para problemas 

urbanos que, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, permite ofertar 

soluções mais rápidas, eficientes e com maior capilaridade, possibilitando o acesso mais fácil 

e rápido a serviços urbanos pela população. Entendê-la como solução e não como fim em si 

mesma é de relevância, já que questões urbanas podem ser analisadas e ter soluções 

designadas a partir de outras perspectivas. Contudo, cabe ressaltar que esse leque de outras 

possíveis soluções não será abordado neste trabalho. 

Tal como os autores Gil-Garcia, Pardo e Nam (2015) colocam em seu artigo, a ideia neste 

trabalho não é considerar a dicotomia de uma cidade ser ou não ser smart – ou, como 

colocado em outros casos, a dicotomia entre uma smart city ou uma dumb city –, mas sim 

entender que se trata de um processo contínuo, onde cidadãos, empresas, governos e outros 

atores pensam e implementam soluções que aumentam a qualidade de vida nas cidades. 

1.2.1. Histórico 

O contexto de surgimento do conceito de smart city ainda não é claro, uma vez que ele 

aparece relacionado à rede urbana de TIC, a propriedades de TIC na cidade, aos living labs 

urbanos, entre outros (ANTHOPOULOS, 2015). Contudo, colocam Nam e Pardo (2011) que 

fazer com que uma cidade seja smart é uma nova abordagem do Novo Urbanismo ou, como 

colocam de forma complementar Madakam e Ramaswamy (2015), o conceito de smart city 

trata-se de um novo paradigma que se situa entre o Novo Urbanismo e a era pós-digital.  

Nesse contexto do Novo Urbanismo, o conceito de smart city pode ser atrelado à ideia do 

crescimento inteligente, desenvolvido na década de 1980 (Hollands, 2008). O Novo 

Urbanismo buscava melhorar a qualidade de vida e o ambiente urbano, colocando limitações 

à expansão urbana e à lógica da mobilidade individual. Por outro lado, a era pós-digital 
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viabiliza que infraestrutura de TIC no espaço urbano possibilite a inovação, a governança 

eletrônica (KOMNINOS, 2002; HOLLANDS, 2008; PRZEYBILOVICZ et al., 2016).  

Uma outra forma de explicar o início do fenômeno da smart city, segundo Gil-Garcia, Pardo e 

Nam (2015), é pelo rápido aumento da população urbana, que torna a cidade cada vez menos 

habitável. Em paralelo a isso, os problemas sociais (GIL-GARCIA; PARDO; NAM, 2015), 

políticos e organizacionais (NAM; PARDO, 2011) são cada vez mais complexos e 

interligados, tornando-se necessária a ação conjunta de instituições, de modo a aumentar as 

capacidades de resolução (GIL-GARCIA; PARDO; NAM, 2015). Próximo desses 

entendimentos, outros autores colocam que a emergência do conceito de smart cities baseia-se 

em dois pilares principais: altos níveis de urbanização e a revolução digital (CUNHA et al., 

2016; BOUSKELA et al., 2016; MACADAR; PORTO; LUCIANO, 2016). Os altos níveis de 

urbanização contribuem com o aumento do acesso a serviços prestados nas cidades. Dados 

mostram que, em 2014, 54% da população mundial morava em cidades, sendo que as 

projeções estimam que esse número aumente para 66% até 2050 (UNITED NATIONS, 2014). 

Especificamente no Brasil, os residentes de áreas urbanas já representam 84% da população 

(PNAD, 2013), seguindo as tendências dos países da América Latina e Caribe (UNITED 

NATIONS, 2014).  

O segundo pilar – revolução digital – está relacionado ao constante aumento dos dispositivos 

conectados, que “transforma modo como se articulam o sistema produtivo e a sociedade” 

(CUNHA et al., 2016, p. 19). Segundo dados da pesquisa Visual Networking Index (VNI), 

realizada pela Cisco (2016), enquanto em 2015 estimava-se que 40% da população mundial 

fosse usuária de Internet, as projeções para 2020 mostram um cenário de 52% da população 

usuária desse meio. Outro dado mundial interessante, que mostra os efeitos do segundo pilar, 

é quanto aos dispositivos conectados: enquanto estima-se que em 2015 haviam 16,3 bilhões 

de dispositivos conectados no mundo – 2,2 dispositivos per capita –, para 2020, as projeções 

são de 26,3 bilhões de dispositivos conectados mundialmente – 3,4 dispositivos per capita 

(CISCO, 2016). 

Nesse sentido, investimentos no uso de tecnologias têm sido crescentes, de modo a tornar a 

gestão da cidade mais eficiente, efetiva, produtiva, transparente e sustentável (GIL-GARCIA; 

PARDO; NAM, 2015, p. 62). Contudo, é importante considerar que o significado de smart 

não se limita ao uso de tecnologias da informação e comunicação, mas também às questões de 

gestão e política pública (NAM; PARDO, 2011). O mero uso de tecnologias da informação e 

comunicação na gestão pública seria o nível mais básico de definição do conceito, atrelado ao 
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uso de TIC na administração pública e na prestação de serviços públicos, sendo comum 

entender esse uso como a única ou a mais importante característica de uma smart city (GIL-

GARCIA; PARDO; NAM, 2015). 

1.2.2. Conceitos 

Apesar da crescente produção acadêmica no tema, o conceito de smart city não possui 

consenso entre os pesquisadores e, por isso, está ainda em construção (CHOURABI et al., 

2012; NAM; PARDO, 2011; GIL-GARCIA; PARDO; NAM, 2015; MADAKAM; 

RAMASWAMY, 2015; LETAIFA, 2015; MACADAR; PORTO; LUCIANO, 2016). Em um 

esforço de identificar definições partilhadas nos estudos de smart city, Gil-Garcia, Pardo e 

Nam (2015) apontam cinco pontos comuns entre as definições de smart city: (i) uso de TIC na 

cidade, (ii) presença de infraestrutura física e de rede, (iii) oferta de melhores serviços à 

população, (iv) combinação, integração e interconexão de sistemas e infraestruturas, 

permitindo o desenvolvimento social cultural, econômico e ambiental, (v) uma visão de um 

futuro melhor, ainda que com perspectivas diferentes. Contudo, apesar de ser possível 

identificar pontos em comum, a falta de consenso sobre o conceito é reforçada pelo uso de 

expressões relacionadas para referir-se às smart cities – digital e intelligent cities.  

Segundo Ojo, Dzhusupova e Curry (2016) apesar da similaridade e do uso errôneo como 

sinônimos, existem diferenças entre os conceitos de smart, digital e intelligent cities. As 

diferenças da smart city com a digital city são que esta última é entendida como uma extensão 

virtual de uma cidade real, que oferece infraestrutura e serviços pelas TIC. Uma intelligent 

city, segundo os autores, está entre a cidade digital e a smart, e as diferenças são com relação 

à ênfase: enquanto as smart cities enfatizam os aspectos humanos do urbanismo, as intelligent 

cities dão ênfase para os serviços e ao suporte à infraestrutura; enquanto as cidades smart 

prezam pela integração dos elementos da cidade, as intelligent são mais específicas nos 

serviços prestados e autossuficientes. Os autores Nam e Pardo (2011) agrupam esses e outros 

conceitos na dimensão – ou fator central – de ‘tecnologia’, pois, ainda que cada um desses 

tenha entendimento diferente para o uso das TIC na cidade, o que os une é o fator tecnologia. 

Eles citam que, além das digital e intelligent cities, as cidades: ubiquitous, virtual, hybrid e 

information. A primeira está relacionada à ‘onipresença’ da acessibilidade e infraestrutura, 

possibilitando o acesso a serviços a qualquer hora e lugar; a virtual city está relacionada à 

ideia de funcionalidades da cidade disponibilizadas em um ambiente virtual, enquanto a 

hybrid city consistiria na mescla entre instituições e pessoas que existem no mundo real e 

presentes também no mundo virtual. A information city é a cidade que usa o meio eletrônico 
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para disponibilizar informações para o público. Apesar da variedade de termos para referir-se 

a uma ideia similar, Gil-Garcia, Pardo e Nam (2015) defendem que o termo smart city já 

incluiria e refletiria as características e amplitude dessas outras terminologias. 

Embora a falta de consenso sobre o conceito de smart city exista, na revisão de literatura feita 

nota-se a importância dada a ter uma visão holística do que é a vida na cidade, incluindo 

tópicos de economia, transporte, saúde, governança, moradia, educação, entre outros, para 

construir uma visão de smart city. Nam e Pardo (2011) propõem um framework que conecta 

princípios, características e elementos que compõem uma smart city, categorizando e 

agrupando em três dimensões – tecnologia, pessoas e comunidade (ou instituições) – as 

variantes de smart city. Essas três dimensões são colocadas como os componentes centrais das 

smart cities: “technology (infrastructures of hardware and software), people (creativity, 

diversity, and education), and institution (governance and policy)”
7
 (NAM; PARDO, 2011, p. 

286). Para os autores, conectando esses três fatores, o entendimento de que uma cidade é 

smart está atrelado ao investimento no fator ‘pessoas’ e infraestrutura de TI, o que permite o 

crescimento sustentável da cidade como todo, com qualidade de vida para seus habitantes, 

através da governança participativa.  

A relevância de uma visão holística da cidade é também presente no estudo de Giffinger et al. 

(2007). Nesse estudo, realizado para o ranqueamento de 70 cidades médias na Europa, os 

autores apresentam uma definição de smart city dividida em 6 áreas de diferentes: smart 

economy, smart mobility, smart governance, smart environment, smart living e smart peole 

(GIFFINGER et al., 2007). Segundo os autores, a smart economy está relacionada à visão de 

competitividade e inovação na economia, incluindo questões de empreendedorismo e de 

integração nacional e internacional de mercados. A smart mobility é composta por uma visão 

de sustentabilidade e acessibilidade dos sistemas de transporte, sejam eles nacionais ou 

internacionais, assim como pela modernidade e pelo uso de TIC em sua oferta. Smart 

governance, por sua vez, considera aspectos da participação política e da prestação de 

serviços públicos aos cidadãos, além de incluir a transparência e a gestão pública como uma 

das questões a ser abordada. A área de smart environment abrange questões como poluição, 

gestão dos recursos, proteção ambiental e condições naturais. A smart people, vinculada ao 

capital humano e social da cidade, inclui, além da qualificação educacional das pessoas, os 

conceitos de aprendizagem ao longo da vida, criatividade, participação na vida pública, entre 

                                                 
7
 Tradução nossa: “tecnologia (infraestrutura de hardware e software), pessoas (criatividade, diversidade e 

educação) e instituição (governança e políticas). ”. 
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outros. Abrangendo os aspectos já colocados dessas 5 áreas, a smart living inclui os diversos 

aspectos relacionados à qualidade de vida, tais como segurança, cultura, saúde, turismo etc. 

Apesar de ser uma separação por temas, cada uma delas inclui temáticas transversais, 

permitindo que, em uma organização da administração pública municipal, soluções sejam 

pensadas em conjunto. Segundo Madakam e Ramaswamy (2015), a visão do conceito de 

smart city é de melhorar as capacidades e simplificar os problemas da cidade, através do uso 

da tecnologia para a prestação de serviços de forma eficiente e efetiva. Isso acarretaria no 

melhor uso dos recursos, menores custos e maior qualidade de vida para os cidadãos.  

Devido à multidimensionalidade e multifacetagem do conceito, Gil-Garcia, Pardo e Nam 

(2015) propõem que a conceptualização da smart city deve englobar 10 componentes, 

divididos em quatro dimensões: (i) tecnologia e dados – que perpassam todos os 10 

componentes, (ii) governo, composto pelos arranjos institucionais, administração e gestão da 

cidade e serviços públicos, (iii) sociedade, composto pela governança, engajamento e 

colaboração, capital humano e criatividade, e economia do conhecimento e ambiente pró-

negócios, e (iv) ambiente físico, composto pelo ambiente construído e infraestrutura da 

cidade, e ambientes naturais e sustentabilidade ecológica (GIL-GARCIA; PARDO; NAM, 

2015, p. 69, tradução nossa). Na Figura 3 é representado o framework de Gil-Garcia, Pardo e 

Nam (2015). 
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Figura 3 – Componentes e elementos de uma smart city. 

Fonte: GIL-GARCIA; PARDO; NAM, 2015, p. 78. 

Em um exercício similar, Nam e Pardo (2011) levantam, a partir da literatura, três temas-

chave nas definições de smart city: (i) infraestruturas, com sistemas combinados, conectados e 

integrados, e uso de tecnologia; (ii) processos de transformação da cidade em smart, já que, 

segundo eles, a maior questão da smart city é a mudança e constante melhoria na forma de 

ofertar serviços; (iii) visão para um futuro melhor, abrangendo as seis áreas da smart city 

identificadas por Giffinger et al. (2007).  

Para Chourabi et al. (2012, p. 2291-2294), os fatores que determinam e que servem para 

análise da smart city são oito: (i) administração e organização (management and 

organization), que inclui desafios como o tamanho do projeto, a gestão dos interesses e da 

resistência à mudança e o alinhamento do projeto e dos objetivos; (ii) tecnologia (technology), 

com desafios relacionados à capacidade técnica em TI dos funcionários e às características 

organizacionais, como coordenação e cooperação intersetorial e questões culturais; (iii) 

governança (governance
8
), relacionada à colaboração, participação e parcerias, liderança, 

accountability e transparência; (iv) contexto de políticas (context policy), que inclui olhar para 

os desafios regulatórios, legais e institucionais, por exemplo; (v) pessoas e comunidades 

                                                 
8
 Nos estudos de smart cities, existe um campo de estudo relacionado à smart governance. Para Chourabi et al. 

(2012), uma governança baseada em TI é uma smart governance.  
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(people and communities), que inclui superar desafios da exclusão digital,  acessibilidade, 

qualidade de vida participação e parcerias, e de educação; (vi) economia (economy), incluindo 

questões de inovação, empreendedorismo, produtividade, permitindo ambientes propícios 

para o desenvolvimento de soluções smart; (vii) construção de infraestrutura (built 

infrastructure), que perpassa a infraestrutura de TI, a segurança e privacidade, e os custos 

operacionais; e (viii) o ambiente natural (natural environment), uma vez que as soluções de 

uma smart city olham para a sustentabilidade da cidade como todo, inclusive dos recursos 

naturais. Neste framework proposto, a influência desses fatores se dá em uma via de mão 

dupla, em graus e proporções diferentes, conforme apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Smart city framework 

Fonte: CHOURABI et al. 2012, p. 2294. 

 

Considerando essa diversidade de entendimentos, um aspecto importante levantado por 

Letaifa (2015) é que smart cities devem ser compreendidas como modelos híbridos, que 

combinam a inovação aberta com uma coordenação e monitoramento central da cidade. Neste 

ponto, em termos de política pública, a autora destaca que não se trata de um processo 

bottom-up ou top-down, já que o sistema urbano holístico permitiria a co-criação e 

colaboração entre os diversos atores. 

Além dessa possibilidade de co-criação e colaboração, por ser uma temática que envolve não 

apenas o uso de tecnologias da informação e comunicação, mas esse uso ligado à ideia da 

oferta de melhor e maior qualidade de vida para os cidadãos, agências multilaterais também 

têm participado de – assim como têm feito – as discussões sobre smart cities. Agências da 

Organização das Nações Unidas (ONU), como o Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos (ou United Nations Human Settlements Programme, a UN-Habitat), 
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a United Nations Economic Commision for Europe (UNECE), Bancos como o Banco 

Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento ou o Banco de Desenvolvimento da 

América Latina (CAF), por exemplo, têm, de alguma forma, atuado na temática de smart 

cities, tendo em vista que é uma solução que abrange suas áreas de atuação, como 

desenvolvimento urbano e social.  

Vislumbrando que é um tema importante para sua atuação, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, publicou em 2016 uma publicação sobre smart cities: “Caminho para a as 

Smart Cities: Da gestão tradicional para a cidade inteligente”. Na publicação, o conceito de 

smart city apresentado está relacionado a um modelo de desenvolvimento integrado e 

sustentável, possibilitando que as cidades adquiram e reforcem características como inovação 

e resiliência, por exemplo. Nesse entendimento, as TIC são um meio para a maior qualidade 

de vida e maior eficiência e inovação nos serviços urbanos.  

Por sua vez, a International Telecommunication Union (ITU), agência da ONU responsável 

por temas relacionados às tecnologias da informação e comunicação, também busca atuar na 

temática de smart cities. Entre 2013 e 2015, a ITU conduziu, através do Focus Group on 

Smart Sustainable Cities (FG-SSC), estudos na temática de smart cities. A justificativa para 

atuar neste tema eram os altos níveis de urbanização, atrelado ao papel que as TIC podem ter 

ao aumentar a eficiência ambiental, com soluções de sistemas de transporte inteligentes e 

gestão de resíduos, energia e água inteligente. O FG-SSC, que era formado por "smart city 

stakeholders" – isto é, representantes de municípios, academia e institutos de pesquisa, 

indústrias, organizações não-governamentais, organizações de TIC, entre outros – define a 

"smart sustainable city" como uma cidade inovadora que usa as tecnologias da informação e 

comunicação para melhorar a qualidade de vida, a eficiência de serviços e funcionamento 

urbano e a competitividade com sustentabilidade (ITU, 2015).  

A UNECE tem um projeto denominado "United Smart Cities"
9
, onde, com foco no Objetivo 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11
10

, busca promover as smart cities, ajudando as 

cidades e países a melhorarem o seu desenvolvimento sustentável, com uso mais transparente 

e eficiente dos recursos. Através de uma infraestrutura eficiente de TIC, é possível promover 

áreas urbanas com desenvolvimento econômico sustentável e com qualidade de vida, 

                                                 
9
 United Smart Cities. Ver: <https://www.unece.org/housing/smartcities.html>. 

10
 Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um conjunto de objetivos adotada por 169 países-

membros da ONU para o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável. O ODS 11 é sobre 

Cidades e Comunidades Sustentáveis, objetivando ˝Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis˝. Ver: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/>. 
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construindo cidades inclusivas, resilientes, seguras, sustentáveis e mais conectadas. Tendo 

também como foco o ODS 11, o UN-Habitat também tem buscado atuar na temática de smart 

cities, publicando o um artigo com a temática de smart cities e abarcando o tema em um dos 

painéis da Conferência UN-Habitat III 2016. Assim como também, em uma de suas 

resoluções
11

, compromete-se a promover a criação de um framework de smart cities, com o 

objetivo de ser um toolkit de boas práticas. 

Nesse contexto, onde smart cities ganham destaque nas agendas de governos, de agências 

internacionais, de bancos de desenvolvimento e empresas privadas, é necessário atentar-se a 

alguns pontos, como à privacidade, propriedade dos dados gerados pelas inúmeras soluções 

smart ou até para a falta de critérios na autodesignação de cidades como smart cities. Em seu 

artigo, Hollands (2008) levanta algumas críticas à autodesignação da cidade como smart. Para 

isso, ele chama a atenção para três questões frequentes nos estudos e definições de smart 

cities: (i) uso de redes para melhorar a eficiência econômica e política, possibilitando o 

desenvolvimento de infraestrutura urbana, social e cultural, através do uso de TIC; (ii) 

desenvolvimento urbano liderado por negócios; (iii) sustentabilidade social e ambiental. O 

problema da primeira questão é, de acordo com o autor, a ideia de que o simples uso de 

tecnologias da informação significa a mudança do urbano. A crítica colocada à segunda 

questão é em relação ao entendimento de que negócios têm importante liderança no processo 

de smart cities e que, com governos, estabelece-se uma relação de cooperação e parceria; a 

partir disso, o autor coloca que nesse tipo de visão, conflitos de interesse entre os atores não 

recebem a devida importância. Por fim, na terceira questão são destacados dois pontos pelo 

autor: smart cities devem ser inclusivas e não apenas tecnológicas, assim como devem olhar 

com atenção para o aumento no uso de recursos e na geração de resíduos. Cabe destacar que o 

autor não se posiciona crítico do conceito de smart city, mas sim o faz frente à simplificação 

e/ou redução do conceito. Para Hollands (2008, p. 316), a verdadeira smart city deverá 

assumir maiores riscos com a tecnologia, assim como combater as desigualdades, buscando o 

próprio entendimento do que significa realmente ser smart. 

Apesar de os pontos positivos de se pensar a cidade como uma smart city serem muitos, como 

já apresentado, existem questões que devem ser consideradas. A pesquisadora Angelidou 

(2014) levantou vantagens e desvantagens da smart city, entre elas: a exclusão digital, 

considerando disparidades de acesso e uso de TIC; desigualdades reforçadas pelos avanços 

tecnológicos; gentrificação ou polarização espacial, pela falta de distribuição homogênea das 

                                                 
11

 Ver: <http://www.nmun.org/dc_archives/dc15_downloads/Resolutions/DC15_UNHabitat_FinalRes.pdf>. 



   

  

 

29 

tecnologias; problemas com softwares proprietários, devido aos altos custos, à falta de 

integração com outros sistemas, por exemplo; controle e vigilância dos cidadãos, incluindo 

questões de privacidade, transparência e compilação de dados pessoais. Além desses pontos, a 

pesquisadora levanta outras três desvantagens relevantes: o acesso ao ciberespaço não é 

igualitário e, por isso, não pode ser considerado como um espaço público, assim como o 

acesso não é a mesma coisa que a participação, e a mesma não ocorre automaticamente. 

Questões como essas devem ser levadas em consideração, principalmente pelo 

questionamento que Hollands (2008, p. 304) faz: “what city does not want to be a smart or 

intelligent? ”. E, avançando nesse questionamento, coloca-se: quais atores poderiam colocar-

se contra o projeto – e por que o fariam – de transformar um município em uma smart city? 

Colocam Meijer e Bolivar (2016) que fazer com que cidade se tornem smart cities é algo que 

ninguém pode se opor, caso isso resulte em soluções mais efetivas para o maior número de 

problemas. Ao mesmo tempo, como colocado por Hollands (2008), a autodeclaração ou a 

implementação de políticas públicas que levem para o caminho da smart city podem trazer 

grandes avanços para o ambiente em que sejam implementadas, mas sem olhar para tais 

questões, as problemáticas sociais, ambientais e econômicas podem acirrar-se ainda mais, sem 

atingir o objetivo da smart city: a sustentabilidade urbana.  

1.3. Agências multilaterais como atores de políticas públicas 

A ‘ajuda internacional’ (foreign aid, em inglês), ‘cooperação para o desenvolvimento 

internacional’, ou ainda, ‘assistência internacional’, faz parte do campo de conhecimento de 

Relações Internacionais e é uma das formas pelas quais agências multilaterais podem atuar 

nos países beneficiários. Apesar de não ser um tema muito recente – emerge no pós-Segunda 

Guerra Mundial –, é um conceito que ainda carece de clareza e de definições 

(FINGERMANN, 2014).  

Dentro dos estudos no campo de Relações Internacionais, existem duas principais vertentes 

que direcionam o entendimento de como se dão as relações internacionais: realismo e 

liberalismo. A primeira é marcada pelo entendimento de que as relações são estabelecidas 

com foco na maximização do interesse do Estado pelo poder e tem como autores principais: 

Hobbes e Morgenthau. O liberalismo, por sua vez, tem uma visão idealista e otimista das 

relações internacionais, com a possibilidade de estabelecer vínculos de cooperação e paz entre 

países; seus principais autores foram Locke e Kant (CASTRO, 2012). 
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A visão de Morgenthau (1962) sobre foreign aid é claramente influenciada pelo seu 

posicionamento realista nas Relações Internacionais. O autor coloca que a ajuda internacional 

pode ser dividida em seis tipos: humanitária, de subsistência, militar, suborno, prestígio e para 

o desenvolvimento econômico. Desses seis tipos, apenas a ajuda humanitária poderia carecer 

de caráter e interesse político, ao passo que todas as demais poderiam ser utilizadas como 

base de troca entre países. O último tipo, relacionado com o presente trabalho, é a ajuda 

internacional destinada para o desenvolvimento econômico de uma região. Vozes críticas, 

como a de Morgenthau (1962), apontam que representaria uma forma moderna de suborno, e 

também servem para formar alianças políticas, através do discurso de apoio a iniciativas para 

o desenvolvimento econômico do país receptor. 

As agências multilaterais, por sua vez, são instituições formadas, de forma voluntária, por 

mais de dois países, com foco na cooperação entre si ou de um beneficiário terceiro 

(SEITENFUS, 2000; DE MELO; COSTA, 1995). Tais instituições ganham força em meados 

do século XX, no pós-guerra, com o objetivo de, inicialmente, reconstruir os países do leste 

europeu e, posteriormente, frear o avanço do capitalismo/comunismo nos países em 

desenvolvimento, estratégia utilizada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) e pelo eixo dos Estados Unidos (FINGERMANN, 2014; MACHADO; PAMPLONA, 

2008). 

Nesse contexto de Guerra Fria, os blocos valiam-se do recurso das políticas de ajuda 

internacional para buscar a fidelidade de novos aliados, assim como para premiar a fidelidade 

dos já apoiadores, prevalecendo o uso da abordagem realista neste período. Coloca 

Fingermann (2014) que, do lado capitalista, as iniciativas foram voltadas para o 

desenvolvimento dos países apoiadores, como se o processo de ‘desenvolvimento’ econômico 

de uma nação fosse um processo simples e linear, facilmente atingido pelas iniciativas de 

ajuda internacional (FINGERMANN, 2014; LANCASTER, 2007). Esta ênfase na busca pelo 

desenvolvimento levou “(...) à substituição (...) do termo “ajuda internacional” por 

Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (...)” (FINGERMANN, 2014, p. 40), o que 

provocaria, mais tarde, mudanças na compreensão do desenvolvimento em si. 

Nesse contexto, organizações multilaterais, tal como a Organização das Nações Unidas 

(ONU) e seus programas, Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), 

colaboraram com as discussões sobre o entendimento do desenvolvimento promovido pelas 

iniciativas de Cooperação, incluindo questões sobre a relevância da redução das desigualdade 

e privações econômicas para a redução da violência entre e dentro dos Estados (MACHADO; 
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PAMPLONA, 2008). Tais mudança na visão do tipo de desenvolvimento que deveria ser 

promovido resulta na proposição do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
12

, com a 

finalidade de mensurar não apenas o desenvolvimento econômico de um país – através do 

Produto Interno Bruto (PIB) – mas também o desenvolvimento social, pela inclusão de 

indicadores de saúde e educação. 

Com o fim da Guerra Fria e cenário de crise econômica, os recursos destinados aos países de 

baixa renda caíram drasticamente, provocando aumento das dívidas dos países em 

desenvolvimento, afetando diretamente os índices nacionais de pobreza (MAWDSLEY, E.; 

SAVAGE, L.; KIM, S., 2014; FINGERMANN, 2014).  Nesse contexto, emerge uma nova 

‘aid effectiveness agenda’ (MAWDSLEY, E.; SAVAGE, L.; KIM, S., 2014, p. 28), muito 

influenciada pela ótica do liberalismo, que prezava pela “(...) boa governança, com incentivos 

à participação da sociedade civil e o ownership dos países beneficiários” (FINGERMANN, 

2014, p. 43, grifo da autora).  

Do estabelecimento de objetivos, Coscia et al. (2013) concluem em seu estudo que existe uma 

forte conexão entre países e organizações que têm mesma problemática como objetivo. Uma 

das questões relevantes colocadas nesse estudo é a centralização ou descentralização da 

coordenação, onde o país receptor da ajuda internacional possui menos (centralizado) ou mais 

(descentralizado) liberdade para desenvolver o liderar os projetos financiados. Esta 

característica é também reconhecida como ownership por Killick (2004), trazendo à discussão 

a importância cada vez maior de que os países receptores da ajuda internacional tenham maior 

liberdade de formular e conduzir as políticas resultantes dessa ajuda. 

O ownership pode ser entendido como o controle que o país beneficiário tem sobre a política 

pública implementada localmente com ajuda internacional, sendo assim responsável pelas 

próprias estratégias de desenvolvimento e pela redução dos seus níveis de pobreza. O 

ownership seria promovido através da redução das condicionalidades impostas aos países para 

serem aptos de se tornarem beneficiários da política, além do alinhamento prévio, entre 

agência multilateral e país receptor, dos objetivos a serem alcançados – de modo a evitar 

agendas implementadas de forma top-down – e através do uso das instituições e sistemas 

administrativos e contábeis já existentes nos países beneficiários. (MAWDSLEY, E.; 

SAVAGE, L.; KIM, S., 2014). 

                                                 
12

 O IDH foi lançado no ano de 1991, e era composto pelos elementos: longevidade, conhecimento e padrão de 

vida. Machado e Pamplona (2008) destacam em sua revisão que, o Desenvolvimento Humano busca tanto o 

aumento das escolhas dos indivíduos – relacionadas à abordagem das capacidades, de Amartya Sem - quanto do 

nível de bem-estar. 
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A discussão sobre o ownership que deve ser promovido nas políticas de foreign aid é de 

extrema relevância para as políticas de smart cities. Apesar do uso de tecnologias da 

informação e comunicação seguir um padrão relativamente parecido entre os diversos países – 

isto é, diversas iniciativas são reaplicáveis em contextos diferentes –, uma cidade realmente 

smart deve servir e atender às demandas locais, contando com a participação ativa dos atores 

locais na construção de uma visão de cidade de longo prazo. 

Na seção a seguir, será apresentado o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

agência multilateral que idealizou e promove a Iniciativa de Cidades Emergentes e 

Sustentáveis, foco deste trabalho. 

1.3.1. O Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Seguindo o movimento do pós-Segunda Guerra Mundial, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento foi fundado em dezembro de 1959, através de convênio estabelecido pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Inicialmente era composto pela parceria entre 

os Estados Unidos e 19 países da América Latina, sendo eles: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

Os primeiros anos do BID foram marcados pelas primeiras iniciativas de investimentos nas 

áreas de saneamento básico, agricultura, energia elétrica, transporte, habitação e assistências 

técnicas nos países membros. Junto à diversificação das áreas de atuação financiadas, ocorre 

um aumento dos recursos administrados pelo BID
13

. 

As décadas subsequentes à sua criação foram marcadas também pelo aumento no número de 

países membro, sendo inicialmente apenas do Hemisfério Ocidental – Trindade e Tobago, 

Barbados, Jamaica, Canadá, Guiana e Suriname – e posteriormente aceitando também países 

não regionais (fora do Hemisfério Ocidental) – 16 países europeus, Israel, Japão, Croácia, 

Eslovênia. Atualmente, o BID é composto por 48 estados membros, divididos em membros 

mutuários
14

 (26) e não mutuários (22), a depender da sua localização em relação à América 

Latina e Caribe. 

                                                 
13

 Informações disponíveis em: <http://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/marcos-historicos,6292.html>. 
14

 Os países membros mutuários, localizados na América Latina e Caribe, são separados em dois grupos (I e II) 

de acordo com seu PIB per capita.  

O Grupo I é composto pelos países: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad e Tobago, 

Uruguai e Venezuela e recebe cerca de 65% dos recursos do BID.  
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Com o objetivo de “(...) contribuir com a aceleração do processo de desenvolvimento 

econômico e social individual e coletivo de seus países membros em desenvolvimento (...)” 

(BID, 2016, tradução nossa
15

), a atuação do BID pode ser em 17 áreas, sendo elas: agricultura 

e desenvolvimento rural, educação, energia, meio ambiente e desastres naturais, mercados 

financeiros, saúde, indústria, empresas privadas e desenvolvimento de PYME
16

, 

reforma/modernização do estado, integração regional, ciência e tecnologia, investimentos 

sociais, turismo sustentável, comércio, transporte, desenvolvimento urbano e habitação, água 

e saneamento. Para cada uma dessas áreas, o BID apresenta as estratégias, quais as áreas 

prioritárias e os entendimentos do Banco para esse setor. 

A Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis, objeto empírico deste trabalho, situa-se na 

área de atuação de desenvolvimento humano e habitação, onde o principal desafio é garantir 

as características da urbanização a todos os habitantes de áreas urbanas. De acordo com o 

Banco, para superar esse desafio, é necessário agir dentro dos quatro principais problemas que 

as áreas urbanas de América Latina enfrentam: (i) infraestrutura e serviços urbanos, sendo 

prioritária a atuação em bairros irregulares e ampliando essa infraestrutura para áreas pobres; 

(ii) habitação, ofertando serviços e financiamentos de moradia para populações mais carentes; 

(iii) degradação do habitat, através da revitalização de áreas degradas, preservação do 

patrimônio histórico e protegendo os mais vulneráveis de desastres naturais; e (iv) governança 

urbana, fortalecendo a autonomia financeira e a capacidade de instituições governamentais 

responsáveis pelo planejamento urbano, melhorando a qualidade e eficiência das organizações 

responsáveis por ofertar serviços públicos urbanos.  

Por definição, para o Banco, ser uma cidade sustentável significa oferecer “qualidade de vida 

aos seus cidadãos, minimiza seus impactos sobre a natureza, preserva seus ativos ambientais e 

físicos para gerações futuras e, por meio disso, promove sua competitividade. (...) ” (BID, 

2014, p. 4), com um governo local com capacidade fiscal e administrativa para cumprir seus 

papeis, e com a participação de seus cidadãos. A Iniciativa busca atuar nessas áreas, de acordo 

com a necessidade que a cidade participante tenha em sua realidade. A ICES busca, em seu 

escopo, abordar esses quatro desafios de forma mais detalhada e particular para cada caso de 

                                                                                                                                                         
O Grupo II é composto pelos países: Belize, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, 

Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Suriname, 

recebendo cerca de 35% dos recursos do BID. Informações disponíveis em: <http://www.iadb.org/pt/sobre-o-

bid/paises-membros-mutuarios,6005.html>. 
15

 Texto original: “(…) contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social individual y colectivo 

de sus países miembros en vías de desarrollo (…)”. 
16

 PYME é o acrônimo para Pequeñas Y Medias Empresas – pequenas e médias empresas, em português. 
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cada cidade, priorizando as áreas que são realmente importantes naquele contexto. No 

Capítulo 4, maiores detalhes sobre a Iniciativa serão abordados e explicados. 

1.4. Juntando as coisas 

O nome deste capítulo faz referência ao nono capítulo do livro Agendas, Alternatives and 

Public Policies, de John Kingdon (1995), o qual recebe o nome ‘Wrapping things up’. Uma 

coletânea de textos de administração pública, organizada pela ENAP, a Escola Nacional de 

Administração Pública, traz esse capítulo traduzido para o português, com o nome ‘Juntando 

as coisas’. Considerando que a apresentação do modelo de múltiplos fluxos se dá no decorrer 

desse livro, o autor faz um apanhado dos três fluxos e características que os permeiam, de 

modo a retomar todos os conceitos abordados. Da mesma forma, nesta seção serão retomados 

os temas e as definições que serão aplicadas neste trabalho. 

O esforço desta seção é, portanto, estabelecer brevemente a conexão entre os temas 

apresentados anteriormente e fazer o recorte das perspectivas e dos conceitos que guiarão este 

trabalho. Os três temas que compõem este trabalho são: agenda-setting, agências multilaterais 

e smart cities, e busca-se entender o processo de formação da agenda governamental em um 

projeto de smart city financiado por uma agência multilateral – o BID, no caso.  

No processo de formação da agenda governamental, o principal autor utilizado é Kingdon 

(1995), quem desenvolve o multiple stream model. Para esse autor, o processo de mudanças 

na formação da agenda governamental deve-se à junção de três fluxos independentes, isto é, 

ao processo de coupling: problem, policy e politic streams, onde problemas são identificados, 

alternativas e soluções são desenvolvidas e condições políticas colaboram com a entrada de 

novos itens na agenda governamental. Seguindo o modelo de Kingdon (1995), os fluxos que 

exercem maior influência nesse processo de mudança de agenda, são o problem e politic 

streams. 

A identificação do problema, para além dos elementos colocados por Kingdon (1995), pode 

ser complementada pela análise de quem está definindo o problema (ROCHEFORT; COBB, 

1993). Outros dois critérios podem ser considerados ao analisar como um problema passa a 

fazer parte da agenda: quando um problema está relacionado a tendências, ideias ou valores 

na moda (SUBIRATS, 2006), quando é possível identificar uma mudança tecnológica que 

levanta questões não discutidas até aquele dado momento, e quando ocorrem mudanças no 

alinhamento mundial de padrões (COBB; ELDER, 1972). De modo complementar, os autores 

Subirats et al. (2012) propõem quatro critérios de avaliação para que uma situação receba o 
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status de problema, favorecendo a interpretação como problema público: intensidade, 

perímetro, novidade e urgência. O grau de intensidade de cada um dos critérios afetará o 

entendimento de uma situação como problema, e de que uma ação precisa ou não ser tomada. 

Aplicado a este estudo, é relevante identificar que atores que colaboram com a definição do 

problema, tais como governos municipais, agências multilaterais ou outros, como 

fornecedores, academia e outros grupos de interesse. Além disso, cabe analisar o quanto as 

soluções de smart cities são uma tendência – ou moda – para a gestão de cidades e 

disponibilização de serviços urbanos, e quanto tais soluções significam alternativas, pelo 

emprego de novas tecnologias, para velhos problemas urbanos.  

No processo de identificação do problema e formação de uma agenda governamental, ao 

considerarmos financiamentos internacionais de agências multilaterais, é importante que os 

projetos financiados e as áreas de atuação definidas possam contar com uma participação 

relevante dos atores locais e com o ownership promovido pela agência multilateral 

financiadora. Esta característica, se presente, permeará desde o processo de definição do 

problema, até a implementação da política pública, tendo maiores chances de sobreviver a 

outros processos políticos e possíveis mudanças na agenda governamental. 
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 CAPÍTULO 2 – FRAMEWORK TEÓRICO 

 

Entendendo que o processo de agenda-setting de smart cities envolve duas áreas do 

conhecimento – administração pública e de sistemas da informação, respectivamente –, o 

framework para análise dos dados será feito considerando as características e critérios do 

agenda-setting (KINGDON, 1995), conforme apresentado no capítulo anterior, e do 

multilevel framework (POZZEBON; DINIZ, 2012), a seguir apresentado. A escolha por 

utilizar esses dois modelos se dá pela identificação de correspondências entre eles, que 

oportunizam ganhos na análise dos dados empíricos e na reflexão do caso. Espera-se, assim, 

fazer uma análise que compreenda as características de cada um dos modelos, possibilitando a 

identificação de similaridades e complementaridades entre eles. 

2.1 Definições 

O multilevel framework é um modelo de análise que tem sido aplicado em pesquisas na área 

de tecnologia da informação e comunicação realizadas no Brasil, as quais têm em comum o 

estudo da implementação e uso de determinada tecnologia em um dado contexto 

(POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009; POZZEBON; DINIZ, 2012). Este framework, que 

recebe o nome de multilevel por envolver mais de um nível de conceito e de análise 

(POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009), está baseado em três perspectivas teóricas: 

structurationist view of technology, social shaping of technology e contextualism 

(POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009; POZZEBON; DINIZ, 2012) e tem sido utilizado por 

pesquisadores que estudam e analisam interações complexas e multiníveis entre indivíduos, 

grupos e organizações (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009).  

De acordo com esses autores, o contextualismo (contextualism) busca fazer referência aos 

cenários social e cultural onde as TIC são implementadas e utilizadas, com o entendimento 

que estudos organizacionais, até então, não consideravam questões processuais e contextuais 

(POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009; POZZEBON; DINIZ, 2012). Para isso, o contextualism 

era entendido a partir de três dimensões: contexto, processo e conteúdo. No contexto, a 

compreensão desses cenários permite identificar quais os atores e/ou grupos sociais que 

compõem esse cenário, assim como dos technological frames de cada um desses grupos, 

incluindo a identificação de percepções, expectativas e interesses – conflitantes ou não – que 

caracterizam esse cenário. O processo, por sua vez, objetiva compreender como é 

implementado o artefato de TI, identificando quais as consequências intencionais e não-
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intencionais e como cada grupo social, no processo de negociação, influencia esse processo de 

implementação e uso do artefato. Por fim, a dimensão conteúdo inclui as características sócio-

técnicas do artefato de TI implementado, assim como as Technologies-in-practice resultantes 

desse processo de negociação citado previamente (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009). 

O segundo fundamento teórico, o social shaping of technology, tem o entendimento de que a 

implementação de uma dada tecnologia é o resultado de um processo social de negociação 

entre atores, dando ênfase à diversidade de interpretações de significado e conteúdo da 

tecnologia (o que se chama de technological frames) (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009). É 

deste fundamento teórico que resultam os componentes da dimensão processo, do 

contextualismo: os grupos sociais, os frames de interpretação e os mecanismos de negociação 

(POZZEBON; DINIZ, 2012).  

Por sua vez, a visão estruturalista da tecnologia (structurationist view of technology) encontra 

suas bases na teoria da estruturação, a qual tinha como foco a dualidade entre a estrutura e a 

ação. Na revisão de literatura feita pelos autores Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), é feito um 

levantamento do histórico desta perspectiva dentro do campo de Sistemas da Informação, do 

que pode se destacar a menção de dois principais trabalhos da pesquisadora Wanda 

Orlikowski, quem discute a dualidade da tecnologia: ao mesmo tempo que a tecnologia é 

desenvolvida e mudada pela ação humana, a ação humana é influenciada pelas tecnologias 

existentes (ORLIKOWSKI, 1992). Em uma reflexão posterior, Orlikowski (2000) desenvolve 

conceitos que analisam o papel da emergência e improvisação na tecnologia e na technology-

in-practice (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009), através dos quais é possível compreender 

que sempre há condições-limite na redefinição, pelas pessoas, do significado, propriedades e 

aplicações de uma tecnologia durante ou após sua implementação (POZZEBON; DINIZ, 

JAYO, 2009). É essa a compreensão, de technology-in-practice, que influencia no multilevel 

framework, no que diz respeito à identificação de consequências internacionais e não-

intencionais decorrentes da implementação do artefato de TI. 

Assim, o multilevel framework integra os conceitos de grupos sociais, frames interpretativos, 

negociação e tecnologia na prática, organizados em três dimensões: contexto, processo e 

conteúdo (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009; POZZEBON; DINIZ, 2012). Em suma, o 

contexto, segundo os autores, é o ambiente onde ocorre a implementação e o uso dos artefatos 

de TIC e a sua identificação facilita a delimitação dos componentes da pesquisa, a 

identificação dos grupos sociais que interagem nesse ambiente determinado e seus frames 

interpretativos, permitindo assimilar quais as percepções, expectativas e interesses 
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semelhantes e contrastantes entre esses grupos. Nesta dimensão, fatores institucionais (tais 

como a história, a cultura, aspectos políticos e regulatórios) são também considerados. A 

dimensão processo consiste no entendimento de como esses grupos sociais influenciam o 

processo de implementação e o uso desses artefatos de TIC, identificando quais os 

mecanismos de negociação e de mudança que eles têm, assim como as consequências 

intencionais e não-intencionais resultantes dessa implementação e uso de TIC. Por fim, a 

dimensão conteúdo trata-se das características sócio-técnicas resultantes da implementação e 

uso desse artefato. Colocam os autores que esta dimensão compreende as technologies-in-

practice, que resultam do processo de negociação e onde as consequências intencionais e as 

não-intencionais são consideradas.  

 

Figura 5 – Framework multinível. 

Fonte: POZZEBON; DINIZ, 2012, p. 296 

 

A Figura 5, extraída do artigo de Pozzebon e Diniz (2012), ilustra o multilevel framework, 

apresentando a dinamicidade, interligação e continuidade do processo: uma mudança em uma 

das dimensões pode afetar as demais, devido à interligação que essas têm. 

Os autores (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009) listam quatro motivações de por que o 

framework proposto é importante: (i) pela combinação de diferentes níveis de atores 

(indivíduos, grupos e redes de organização), identificando como eles interagem em uma dada 

comunidade; (ii) pela ênfase que ele tem nas TIC, o frame de interpretação corrobora com a 

identificação dos interesses, expectativas e pressupostos de cada um dos diferentes grupos 

sociais, associado à implementação de um dado artefato de tecnologia; (iii) pelo elemento 
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negociação, que é o processo em si. Permite identificar as ocasiões e mecanismos pelos quais 

os grupos sociais interagem; (iv) pelo conceito de technology-in-practice, que representa um 

resultado desse processo de negociação entre os grupos sociais, dando ênfase aos interesses e 

características prevalecentes, assim como às consequências (intencionais e não-intencionais). 

2.2 Proposta de análise: multilevel framework e o processo de agenda-setting 

A escolha por utilizar ambos os modelos decorre da possibilidade de identificar 

correspondências entre o multilevel framework e o modelo de análise das mudanças na agenda 

governamental, o agenda-setting de Kingdon (1995), no ponto em que o problem stream, o 

politic stream e o policy stream, assemelham-se às dimensões contexto, processo e conteúdo, 

respectivamente. 

O problem stream e o contexto. A identificação e definição de um problema acontece em 

decorrência tanto da ação dos atores, quanto pelas características locais. O modelo de 

Kingdon (1995) coloca a o uso de indicadores, o feedback e eventos, crises e símbolos como 

alguns dos elementos contextuais que colaboram com a identificação e afirmação de um 

problema, além do papel dos atores envolvidos nesse processo de definição. O multilevel 

framework entende a dimensão contexto como o ambiente em que artefatos de TI serão 

implementados, sendo de relevância a identificação dos grupos sociais que participam desse 

processo, delimitando os interesses, pressupostos e expectativas de cada um, de modo a 

perfilar o frame interpretativo de cada um desses grupos.  

O politic stream e o processo. O politic stream envolve os processos de negociação, a atuação 

de grupos de pressão e o national mood diante de ambiente determinado. Isto é, trata-se de um 

fluxo relacionado ao processo decisório para a formação de agendas governamentais. Nesse 

sentido, a dimensão processo está relacionada à identificação do grau de influência que 

grupos sociais têm no poder decisório, além dos mecanismos de negociação que esses grupos 

utilizam. 

O policy stream e o conteúdo. O policy stream é o fluxo onde as alternativas e soluções são 

criadas e onde, seguindo o ˝processo de seleção natural˝, somente algumas soluções 

sobreviverão e ganharão destaque como possíveis soluções. Estas serão as soluções que, ao 

abrir-se a policy window, serão apresentadas como tal para seus respectivos problemas, 

tornando-se política pública implementada. Por sua vez, a dimensão conteúdo refere-se aos 

outcomes resultantes da implementação do artefato de TI em um dado ambiente, o que inclui 
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a technology-in-practice, consequências intencionais e as não-intencionais dessa 

implementação. 

Assim, aplicando as dimensões do multilevel framework e os fluxos do processo de agenda-

setting ao objeto empírico selecionado – a Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis, 

do BID, implementada em Vitória (ES) –, é possível identificar as características de cada uma 

dessas dimensões: o primeiro bloco, problem stream - dimensão contexto, é composto pelos 

atores políticos municipais de Vitória (ES), pelos gestores da agência multilateral BID e da 

Consultoria que participou no caso de Vitória. Cabe notar que o presente estudo não analisa a 

perspectiva de atores políticos estaduais ou federais, cidadãos, fornecedores ou acadêmicos – 

atores importantes no processo de construção de políticas de smart cities. Delimitou-se a 

análise aos atores que participaram do processo da Iniciativa de Cidades Emergentes e 

Sustentáveis, já que o objetivo principal é analisar a formação da agenda governamental de 

smart city no município de Vitória através do financiamento de uma agência multilateral (no 

caso, o BID).  

O politic stream - dimensão processo inclui os mecanismos de financiamento de projetos de 

smart cities, buscando entender se e como esses mecanismos influenciam a agenda 

governamental através do desenvolvimento de projetos que atendam às linhas específicas de 

financiamento da agência multilateral estudada e, ao mesmo tempo, entender quais os 

mecanismos utilizados pelos governos municipais para incluir também as demandas locais 

nos projetos financiados, representando a identificação do problema. 

Por fim, o bloco policy stream - dimensão conteúdo, que consiste em analisar as soluções 

˝sobreviventes˝ e as technologies-in-practice, não analisará todas as variáveis que compõem a 

dimensão conteúdo, uma vez que essas soluções ainda estão sendo idealizadas.  

Ao discutir a implementação de iniciativas de smart cities em municípios brasileiros, estamos 

no fundo discutindo a implementação de uma política pública que tem como foco o uso de 

tecnologias da informação e comunicação para a prestação de serviços urbanos nas mais 

diversas áreas. Compreendendo que o multilevel framework – de Pozzebon e Diniz (2012) – é 

um modelo utilizado para analisar o processo de implementação de artefatos de tecnologia da 

informação em um dado contexto social e que o modelo de multiple streams – de Kingdon 

(1995) – é utilizado para analisar o processo de formação de agenda governamental – isto é, 

como determinado problema ganha atenção dos atores públicos e passa a fazer parte da lista 

governamental de problemas a solucionar –, pretende-se contribuir com o processo de 
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agenda-setting de smart cities, aproximando frameworks teóricos do campo de políticas 

públicas e de sistemas de informação. Cabe destacar que são modelos entendidos como 

complementares, em que há correspondência de algumas características. Outras, por exemplo, 

os fluxos, de Kingdon (1995), não estão contidos em sua totalidade nas dimensões do 

multilevel framework, de Pozzebon e Diniz (2012).  

  

Agenda-setting (KINGDON, 1995) 
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Contexto 

– Indicadores 

– Eventos, crises e 

símbolos 

– Feedback 

– Pressupostos 

– Expectativas 

– Interesses 

    

Processo   

– ˝Humor˝ nacional 

– Forças políticas organizadas 

– Mudanças no Governo 

– Mecanismos de negociação 

  

Conteúdo     

– Viabilidade técnica 

– Aceitação dos valores 
– Custos toleráveis 

– Consequências intencionais 

– Consequências não 

intencionais 

– Technology-in-practice 

Quadro 1 – Matriz de análise dos dados 

Fonte: elaboração própria, com base em Kingdon (1995) e Pozzebon, Diniz e Jayo (2009). 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são descritos os critérios metodológicos utilizados, apresentando as etapas da 

pesquisa, a coleta de dados e os instrumentos de análise dos dados. A presente dissertação está 

estruturada em duas etapas metodológicas principais: a revisão bibliográfica dos blocos 

teóricos e o estudo de caso de uma experiência brasileira de smart city, com a finalidade de 

compreeender como ocorreu o processo de formação da agenda. É objetivo do presente estudo 

contribuir para a literatura sobre smart cities sob a ótica do campo de Administração Pública, 

ao analisar o seu processo de agenda-setting em um município brasileiro. 

Assim, a primeira etapa do estudo foi a revisão da literatura sobre três blocos teóricos, sendo 

eles o processo de agenda-setting, smart cities, e agências multilaterais. A mobilização desses 

três blocos contribuiu para definir os conceitos utilizados, os quais guiaram os roteiros de 

entrevistas aplicados e a análise das entrevistas realizadas. A segunda etapa foi a realização de 

um estudo de caso único. O estudo de caso, segundo Stake (1995), trata-se do ˝(...) study of 

the particularity and complexity of a single case, coming to understand its activity within 

importance circumstances˝
17

. Neste estudo, a unidade de análise foi a Iniciativa de Cidades 

Emergentes e Sustentáveis (ICES), do BID, no município de Vitória (ES). O estudo 

aprofundado da Iniciativa no município nos permitirá identificar como aconteceu o processo 

de agenda-setting da política pública. 

A escolha por realizar um estudo de caso único se justifica na novidade da temática de 

projetos de smart cities financiados por agências multilaterais no Brasil, seja na literatura ou 

nos casos empíricos. Por tratar-se de um tema novo, além receber atenção de diversos atores – 

academia, governos, empresas e agências de financiamento –, o financiamento de projetos de 

smart cities ganha destaque em cenários de crise nas administrações municipais (CUNHA et 

al., 2016), uma vez que os financiamentos pelas agências multilaterais representam uma das 

principais fontes de investimento nos municípios. 

Atualmente, o BID conta com a Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis, através da 

qual busca financiar projetos de smart cities em cidades com população entre 200 mil e 2 

milhões de habitantes. Até o final de 2016, eram 8 os municípios brasileiros que faziam parte 

dessa Iniciativa, sendo eles: Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Vitória (ES), Palmas (TO), 

                                                 
17

 Tradução nossa: ˝(...) estudo da particularidade e complexidade de um caso único, entendo sua atividade 

dentro de circunstâncias importantes˝. 
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Florianópolis (SC), Três Lagoas (MS), Pelotas (RS) e Uberlândia (MG). O BID coloca a 

Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis como uma das formas de financiamento para 

a construção de smart cities e é identificada por gestores públicos como uma das fontes de 

recursos para projetos na área de smart city (CUNHA et al., 2016). Vitória foi escolhida pois 

alguns de seus gestores ocupavam posições no cenário nacional em smart cities, e a própria 

cidade se apresenta como uma iniciativa que se destacou no tema. 

3.1. Considerações iniciais da pesquisadora 

Um ponto importante nas escolhas metodológicas perpassa as motivações iniciais da 

pesquisadora. Desta forma, cabe notar que a escolha do objeto de pesquisa decorreu da sua 

participação como pesquisadora e coautora do livro ˝Smart Cities: transformação digital de 

cidades˝, num grupo formado pela profª. Dra. Maria Alexandra Cunha, o doutorando Erico 

Przeybilovicz, o prof. Dr. Fernando Burgos, e outros quinze pesquisadores, para a realização 

de uma pesquisa no Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, da Fundação 

Getulio Vargas (CEAPG-FGV), em parceria com a Telefónica. 

Após participar e realizar algumas entrevistas com gestores públicos de muncípios brasileiros, 

surgiu a inquietação de entender como ocorria o processo de agenda-setting de smart cities, o 

que significava perguntar-se: como esse tema entra na pauta da gestão pública de um 

município? Quais são os principais atores envolvidos nesse processo? Quais são os papeis 

desempenhados por esses atores no processo de formação da agenda governamental? Essas 

perguntas ganhavam mais relevância à medida que se compreendia as dificuldades dos 

municípios de financiarem esse tipo de projeto e o papel que fornecedores de tecnologia têm 

na oferta dessas soluções como soluções potenciais para smart cities.  

Em paralelo, durante a realização das entrevistas, foi possível identificar que as agências 

multilaterais de financiamento têm um papel importante na promoção e incentivo de iniativas 

para smart cities. Assim, questionamentos como: como ocorre o processo de financiamento –

isto é, há linhas de financiamento específicas para smart cities? Há – e se sim, quais são – 

requisitos a serem seguidos pelo municípios para obterem o financiamento? Como são 

definidas as áreas prioritárias de atuação? Como são definidas as soluções a serem utilizadas? 

Qual é a influência que a agência multilateral exerce sobre essas decisões? 

Apesar das perguntas colocadas nos dois parágrafos anteriores serem as perguntas iniciais e 

servirem como base para a presente pesquisa, elas não serão necessariamente respondidas ao 

longo deste trabalho. A não resposta não explicita uma menor relevância delas, mas um 
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contexto onde algumas perguntas complexas não podem ser respondidas, devido ao recorte 

feito e ao framework teórico utilizados. Pontuam-se essas indagações iniciais tão somente 

para explicitar a motivação. 

Dessa forma, considerando estudar o processo de formação de agenda governamental de 

smart city de um município brasileiro que tivesse um projeto na área de smart cities 

financiado por um a agência multilateral, nasceu a pergunta de pesquisa que norteia este 

trabalho: como ocorre o processo de formação de agenda governamental das smart cities 

brasileiras, financiadas por agências multilaterais? 

Nas seções a seguir, serão apresentados os critérios para a escolha do caso, a coleta e os 

critérios de análise dos dados, os quais visarão sempre a resposta à pergunta que guia esta 

pesquisa.  

3.2. Escolha do caso estudado 

Considerando o objeto de estudo em questão – o processo de agenda-setting de smart cities –, 

que é um tema emergente e com estudos ainda incipientes, optou-se pela metodologia 

qualitativa, de caráter exploratório, sendo um estudo de caso único – a Iniciativa de Cidades 

Emergentes e Sustentáveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento (ICES-BID), no 

município de Vitória (ES).  

Partindo das considerações iniciais da pesquisadora, da vontade de entender o processo de 

agenda-setting em um município brasileiro que contasse com um financiamento de agência 

multilateral, o primeiro recorte foi identificar quais agências multilaterais tinham linhas de 

financiamento destinadas para projetos de smart city. Apesar financiarem projetos na área de 

TI ou para modernização da gestão pública, não foi possível identificar no Banco Mundial ou 

no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), linhas de financiamento que fossem 

específicas para smart cities. Foi na busca dos portfolios das principais agências que se 

identificou a Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES), do BID, como uma 

linha de financiamento para o desenvolvimento de smart cities, o que foi confirmado com a 

publicação ˝Caminho para as smart cities: da gestão tradicional para a cidade inteligente˝ 

(BOUSKELA et al., 2016). Desde sua criação, em 2011, a ICES visa colaborar com a 

sustentabilidade urbana de municípios na América Latina, com uma metodologia que será 

apresentada no próximo capítulo. Mais recentemente, no desenvolvimento de ambientes 

urbanos sustentáveis, as soluções de smart cities têm sido uma das formas de promover essa 

agenda, fato evidenciado pelo lançamento dessa publicação, apresentando a ICES como um 
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possível caminho para o financiamento de iniciativas dentro da temática de sustentabilidade 

urbana e smart city.  

Assim, depois do recorte da agência multilateral, o segundo critério para a escolha do caso 

estudado foi uma cidade brasileira onde a ICES estivesse em fase de implementação. Nesse 

momento, a ICES estava implementada em cinco municípios, sendo eles Goiânia (GO), João 

Pessoa (PB), Palmas (TO), Florianópolis (SC) e Vitória (ES). Dentro dessa lista, o município 

escolhido foi Vitória (ES), principalmente pelo acesso que a pesquisadora tinha à cidade. 

Vitória é a capital do estado do Espírito Santo, com uma população estimada de 359.555 

habitantes (IBGE, 2016). A cidade conta com uma rede de atores atuantes, a nível nacional, 

na temática de smart city, tal como o Diretor da Companhia de Desenvolvimento de Vitória 

(CDV), que foi o presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de 

Ciência, Tecnologia e Inovação e também presidente da Rede Brasileira de Cidades 

Inteligentes e Humanas. Esta Rede tem forte atuação nos fóruns públicos de discussão no 

tema. No Ranking Connected Smart Cities, realizado pelas consultorias de Sator, de eventos, e 

Urban Systems, de análise de dados, o município de Vitória ocupa sexto lugar no ranking 

geral, sendo a melhor colocada considerando o porte da cidade (de 100 a 500 mil habitantes). 

Entre as cidades com programas ICES, Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Palmas (TO), 

Florianópolis (SC), Vitória (ES) é a melhor colocada no ranking. 

Considerando esses critérios, além da facilidade no acesso à cidade, definiu-se que Vitória 

(ES) seria a cidade estudada a partir da ICES, do BID, será objeto examinado para responder 

à pergunta de pesquisa deste trabalho. 

3.3. Coleta dos dados 

A coleta de dados para o estudo da cidade de Vitória foi realizada através de entrevistas 

semiestruturadas com sete gestores públicos, dois gestores do BID, um gestor da Caixa e dois 

consultores que participaram da ICES em posições de alta gestão. As entrevistas, 

semiestruturadas, contavam com roteiros para cada um dos grupos de atores entrevistados e, 

no seu decorrer, conforme fosse necessário, questões foram aprofundadas e/ou esclarecidas 

com o(a) entrevistado(a). O roteiro de entrevista (Anexo 1) foi elaborado seguindo os 

frameworks teóricos de agenda-setting (KINGDON, 1995) e multinível (POZZEBON; 

DINIZ; JAYO, 2009). 
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Conforme detalhamento apresentado no Quadro 2, foram entrevistadas 12 pessoas, em uma 

entrevista exploratória e oito com roteiro semi-estruturado, das quais duas foram realizadas 

presencialmente em São Paulo, duas por Skype, quatro por telefone e uma respondida por 

escrito. As entrevistas foram realizadas entre os dias 22 de novembro de 2016 e 31 de janeiro 

de 2017. Ao início de cada uma das entrevistas, a pesquisadora solicitou autorização para 

gravação e entregou ou enviou por e-mail o termo de autorização de gravação e uso do 

conteúdo da entrevista. As entrevistas foram transcritas e analisadas por meio da utilização do 

software Atlas TI©.  

Os entrevistados foram selecionados considerando o papel desempenhado na Iniciativa de 

Cidades Emergentes e Sustentáveis. Como o objetivo era obter uma visão geral da Iniciativa – 

e não específica para cada área de atuação entrevistaram-se somente atores que estivessem em 

cargos de alta gestão. Assim, gestores específicos de áreas temáticas de atuação da ICES não 

fazem parte da seleção de entrevistados para esta pesquisa, compreendendo que o que se 

objetiva é entender o processo de agenda-setting de smart city em uma visão geral, e não 

setorial. 

Entrevistado 
Pessoas 

presentes 
Tipo de questionário Instituição Duração 

E1 2 Consultoria Instituto Pólis 57m17s 

E2 1 Prefeitura 
Prefeitura Municipal 

de Vitória 
51m26s 

E3 1 Agências financiadoras BID 45m45s 

E4 1 Agências financiadoras 
Caixa Econômica 

Federal 
42m12s 

E5 2 Prefeitura 
Prefeitura Municipal 

de Vitória 
58m0s 

E6 1 Agência financiadoras BID 52m54s 

E7 2 Prefeitura 
Prefeitura Municipal 

de Vitória 
87m50s 

E8 1 Prefeitura 
Prefeitura Municipal 

de Vitória 
38m27s 

E9 1 Prefeitura Prefeitura Municipal -
18

 

                                                 
18

 Este entrevistado respondeu o roteiro com número de perguntas reduzido. As perguntas foram respondidas por 

extenso e enviadas por e-mail em arquivo Word. 
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de Vitória 

Quadro 2 – Lista de entrevistados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No Quadro 2 estão listadas as entrevistas realizadas para esta pesquisa, seguindo ordem 

cronológica de realização. Para não identificar a pessoa entrevistada, utilizou-se a 

identificação E, de entrevistado, seguido de um número – o qual indica apenas a ordem das 

entrevistas realizadas. A segunda coluna apresenta o número de pessoas que estavam 

presentes durante a entrevista. A terceira coluna refere-se ao tipo de questionário aplicado 

durante a entrevista, a depender da instituição que o(a) entrevistado(a) representa. A quarta 

coluna apresenta a instituição que o(a) entrevistado(a) faz parte e, por fim, a última coluna 

indica a duração da entrevista. 

3.4. Análise dos dados 

Considerando o primeiro e segundo capítulo, onde são apresentadas as bases teóricas e o 

framework teórico que formam a base desta pesquisa, foram definidas as categorias de análise 

utilizadas para o tratamento das entrevistas realizadas. Dessa forma, as categorias de análise 

do conteúdo das entrevistas foram definidas a partir dos frameworks teóricos de agenda-

setting, de Kingdon (1995), e multinível, de Pozzebon e Diniz (2012), presentes no Quadro 1. 

Para realizar a análise qualitativa, foi utilizado o software Atlas TI© de modo a realizar a 

codificação, análise e estabelecimento de categorias, assim como para o desenho das teias 

para cada uma das variáveis. 

O primeiro passo na codificação foi fazer uma leitura livre, para uma aproximação ao 

conteúdo, uma visão geral. Conforme era feita a codificação das entrevistas transcritas, foram 

atribuídos os códigos ˝Prefeitura˝, ˝Consultoria˝ ou ˝Agências Financiadoras˝ em cada 

quotation para identificar qual era o ator da fala, de modo a que, posteriormente, a análise 

pudesse ser feita separando o lugar de fala de cada um. Depois, passou-se à releitura das 

entrevistas, para a codificação de acordo com as categorias e subcategorias presentes no 

Quadro 1, elaborado com base na literatura revisada. As codificações realizadas passaram por 

uma revisão e códigos foram gerados e atribuídos, trocados ou desvinculados da quotation.  

Após codificar e verificar as 9 transcrições, deu-se inicio ao processo de criação das teias (ou 

networks) para cada uma das categorias, isto é, foram criadas, por exemplo, redes para as 

categorias Indicadores, Eventos, crises e símbolos, Feedback, e assim por diante. Com a 

visualização das teias, foi possível identificar que não era necessário fazer análise de algumas 
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categorias separadamente, devido ao seu baixo número de quotations. Isto ocorreu com as 

variáveis Indicadores, Eventos, crise e símbolos, e Feedback, do problem stream, que foram 

analisadas como categoria única. No caso da categoria custos toleráveis, do multilevel 

framework, assim como as variáveis consequências intencionais e consequências não 

intencionais, não foram analisadas, pelo baixo número de quotations como insumo para a 

análise. No Quadro 3 são listadas as categorias identificadas durante o processo de análise dos 

dados.  

 Categorias Subcategorias 

P
ro

b
le

m
 -

 C
o
n

te
x
to

 

Indicadores, Eventos, crise 

e símbolos, e Feedback 

Crise econômica. Reconhecimento. Relatórios. 

Questões locais. Outros. 

Interesses 
Políticos. Financiamentos. Empresas privadas. 

Participação. Técnico. Institucional. Vitória como 

smart city 

Expectativas Financeiras. Prioridades. Soluções. Tendências. 

Possibilidades. Atores. 

Pressupostos 

Caminhos possíveis. Conceito. Contexto local. 

Fatores necessários. Financiamento. ICES. 

Institucional. Metodologia. Operacionalização. 

Posicionamento. Resultados. Participação. 

P
o
li

ti
c 

- 
P

ro
ce

ss
o

 

Humor nacional Política. Tendência. Crise nacional. Institucional. 

Mecanismos de 

negociação 

Mecanismos políticos. Mecanismos financeiros. 

Mecanismos burocráticos/institucionais. 

Mecanismos de advocacy. Mecanismos de soften up. 

Mecanismos técnicos. 

Forças políticas 

Organizadas 

Instituições/participação. Participação. Mobilização 

técnica. Financiamentos. Posicionamentos
19

. 

Mobilização política
20

. 

Mudanças no Governo Alinhamento político. Descontinuidade. Burocracia. 

P
o
li

cy
 -

 C
o
n

te
ú

d
o

 Viabilidade técnica 

Capacidade técnica e engajamento. Adaptação ao 

contexto local. Soluções financeiras. Institucional. 

Soluções. Desafios. Relatórios. Atores. 

Desenvolvimento de ferramentas. 

Aceitação de valores 
Fatores financeiros. Participação no processo. 

Aceitação pelo processo de soften up. Aceitação 

pelos atores. Critérios técnico. 

Technology-in-practice 
Segurança. Controle/vigilância. Sistemas internos. 

Documentação. Mobilidade. Saúde. Conectividade.  

Educação 

                                                 
19

 Analisar os posicionamentos é um dos pontos levantados por Kingdon (1995) e por isso foi utilizada esta 

categoria de análise. 
20

 Analisar as mobilizações políticas é um dos pontos levantados por Kingdon (1995) e por isso foi utilizada esta 

categoria de análise. 
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Quadro 3 – Resumo das subcategorias identificadas para cada uma das categorias. 

Fonte: elaboração própria. 

 

CAPÍTULO 4 – A INICIATIVA DE CIDADES EMERGENTES E 

SUSTENTÁVEIS EM VITÓRIA (ES) 

 

O objeto empírico desta pesquisa é a implementação em Vitória da Iniciativa de Cidades 

Emergentes e Sustentáveis (ICES). Iniciada em 2010, esta iniciativa faz parte da atuação 

“Desenvolvimento Urbano e Habitação” do BID e tem como preocupação principal os altos 

índices de urbanização da América Latina e Caribe, onde 80% da população já mora em 

cidades. Desde sua criação, já foram investidos 150 milhões nas cidades participantes. A 

seguir, apresenta-se a metodologia proposta pela ICES e, em detalhe, o Plano de Ação Vitória 

Sustentável. 

4.1. A Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis 

A ICES é um programa de assistência técnica que busca colaborar com cidades médias da 

região da América Latina e Caribe, que têm apresentado crescimentos econômicos e 

demográficos acima da média de seus países (BOUSKELA et al., 2016)
21

 – a população 

dessas cidades varia entre 100 mil e 2 milhões de habitantes. Seguindo sua estratégia geral, o 

desenho da ICES prevê uma visão integral e interdisciplinar das políticas públicas 

desenvolvidas no ambiente urbano, baseando-se em três pilares de sustentabilidade da vida na 

cidade: ambiental, urbana e fiscal.  

O pilar da sustentabilidade ambiental e mudança climática inclui o uso e impactos do uso do 

solo, além da capacidade de antecipar desastres naturais (BOUSKELA et al., 2016). Além 

disso, ao observar os altos índices populacionais, questões urbanas ligadas ao meio ambiente 

– tal como poluição do ar, da água, resíduos sólidos, por exemplo – também recebem 

destaque. O segundo pilar, da sustentabilidade urbana, é composto pela ocupação da cidade e 

distribuição dos serviços urbanos, tais como habitação, segurança, mobilidade, conectividade, 

educação, saúde, entre outros (BOUSKELA et al., 2016). Por último, o terceiro pilar, da 

sustentabilidade fiscal e governança, inclui questões da gestão pública como transparência, 

                                                 
21

 Informações disponíveis no portal eletrônico do BID: <http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-

sostenibles/dando-respuesta-a-los-desafios-de-desarrollo-urbano-de-las-ciudades-emergentes,6690.html>. 
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mecanismos e ferramentas participativos e para eficiência, coleta de dados para tomada de 

decisão etc. Com esses três pilares, junto à inovação na gestão pública através do uso de TICs, 

o BID posiciona-se a favor e disposto a contribuir, através da ICES, para o desenvolvimento e 

aprimoramento de smart cities. O Quadro 4 resume as dimensões, os pilares de cada 

dimensão, os temas, o número de indicadores de cada um dos temas e ainda exemplos desses 

indicadores. 

De acordo com  , as intervenções do BID devem ser embasadas em três aspectos: 

multissetorialidade, multidimensionalidade e participação múltipla, os quais contribuem para 

a elaboração de uma política interconectada entre áreas de atuação, entre níveis de governo e 

com a participação dos diversos atores do setor público, privado e sociedade civil. Conforme 

será apresentado a seguir, esses aspectos perpassam toda a metodologia de implementação da 

ICES, que busca sempre um olhar integral sobre cada tema, incluindo a participação de seus 

diversos atores, dimensões e relação com outros setores. 
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Dimensão Pilar Tema 
Número de 

indicadores 
Indicador exemplo (unidade de medida) 

Sustentabilidade 

ambiental e mudança 

climática 

Gestão do meio ambiente 

e consumo dos recursos 

naturais 

Água 6 Continuidade do serviço de água (horas/dia) 

Esgotamento sanitário e 

drenagem 
3 Porcentagem de moradias com ligação domiciliar ao 

sistema de esgotos 

Gestão dos resíduos 

sólidos 
7 Vida remanescente útil das instalações do aterro 

sanitário (anos) 

Energia 
8 

Duração média das interrupções elétricas 

(horas/cliente) 

Mitigação dos gases de 

efeito estufa (GEE) e de 

outras formas de 

contaminação 

Qualidade do ar 3 Índice de qualidade do ar (número) 

Mitigação da mudança 

climática 
4 Existência e monitoramento de um inventário de 

gases de efeito estufa (GEE) 

Ruído 
1 Existência, monitoramento e cumprimento de 

normas de poluição sonora (Sim/Não) 

Redução de 

vulnerabilidade a 

desastres naturais e 

adaptação à mudança 

climática 

Vulnerabilidade a 

desastres naturais no 

contexto da mudança 

climática 

8 Infraestrutura fundamental em situação de risco 

devido à construção inadequada ou à localização em 

áreas de risco não mitigáveis (porcentagem) 

Sustentabilidade 

urbana 

Controle do crescimento 

e melhora do habitat 

humano 

Uso do solo e 

ordenamento territorial 
8 

Déficit quantitativo de moradia (porcentagem) 

Desigualdade urbana 
3 Porcentagem de moradias localizadas em 

assentamentos informais (porcentagem) 

Promoção do transporte 

urbano sustentável Mobilidade e transporte 
12 

Idade média da frota do transporte público (anos) 

Quadro 4 – Dimensões, pilares, temas e exemplos de indicadores da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis (continua). 

Fonte: INSTITUTO POLIS, 2015, p. 17-18. 
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Sustentabilidade 

urbana 

Promoção do 

desenvolvimento 

econômico local 

competitivo e sustentável 

Competitividade da 

economia 
3 Dias para obter uma licença de negócios (número de 

dias) 

Emprego 2 Taxa de desemprego — média anual (porcentagem) 

Conectividade 
3 Assinaturas de Internet de banda larga fixa 

(quantidade de assinaturas a cada 100 habitantes) 

Oferta de serviços sociais 

de alto nível e promoção 

de coesão social 

Educação 9 Relação estudantes/docentes (estudantes/docentes) 

Segurança 7 Taxa de vitimização (porcentagem) 

Saúde 6 Expectativa de vida ao nascer (anos) 

Sustentabilidade 

fiscal e governança 

Mecanismos adequados 

do governo 

Gestão pública 

participativa 
3 Sessões públicas de prestação de contas por ano 

(número) 

Gestão pública moderna 
4 

Existência de um orçamento plurianual (Sim/Não e 

anos) 

Transparência 
3 Porcentagem de contas da municipalidade que são 

auditadas (porcentagem) 

Gestão adequada da 

renda 

Impostos e autonomia 

financeira 
6 Recuperação do valor da prestação de serviços das 

empresas municipais (porcentagem) 

Gestão adequada da 

despesa 

Qualidade da gestão do 

gasto 
5 Gastos de capital como porcentagem do total de 

gastos (porcentagem) 

Gestão adequada das 

dívidas e das obrigações 

fiscais Dívida 

3 Passivos contingentes como porcentagem de renda 

própria (porcentagem) 

Quadro 4 – Dimensões, pilares, temas e exemplos de indicadores da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis (fim). 

Fonte: INSTITUTO POLIS, 2015, p. 17-18. 
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4.1.1. A ICES e as smart cities 

No ano de 2016, o BID lançou a publicação “Caminho para as Smart Cities: Da gestão 

tradicional para a cidade inteligente”, indicando como a Iniciativa de Cidade Emergente e 

Sustentável poderia colaborar com o desenvolvimento de smart cities. Além de uma revisão 

dos conceitos, a publicação traz o levantamento de experiências que demonstram como o uso 

de tecnologia da informação e comunicação pode contribuir para o desenvolvimento de 

cidades sustentáveis, significando soluções para os problemas urbanos. 

Para o Banco, a definição de ‘cidade inteligente’ está relacionada a um modelo de 

desenvolvimento integrado e sustentável, possibilitando que as cidades adquiram e reforcem 

características como inovação, competição, atratividade e resiliência. Nessa abordagem 

multissetorial, o uso de tecnologias da informação e comunicação é um meio para se alcançar 

uma maior qualidade de vida e maior eficiência e inovação nos serviços urbanos, sendo de 

grande importância a centralidade do ser humano no planejamento e desenvolvimento da 

cidade, de modo a desenvolver uma visão de longo prazo. Apesar de destacar as 

possibilidades do uso de TIC na gestão da cidade – para solucionar problemas imediatos, 

criando respostas inovadoras, tornando a gestão mais eficiente e sustentável, possibilitando a 

antecipação, mitigação ou prevenção de crises, por exemplo –, Bouskela et al. (2016) 

colocam, nessa publicação, a tecnologia digital como uma ferramenta (ou meio) para se 

alcançar o estágio de smart city. A cidade torna-se inteligente somente no momento em que 

ela consegue resolver seus desafios de maneira integral, considerando os aspectos ambientais, 

urbanos, sociais e econômicos. Dessa forma, através do uso dessa tecnologia, muda-se a 

infraestrutura tradicional de uma cidade para um ambiente vivo, de modo a captar dados e 

gerar mais e melhores benefícios para sua população. 

Segundo Bouskela et al. (2016), ao considerar esses e outros aspectos – como governança, 

estrutura e capital humano e social –, a cidade estará perseguindo uma melhor qualidade de 

vida para seus cidadãos. E um dos fatores determinantes para que uma cidade se torne uma 

smart city é, segundo Bouskela et al. (2016), a participação e comprometimento de lideranças 

executivas e da gestão pública, assim como a escolha de um líder, que acompanhará sua 

implementação. Em suma, segundo o BID, para que a gestão tradicional avance em direção à 

smart city, a cidade deve contar com a liderança do prefeito da cidade, contar com um núcleo 



   

  

 

54 

de funcionários bem capacitados e que atuem de modo multissetorial, assim como contar com 

mecanismos de interação dos funcionários públicos com os cidadãos. 

Nessa visão do BID, a smart city possui quatro bases fundamentais: (i) infraestrutura de 

conectividade, (ii) sensores, (iii) o centro integrado de operações e controle (CIOC), e (iv) 

interfaces de comunicação (BOUSKELA et al., 2016). A primeira base está relacionada à 

existência de uma rede de banda larga que suporte a conectividade da cidade e suas aplicações 

digitais. Os sensores, por sua vez, permitem que a cidade gere dados coletados nos edifícios e 

ruas, em infraestruturas ou prestadores de serviços, por exemplo, para que, ao gerar 

informações através desses dados, decisões sejam tomadas com base em evidências, de forma 

mais eficiente, podendo mitigar, antecipar ou prevenir problemas urbanos. O CIOC é uma das 

bases da smart city uma vez que ele representa a materialização da integração dos recursos e 

sistemas de uma smart city, ou seja, ele consegue reunir a estrutura tecnológica, a estrutura 

física, a de processos e funcionários de diversos órgãos públicos, com o objetivo de agir de 

forma colaborativa e integrada. Por fim, as interfaces de comunicação, a quarta base 

fundamental da smart city, segundo o BID, consiste no desenvolvimento e implementação de 

interfaces entre a gestão municipal, os cidadãos e departamentos da cidade, que permitam o 

agir colaborativo e participativo. 

Por fim, o Banco sugere seis passos que uma cidade deve percorrer no caminho até tornar-se 

uma smart city. São eles: (i) estruturar a equipe multidisciplinar e identificar o líder do 

projeto, (ii) realizar um diagnóstico abrangente tanto dos desafios urbanos quanto da 

infraestrutura de tecnologia e conectividade presente na cidade, (iii) desenhar uma solução 

com visão multissetorial, (iv) elaborar um plano de implementação, contendo cronograma por 

fase e indicadores de desempenho custos e fontes de financiamento, (v) buscar parcerias para 

viabilizar iniciativas, e (vi) avaliar os resultados obtidos. 

4.1.2. Metodologia da ICES 

A Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis conta com um guia metodológico para sua 

implementação nas cidades de médio porte. Este guia serve de suporte para as equipes 

técnicas envolvidas na implementação da ICES e, ao perpassar suas questões metodológicas, 

tangencia também os pressupostos da Iniciativa. Neste ponto, cabe destacar que, apesar de ter 

pressupostos claros e definidos, o BID não se mostra inflexível perante possíveis mudanças 

que possam ser aplicadas na implementação em cada localidade. Por exemplo, nesse guia 

metodológico são apresentados também modelos alternativos de implementação da 
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metodologia ICES, como é o caso do Brasil, da Argentina, da Colômbia e do México. Embora 

o BID preveja uma estrutura de equipe formada por gestores públicos, gestores do BID e 

atores da sociedade civil, nesses quatro casos foram implementados arranjos de atores 

diferentes, envolvendo especialistas de cada área para a formação da equipe local, contratação 

de instituições acadêmicas ou consultorias para implementar, junto às prefeituras, a 

metodologia. 

As cidades são selecionadas pelo BID para fazer parte da ICES a partir de critérios pré-

estabelecidos, com os quais é feito um ranking de cidades. No caso do Brasil, o BID conta 

com a Caixa para aplicar a ICES nas cidades do país, um banco público que participa desde o 

processo de seleção das cidades até a implementação da Iniciativa. De acordo com o Guia 

Metodológico (BID, 2014), para a seleção das cidades brasileiras que receberiam a proposta 

para participar da ICES, o primeiro recorte feito foi pelo tamanho populacional, onde 263 dos 

5.570 municípios brasileiros tinham entre 200 mil e 2 milhões de habitantes; apesar desses 

263 estarem localizados nas regiões brasileiras, metade estava concentrada na região sudeste. 

O segundo passo foi a definição, dentro dessas 263, das cidades emergentes, que se 

caracterizam por (i) crescimento populacional acima da média nacional, (ii) crescimento 

sustentado do PIB per capita e (iii) índices de qualidade institucional e de governabilidade, 

possibilitando o trabalho junto ao BID e à Caixa. Feito esse segundo recorte, o BID e a Caixa 

verificaram uma concentração nas cidades da região Sudeste, o que pode ser explicado pelo 

histórico da região de concentração de investimentos e de melhores condições. 

Considerando esse contexto, o BID e a Caixa passaram a considerar outras 30 variáveis para a 

seleção dos municípios brasileiros. Essas 30 variáveis foram agrupadas em quatro categorias, 

de mesmo peso: (i) socioeconômica, (ii) urbana, (iii) ambiental e (iv) fiscal e de governança, 

conforme é apresentado no Quadro 5. Feito isso, as cidades foram novamente ranqueadas e as 

50 primeiras foram pré-selecionadas. Essas 50 foram divididas por região do país e garantiu-

se que fosse selecionada uma cidade de cada região do país para receber a ICES. A partir 

disso, um convite é feito à Prefeitura Municipal para participar da Iniciativa e é preciso que a 

mesma formalize o seu interesse fazer parte da Iniciativa, através do estabelecimento de um 

acordo entre a agência do governo nacional encarregada das ações e programações do país 

(BID, 2014). 
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Variável Peso (%) Variável Peso (%) 

Socioeconômica 25 Urbana 25 

Região 3,1 Elaborado Plano Diretor 2,8 

IDH Longevidade 3,1 Plano Diretor Revisto 2,8 

IDH Educação 3,1 Plano Diretor Aprovado 2,8 

IDH Renda 3,1 Proximidade Grandes Eventos 2,8 

PIB 2000 – 2010 3,1 Crédito Imobiliário 2,8 

População 
3,1 

PAC – Infraestrutura Social e 

Econômica 
2,8 

Crescimento das agências 

Caixa 
3,1 

Cidades Históricas 
2,8 

Contido em RM ou Capital 3,1 Possui Cons. Mun. de Segurança 2,8 

Fiscal e Governabilidade 25 Possui Plano Mun. de Segurança 2,8 

Experiência com a Caixa 3,6 Ambiental 25 

Experiência com a PNAFM 
3,6 

Índice de Atendimento Com rede de 

Água 
4,2 

Experiência com o BID 
3,6 

Índice de Atendimento Com rede de 

Esgoto 
4,2 

Experiência com o OI 3,6 Índice de Tratamento de Esgoto 4,2 

Gastos com 

Pessoas/Receitas 
3,6 

Riscos Ambientais e Desastres 
4,2 

Dívida/receita 
3,6 

Possui Cons. Mun. de Meio 

Ambiente 
4,2 

Rating Capacidade De PGT 

(STN-Caixa) 
3,6 

Possui Unidades de Conservação 
4,2 

Quadro 5 – Categorias e variáveis para priorização das cidades. 

Fonte: INSTITUTO POLIS, 2015, p. 45. 

 

A partir dessa formalização, inicia-se o processo de implementação da Iniciativa. A ICES é 

composta por duas etapas: (i) desenvolvimento do Plano de Ação da cidade e (ii) execução do 

Plano de Ação. A primeira etapa, que dura em torno de 1 ano, é composta pelas fases: 

preparação, análise e diagnóstico, priorização, plano de ação. A fase 0, de preparação, 

consiste no estabelecimento de relações com o município em questão, onde serão formadas as 
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equipes de trabalho, identificação dos principais atores locais, definição da visão geral da 

cidade, levantamento de um conjunto informações e estudos.  

A primeira fase, de análise e diagnóstico, tem como objetivo identificar as áreas de atuação 

relevantes para a sustentabilidade da cidade. Essa identificação é realizada a partir de um 

conjunto de cerca de 120 indicadores, divididos nas três dimensões da ICES, apresentadas de 

forma resumida no Quadro 4: (i) ambiental e mudança climática, (ii) desenvolvimento urbano 

e (iii) fiscal e governança – dimensões que permitem fazer um diagnóstico abrangente de seu 

contexto urbano. Essa planilha de indicadores é preenchida a partir de fontes secundárias ou 

terciárias de dados e, feito isso, inicia-se um processo de comparação dos dados obtidos com 

dados de referência
22

, o qual resultará na sinalização – ou semaforização – dos dados, isto é, 

agrupamento (dos dados obtidos) nas categorias: (i) verde, se o indicador está dentro dos 

parâmetros estabelecidos, (ii) amarelo, se apresenta deficiências, e (iii) vermelho, se o seu 

estado é crítico (BID, 2014). O processo de sinalização é importante para identificar, através 

dos critérios da Iniciativa, qual é a situação dos indicadores da cidade; cabe notar também que 

cada tema da ICES pode ser composto por mais de um indicador, e a sinalização desse tema 

levará em conta o resultado de cada um dos indicadores e, se necessário, consultará 

especialistas sobre qual é melhor sinalização final desse tema. A partir da semaforização, os 

temas recebem notas, as quais determinarão o seu nível de prioridade: os temas com 

sinalização verde recebem nota 1, indicando baixa prioridade; os com sinalização amarela, 

nota 3, com prioridade média; e os com sinalização vermelha, nota 5, representando a alta 

prioridade. Estas informações servirão de base para a próxima fase, que é a de priorização.  

A fase de priorização consiste na priorização, através de uma semaforização dos indicadores – 

que será explicada posteriormente –, das áreas críticas para a sustentabilidade da cidade, as 

quais serão analisados com base em quatro “filtros”: (i) sua avaliação por parte dos 

cidadãos
23

, (ii) seu impacto econômico
24

, (iii) sua relação com a mudança climática
25

, tal 

                                                 
22

 Segundo o Guia Metodológico (BID, 2014), esses dados de referência podem ser: (i) ponto de referência 

teórico, onde são estabelecidos valores padrão, a partir de consultas a especialistas setoriais e do que o BID 

espera a para a região, e (ii) referências nacionais de boas práticas, para que comparações sejam feitas entre 

cidades que apliquem o mesmo modelo, por exemplo, de governança da cidade analisada. 
23

 Para o filtro de Opinião Pública, é realizada uma pesquisa estatisticamente representativa com os cidadãos da 

cidade, abrangendo os 23 temas da Iniciativa. O respondente deverá responder 4-5 perguntas para cada um dos 

temas e, ao final do questionário, deverá selecionar quatro áreas de priorização, ordenando-as pela sua 

importância. Para cada uma dessas prioridades, é identificada a porcentagem de pessoas que a definiu como mais 

importante; essas, por sua vez, receberão notas de 1 a 3, indicando se aquela área era sua primeira (nota 3), 

segunda (nota 2) ou terceira (nota 3) prioridade (BID, 2014). 
24

 Este filtro tem como finalidade mensurar o impacto econômico – isto é, os benefícios socioeconômicos – 

resultante da resolução dos problemas de cada um dos temas críticos, indicando qual o custo de oportunidade da 

ação ou inação atual. De acordo com o Guia Metodológico, este filtro pode ser calculado de duas formas: pelo (i) 
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como mitigação e adaptação, e (iv) sua multissetorialidade
26

. Dessa forma, para cada um dos 

temas críticos, é dada uma nova nota de 1 a 5 – seguindo os mesmos critérios –, os quais são 

somados para cada um dos filtros, de modo a obter a lista de áreas prioritárias para a cidade. 

Após a avaliação a partir de cada um dos quatro filtros, é definida uma nota total de cada tema 

crítico, permitindo determinar de três a cinco temas mais críticos, os quais poderão ser 

priorizados pela gestão municipal. De acordo com o Guia Metodológico, essa segunda 

camada de filtro para definição das áreas prioritárias de atuação se deve à grande gama de 

temas que precisariam de atenção; porém, como o objetivo é obter resultados a médio prazo, é 

feito um segundo recorte a partir desses quatro filtros, de modo que a gestão municipal possa 

direcionar suas ações para as áreas que são mais críticas para a sustentabilidade da cidade, 

assim como possibilitar o atingimento de resultados em um prazo médio (BID, 2014). 

Finalizado o processo de cálculo de cada um dos quatro filtros, é desenvolvida uma última 

tabela para somar os resultados de cada filtro; assim, é determinado um peso para a 

sinalização e para os filtros, sendo sugestão do Guia Metodológico a aplicação do peso de 

30% para a semaforização, 25% para o filtro de opinião pública, 20% para o de mudança 

climática, risco de desastres e crescimento urbano/Ambiental, 15% para o de impacto 

econômico e 10 para o filtro de multissetorialidade/técnico. Feito isso, as pontuações são 

somadas, obtendo a qualificação de cada um dos temas, definindo assim as áreas de 

intervenção priorizadas. 

A fase de plano de ação consiste no processo de desenvolvimento de um documento que 

abrangerá todos os pontos revisados até agora, passando pela visão da cidade, avaliação de 

sustentabilidade multissetorial e as propostas para melhorar seu desempenho (BID, 2014). A 

visão da cidade é composta por cinco elementos: (i) identidade e visão de longo prazo dos 

seus cidadãos, o que inclui considerar questões históricas e culturais da cidade; (ii) visão 

integral, combinando as três dimensões de atuação da ICES; (iii) visão territorial, entendendo 

que os problemas da cidade não se limitam às delimitações administrativas da cidade e 

                                                                                                                                                         
Método de Decisão Qualitativa de Impacto Econômico ou pelo (ii) Método de Cálculo de Benefícios 

Socioeconômicos. 
25

 O filtro de Mudança climática, risco de desastres e crescimento urbano/Ambiental consiste na avaliação de três 

sub-filtros: (i) mitigação de GEE (Gases de Efeito Estufa), (ii) riscos de ameaças naturais e de mudança 

climática e (iii) crescimento urbano. Cada um deles busca mensurar qual é o impacto que cada subtema tem 

sobre esses três sub-filtros. 
26

 O filtro de multissetorialidade/técnico tem como objetivo identificar os temas que são estratégicos para a 

cidade, isto é, os temas que gerariam maior impacto à sua sustentabilidade. Serão os temas que têm maior 

interação com outros temas, aqueles que terão preferência na priorização. A Matriz de Inter-relação foi 

desenvolvida para aplicar o filtro de multissetorialidade; nela, os especialistas atribuem qualificação cada um dos 

temas, considerando o seu grau de interdependência com os outros temas. 
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compreendendo a visão multissetorial, como colocado anteriormente; (iv) cidade para as 

pessoas, considerando o ser humano central em seu planejamento; e (v) desenvolvimento 

civil, envolvendo os cidadãos nas etapas de planejamento da cidade. Ainda na fase de plano 

de ação são definidas a formulação do plano financeiro, a programação para a implementação 

e o sistema de monitoramento do cidadão. Além disso, considerando a semelhança dos 

problemas mapeados nas cidades diagnosticadas com a metodologia da ICES, o BID decidiu 

incluir na metodologia a realização de Estudos de Base Adicionais (EBA). Esses estudos 

permitem um diagnóstico mais aprofundado da situação em questão, possibilitando 

implementar soluções mais precisas e também compõem o documento do Plano de Ação. Por 

fim, cabe destacar que esses estudos são realizados de forma voluntária por parceiros do 

Banco. 

A segunda etapa, de execução do Plano de ação, tem duração prevista de 3 anos e é composta 

pelas fases de pré-investimento e monitoramento (BID, 2014). Para a fase de pré-

investimento, o BID destaca quatro aspectos: (i) estudos de pré-investimento, avaliando as 

características técnicas, financeiras, legais, institucionais, ambientais e sociais, de modo a 

definir a viabilidade de execução; (ii) marco institucional e regulatório, identificando as 

normas relacionadas à área de intervenção, de modo a equilibrar os interesses dos setores 

envolvidos, além de garantir, através do esquema organizacional, o sucesso das intervenções; 

(iii) estruturação financeira do projeto, resultante da combinação de uma modalidade de 

projeto com ferramentas para atenuar os riscos de intervenção em cada contexto local; e (iv) 

cronograma de execução dos projetos.  

A fase de monitoramento, por sua vez, consiste na implementação do Sistema de 

Monitoramento Cidadão ICES, o qual objetiva a participação da sociedade civil no processo 

de implementação do Plano de Ação, de modo a garantir a sua continuidade no longo prazo 

(BID,2014). Esse processo de monitoramento busca envolver os principais atores da cidade, 

tais como sociedade civil, universidades, centros de pesquisa, setor de comunicações e setor 

privado (BID, 2014) e utiliza como base o modelo de monitoramento “¿Bogotá Cómo 

Vamos?”, principalmente quanto ao seu interesse no público, objetividade, imparcialidade e 

autonomia (BID, 2014). 

São essas as etapa e fases que compõem a metodologia de implementação da Iniciativa de 

Cidades Emergentes e Sustentáveis. A sua aplicação em diversas cidades permitiu que o 

Banco criasse a Rede de Cidades Sustentáveis, possibilitando o intercâmbio de melhores 
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práticas e o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre as cidades participantes 

da ICES. Na seção abaixo, será apresentado o Plano de Ação de Vitória. 

4.1.3. O Plano de Ação Vitória Sustentável 

O Plano de Ação Vitória Sustentável foi lançando no primeiro semestre de 2015, após a 

aplicação de metodologia da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis pelo Instituto 

Polis
27

. Assim como nas outras cidades brasileiras que participam da Iniciativa, o BID e a 

Caixa, através de recursos do Fundo Socioambiental da Caixa, contratou uma entidade 

parceira – no caso de Vitória foi o Instituto Polis – para implementar a metodologia ICES na 

cidade. O Instituto Polis foi selecionado pela Caixa para formar parte do projeto de Vitória 

(ES), devido à sua experiência com estudos e trabalhos sobre o meio urbano. 

O início das fases da Iniciativa foi em dezembro de 2013, quando a gestão municipal se 

posicionou positivamente ao convite feito pelo BID para implementar a ICES. O diagnóstico 

de Vitória foi elaborado com base em 117 indicadores da cidade, totalizando a abrangência de 

11 pilares, 23 temas e 59 subtemas da Iniciativa. Além do levantamento desses indicadores, o 

diagnóstico contou com a avaliação da população residente, também já prevista na 

metodologia.  

Além da aplicação da metodologia padrão, o Plano de Ação Vitória Sustentável contou com a 

realização de três Estudos de Base Adicionais, sobre mitigação das mudanças climáticas, 

redução de riscos frente a desastres naturais decorrentes dessa mudança, e evolução histórica 

e projeções do crescimento urbano. Esses estudos foram realizados considerando a Região 

Metropolitana de Vitória (RMGV), composta pelos municípios de Vitória, Cariacica, Vila 

Velha, Serra, Fundão, Viana e Guarapari. 

Com relação à mitigação das mudanças climáticas, foi feito um estudo sobre os Gases de 

Efeito Estufa, realizado pelo consórcio das empresas Idom-Cobrape, fazendo projeções das 

emissões da RMGV até 2050. Para a redução de riscos frente a desastres naturais, foi 

conduzido um estudo sobre ameaças naturais, riscos e vulnerabilidade pelo mesmo consórcio 

de empresas, identificando quais os principais perigos naturais da Região Metropolitana, 

identificando quais as chances de que um desastre natural ocorra e quais os impactos 

                                                 
27

 O Instituto Polis é uma organização não governamental (ONG) brasileira que atua, através da assessoria, 

formação, estudos e pesquisas e intervenção no debate público, em temáticas que tangenciam o urbano, de modo 

colaborar na construção de cidades mais sustentáveis. Informações disponíveis em: < http://polis.org.br/>. 



   

  

 

61 

decorrentes. Para as projeções do crescimento urbano, o estudo realizado foi sobre o 

crescimento urbano e uso do solo, com projeções desses aspectos para até 2050. 

Além desses três Estudos de Base Adicionais, foi conduzido um estudo adicional de 

conectividade. O estudo, realizado voluntariamente pela empresa de tecnologia Cisco Systems 

América Latina, tinha como objetivo entender como Vitória utilizava as tecnologias da 

informação e comunicação no seu cotidiano e como poderia utilizá-las para proporcionar 

maior qualidade de vida à sua população. O estudo foi dividido em três partes: (i) diagnóstico 

e identificação de desafios, (ii) soluções para uma cidade inteligente e (iii) plano de ação com 

a recomendação de implementação (INSTITUTO POLIS, 2015, p. 111). 

O diagnóstico e identificação de desafios é composto por uma pesquisa com cidadãos, 

diagnóstico da infraestrutura de TIC da cidade e entrevistas com gestores públicos. A 

pesquisa com cidadãos contou com a participação de 7.978 moradores, que responderam 

perguntas sobre seus domicílios, os serviços de telecomunicação, os serviços tecnológicos 

presentes em suas casas e opinião sobre qualidade e valor dos serviços, e uma avaliação geral 

dos serviços municipais ofertados pela prefeitura, de forma a possibilitar a compreensão sobre 

a percepção dos cidadãos com relação à provisão de serviços públicos, aos seus 

conhecimentos de soluções tecnológicas para serviços públicos e às suas demandas por 

soluções para esses serviços. O diagnóstico da infraestrutura de TIC, segundo componente do 

diagnóstico e identificação de desafios, identificou que Vitória possui a infraestrutura 

necessária para ofertar serviços como cidade inteligente: é a segunda cidade brasileira com 

mais pessoas conectadas (68%), a razão entre pontos de conexão a internet e cidadãos e a 

velocidade de conexão são acima da média do país, e possui uma rede de fibra ótica instalada 

de 160 km. Por fim, as entrevistas com gestores públicos abordaram as ações da prefeitura já 

existentes, considerando suas opiniões sobre os serviços digitais disponibilizados. 

Para a seção de soluções para uma cidade inteligente, utilizou-se uma metodologia dividida 

em: (i) impacto na cidade, composto pela visão de cidade inteligente (a qual engloba as 

características de sustentabilidade ambiental, urbana e fiscal e governança) e pela visibilidade 

da solução para os cidadãos; e (ii) viabilidade de implementação, composta pelos critérios de 

viabilidade técnica e recursos TIC necessários (INSTITUTO POLIS, 2015). A partir desses 

critérios, algumas soluções foram levantadas e organizadas em uma matriz de priorização, as 

quais foram, posteriormente, organizadas em cinco eixos temáticos: infraestrutura de rede 

municipal, segurança cidadã, tráfego e mobilidade, sustentabilidade ambiental e mudança 

climática, saúde e educação. Para cada um dos eixos, foi feito um levantamento do que existe 
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e proposições para ações futuras, além de, na seção Plano de Ação, um levantamento de 

investimento para cada uma dessas ações. A recomendação final do estudo adicional de 

conectividade é que Vitória comece a trilhar seu caminho de cidade inteligente pelo Centro 

Integrado de Operação e Controle para, posteriormente, avançar na implementação de 

soluções em cada eixo temático. 

Seguindo a metodologia da Iniciativa, o passo seguinte à condução dos Estudos de Base 

Adicionais é a priorização das áreas de atuação, através da análise da semaforização dos 

indicadores, dos Estudos e da pesquisa com cidadãos, além da aplicação dos filtros ambiental, 

técnico e econômico. A aplicação dos critérios e filtros da metodologia possibilitou identificar 

que as áreas da cidade que precisavam de maior atenção eram relacionadas à segurança 

pública e mobilidade urbana, avaliadas como áreas críticas (semaforização vermelha). Houve 

temas que receberam sinalização amarela, indicando que a cidade pode atuar também nesses 

temas; são eles: competitividade da economia, emprego, gestão do gasto público, educação, 

desigualdade urbana, desastres naturais, qualidade do ar, problemas com ruído e gestão de 

resíduos sólidos. Considerando as ponderações definidas previamente na metodologia, busca-

se obter uma lista final sobre quais os principais problemas do município, nos quais deve 

focar a sua ação. Feito isso, os resultados foram apresentados ao prefeito, secretariados e 

técnicos da prefeitura em setembro de 2014 (INSTITUTO POLIS, 2015), foi definida a 

priorização das áreas, conforme a Figura 6. 
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Figura 6 – Consolidação dos filtros (acima) e definição das áreas de atuação (abaixo). 

Fonte: INSTITUTO POLIS, 2015, p. 131. 

 

Tendo como base a avaliação feita em Vitória, seguindo a metodologia da Iniciativa de 

Cidades Emergentes e Sustentáveis, foram definidos quatro temas estratégicos de ação: (i) 

mobilidade, (ii) segurança, (iii) uso do solo e (iv) competitividade econômica, aos quais foram 

adicionados os temas de resíduos sólidos, mitigação da mudança climática e governança 

fiscal, devido à inter-relação existente entre eles para o desenvolvimento da sustentabilidade 

de Vitória (INSTITUTO POLIS, 2015). A partir da definição de atuação nessas áreas, foram 
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definidas 6 linhas estratégicas: (i) polos de geração de desenvolvimento, (ii) desenvolvimento 

urbano, uso do solo e habitat urbano, (iii) mobilidade, (iv) segurança cidadã, (v) 

desenvolvimento ambiental e sustentável e (vi) governança e sustentabilidade fiscal.  

A linha estratégica “Polos de geração de desenvolvimento” tem como foco principal o 

desenvolvimento econômico, territorial e do turismo. A base desta linha de ação é a 

convergência do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento territorial, focando as 

ações em áreas que são mais desfavorecidas. Conforme apresentado no Quadro 6, esta linha é 

composta por três diretrizes que são, por sua vez, compostas por ações, dentre as quais 

podemos destacar a implantação do Parque Tecnológico e de um Polo Gastronômico. 

Linha estratégica Diretriz Ação 

Polos de geração de 

desenvolvimento 

Desenvolvimento 

econômico e territorial de 

áreas monofuncionais e 

precárias 

Requalificação da Orla Noroeste. 

Criação de Polos Gastronômicos em zonas 

monofuncionais e de interesse econômico, 

histórico e urbanístico. 

Fomento da atividade pesqueira na Ilha das 

Caieiras. 

Requalificação da Região das Paneleiras. 

Desenvolvimento de 

novos territórios e 

desenvolvimento 

econômico 

Implantação de Parque Tecnológico 

Metropolitano de Vitória. 

Ampliação da Fábrica de Ideias. 

Implantação de um Oceanário. 

Desenvolvimento do 

Potencial Turístico de 

Vitória 

Fomento da atividade turística na Orla 

Noroeste. 

Planejamento Público de Turismo e fomento 

da atratividade da Cidade. 

Quadro 6 – Diretrizes e ações definidas para a linha estratégica de Polos de geração de 

desenvolvimento. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Instituto Polis, 2015. 

A linha estratégica “Desenvolvimento urbano, uso do solo e habitat urbano” é base para 

outras iniciativas, uma vez que objetiva requalificar e reurbanizar áreas, alinhado a um 

planejamento metropolitano integrado. Esta linha estratégica é composta também por três 

diretrizes, conforme consta no Quadro 7, e está fortemente relacionada à linha estratégica de 

Polos de geração de desenvolvimento. 
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Linha estratégica Diretriz Ação 

Desenvolvimento 

urbano, uso do solo 

e 

hábitat urbano 

Planejamento do 

crescimento urbano 

Estudo para readequação das densidades 

construtivas. 

Plano de Desenvolvimento Urbano e 

Habitacional Metropolitano. 

Intervenções 

habitacionais 

Construção de Novas Habitações de Interesse 

Social. 

Melhoria Habitacional. 

Regularização Fundiária. 

Implantação do 

Projeto de 

Revitalização do 

Centro Histórico 

Intervenções em edifícios de interesse 

cultural e histórico na área central de Vitória. 

Qualificação da Infraestrutura na Área 

Central de Vitória. 

Quadro 7 – Diretrizes e ações definidas para a linha estratégica de Desenvolvimento urbano, 

uso do solo e hábitat urbano. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Instituto Polis, 2015. 

A terceira linha estratégica aborda uma das questões identificadas como críticas em Vitória: 

“Mobilidade”. Como a Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis prevê a atuação junto 

à Região Metropolitana de Vitória, esta linha de ação busca a integração metropolitana e, 

portanto, a atuação em conjunto a outras instituições governamentais. A linha de 

“Mobilidade” está também integrada à primeira linha apresentada, e suas diretrizes e ações 

estão presentes no Quadro 8. 

Linha estratégica Diretriz Ação 

Mobilidade e 

Transporte 

Planejamento da 

mobilidade urbana com 

interface metropolitana e 

modernização do Sistema 

Revisão do Plano de Mobilidade e 

Realização de Pesquisa OD. 

Integração dos projetos de transporte 

e sistema viário de abrangência 

metropolitana. 

Modernização dos Sistemas de 

Monitoramento e Controle. 

Apoio e incentivo às 

viagens não motorizadas 

Implantação do Plano Cicloviário. 

Melhorias nas condições de 

circulação e de segurança dos 

pedestres e ciclistas. 

Melhoria da Infraestrutura 

Viária, Promoção da 

Acessibilidade para toda a 

Cidade e Segurança no 

Trânsito 

Implantação de Obras Viárias 

Municipais. 

Plano de Acessibilidade nos Morros. 

Educação e Segurança no trânsito. 

Quadro 8 – Diretrizes e ações definidas para a linha estratégica de Mobilidade e Transporte. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Instituto Polis, 2015. 
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“Segurança cidadã” é outra linha estratégica para Vitória e está vinculada aos altos índices de 

criminalidade da cidade – é uma das cidades com as mais altas taxas de homicídios do país. 

Esta linha estratégica, que também foi identificada como área crítica para atuação, traz a 

compreensão de que a garantia de segurança está também atrelada à garantia de diretos, de 

liberdades e à construção de coesão social. O Quadro 9 apresenta as duas diretrizes que 

compõem esta linha estratégica e as ações propostas. 

Linha estratégica Diretriz Ação 

Segurança cidadã 

Implementação de 

projetos integrados e 

multidisciplinares 

Prevenção por ações educacionais e de 

saúde. 

Prevenção por ações de esporte. 

Prevenção por ações culturais. 

Ampliação da Capacidade 

Institucional, da Gestão 

da Prefeitura Municipal e 

dos Conselhos 

Participativos 

Elaboração do Plano Municipal de 

Segurança Cidadã. 

Capacitações de Gestores Municipais e dos 

Conselhos Participativos. 

Ampliação do Programa Botão do Pânico. 

Quadro 9 – Diretrizes e ações definidas para a linha estratégica de Segurança Cidadã. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Instituto Polis, 2015. 

 

A linha estratégica de “Desenvolvimento ambiental sustentável” enfatiza a mitigação das 

mudanças climáticas, com ações tanto em questões relativas à elevação do nível do mar, 

quanto de resíduos sólidos.  Abaixo, o Quadro 10 apresenta as diretrizes e ações previstas para 

esta linha estratégica. 
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Linha estratégica Diretriz Ação 

Desenvolvimento 

Ambiental 

Sustentável 

Ações de Mitigação da 

Mudança Climática 

Promover a instalação e preservação de 

infraestrutura verde. 

Elaboração de estudo para obras e medidas 

voltadas para redução dos impactos da 

elevação do nível do mar. 

Elaboração de estudos e análises para o 

aprofundamento do diagnóstico para 

mitigação da Mudança Climática. 

Elaboração de estudos e análises visando a 

implantação de uma usina de 

dessalinização da água do mar. 

Qualificação da Gestão 

dos Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Planejamento da Gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos. 

Implantação de Eco-pontos. 

Reforma e modernização da Unidade de 

Transbordo. 

Quadro 10 – Diretrizes e ações definidas para a linha estratégica de Desenvolvimento 

Ambiental Sustentável. 
Fonte: Elaboração própria, com base em Instituto Polis, 2015. 

A sexta – e última – linha estratégica é a de “Governança e sustentabilidade fiscal”. Esta 

busca garantir a sustentabilidade administrativa do município, o que propicia a 

implementação de outras ações do governo local. Esta linha estratégica prevê o 

aprimoramento da oferta e gestão de serviços públicos por meio da tecnologia, de modo a 

facilitar o processo de tomada de decisão. As duas diretrizes que compõem a “Governança e 

sustentabilidade fiscal” estão presentes no Quadro 11, assim como as ações propostas. 

Linha estratégica Diretriz Ação 

Governança e 

sustentabilidade 

fiscal 

Fortalecimento da Gestão 

Fiscal do Município 

Aumento da arrecadação baseada em 

receitas próprias 

Melhoria na eficiência da administração 

financeira e dos gastos públicos 

Modernização administrativa 

Aprimoramento da Gestão 

por meio do uso de 

Tecnologia 

Implantação de um Centro Integrado de 

Operação da Cidade 

Upgrade da Rede Metrovix e Provisão de 

Acesso Público a Internet Sem Fio 

Quadro 11 – Diretrizes e ações definidas para a linha estratégica de Governança e 

sustentabilidade fiscal. 
Fonte: Elaboração própria, com base em Instituto Polis, 2015. 



   

  

 

68 

No Plano de Ação, para cada uma das ações foi definido um plano de investimento, de modo 

a identificar a quantidade de recursos necessários para implementá-las. Atualmente, o Plano 

de Ação Vitória Sustentável está em implementação, escopo que o presente trabalho não 

abrange. Nas seções seguintes, serão apresentadas as análises das entrevistas realizadas com 

os gestores públicos e privados que participaram da etapa Plano de Ação de Vitória. 

4.2. Análise dos dados 

Nas seções a seguir, serão apresentados e discutidos os resultados das nove entrevistas 

realizadas com doze atores participantes da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis 

de Vitória. Os resultados foram observados através das lentes do agenda-setting (KINGDON, 

1995) e do multilevel framework (POZZEBON; DINIZ; JAYO, 2009), buscando responder à 

pergunta de pesquisa que guia este trabalho: como ocorre o processo de formação de agenda 

governamental das smart cities brasileiras, financiadas por agências multilaterais? 

Seguindo a literatura revisada, os atores (ou grupos sociais) têm papel relevante na definição 

das categorias que influenciam o processo de agenda-setting, por isso os resultados serão 

apresentados considerando seus posicionamentos como grupo que formam.  

Dessa forma, as análises que serão apresentadas nas seções a seguir estão representadas na 

Figura 7.  Os denominados “blocos” são os fluxos e dimensões que o multiple streams 

(KINGDON, 1995) e o multilevel framework (POZZEBON; DINIZ; JAYO, 2009) têm como 

componentes. As categorias são os componentes que tanto os fluxos quanto as dimensões 

possuem, ou seja, as categorias emergem ainda da literatura. Para cada categoria, são criadas 

subcategorias, as quas emergiram da análise (processo descrito no capítulo 3) e são separadas 

pelos grupo de atores entrevistados (Prefeitura, Agências Financiadoras e Consultoria), de 

modo a identificar o que cada um fala (e quanto fala) sobre cada subcategoria. As teias de 

cada subcategoria serão apresentadas conforme sua elaboração no software Atlas TI ©. 
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Figura 7 – Modelo de análise dos dados 

Fonte: elaboração própria. 

4.2.1. Problem stream – Contexto 

A categoria analisada foi problem stream, do agenda-setting, e pressupostos, expectativas e 

interesses, do multilevel framework. Foram codificados trezentos e trinta e sete fragmentos de 

texto e a teia está no anexo Anexo 3. 

Problem stream contém trinta e quatro quotations, agrupadas em cinco subcategorias: (i) crise 

econômica, (ii) reconhecimento, (iii) relatórios, (iv) questões locais, e (v) outros. A teia desta 

variável é representada na Figura 8 e exemplos de quotations estão no Quadro 12. 

Crise econômica (três quotations, 2 Prefeitura, 1 Agências Financiadoras) mostra a queda nos 

recursos financeiros que os municípios estão sofrendo, fazendo com que investimentos em 

tecnologias tenham queda e haja incentivo à busca por fontes alternativas de investimento. 

Reconhecimento agrupa os fragmentos de texto que apresentam os avanços do município de 

Vitória, reconhecendo a atuação em áreas como saúde e educação (treze quotations, 12 

Prefeitura, 1 Agências Financiadoras). Relatórios (sete quotations, 1 Prefeitura, 6 Agências 

Financiadoras) faz menção à situação do município com base nos estudos realizados e 

destaque para o trabalho da Cisco no Plano de Ação Vitória Sustentável. 

Questões locais (nove quotations, 1 Agências Financiadoras, 8 Prefeitura) relacionam a 

situação do município de Vitória em setores como infraestrutura, mobilidade, saúde e 
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educação, por exemplo. Merece destaque a relação do município de Vitória com os 

municípios vizinhos, da Região Metropolitana, uma vez que estes interferem na demanda – e 

oferta, consequentemente – de serviços públicos no município. Por último, outros (duas 

quotations, Agências Financiadoras) são relevantes para entender o problem stream. No 

Quadro 12 é apresentada uma dessas quotations, a qual coloca o posicionamento das 

Agências Financiadoras quanto ao objetivo da Iniciativa. 
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Figura 8 – Teia da categoria problem stream. 

Fonte: elaboração própria. 
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P
ro

b
le

m
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tr
ea

m
 

Subcatego

ria 

Quotati

ons 
Exemplos de quotations 

Crise 

econômica 
3 

1. "As cidades estão sem recursos, o país está em crise. O investimento que se tinha em TIC já era pequeno, agora foi reduzido pela 

metade, e as perspectivas diminuem." (P). 

2. "(…) no Brasil, as cidades estão vivendo algum momento onde o dinheiro não está fácil, então, você tem uma diminuição nas 

transferências nacionais para as cidades, então, o governo nacional arca com a parte das despesas, mas muitas vezes isso depende da 

arrecadação das próprias cidades, ICMS, imposto predial, IPTU e essas coisas. Então, o que acontece é que a cidade está buscando 

formas de financiar os investimentos. " (AF). 

Reconheci

mento 
13 

1. "E Vitória ganha prêmios na área da saúde, educação." (P). 

2. "Ela [Vitória] vai bem nos outros indicadores também, trabalhando com tecnologia de comunicação e informação em questão urbana, 

saúde e educação, avançando muito no sentido de usar a tecnologia para a melhoria dos serviços públicos." (AF). 

Relatórios 7 

1. "(...) esses três são os principais problemas que a cidade tem. Tem o problema da segurança, e, por incrível que pareça, Vitória está em 

quarto lugar em violência e já estivemos em primeiro.  Mas fizemos um trabalho muito forte com a GCM vinte e quatro horas, entre 

outras coisas; logo, houve uma redução grande na violência, e essa era a maior demanda da população. [Área da saúde, educação]" (P). 

2. "Tem até uma conclusão lá, do estudo da CISCO, que fala que ela é a líder na América Latina, que tem bons indicadores de 

tecnologia, de acesso à internet, é integrada em serviços, têm centros integrados de controles, então, ela a cada vez mais está trabalhando 

nessa linha." (AF). 

Questões 

locais 
9 

1. "Vitória é uma ilhazinha espremida entre quatro outros municípios e eles tem uma população maior do que a de Vitória e utilizam 

Vitória, por ser capital, utilizam para tudo. Utilizam para serviços, para comércio, para o seu próprio, agora menos, mas Vitória 

concentrava o prazer de toda a população, dá um milhão e meio de habitantes e Vitória tem infraestrutura para cuidar dos 360 mil (...). 

Então isso dificulta, porque você tem essa infraestrutura para aquela quantidade de habitantes, mas passam, pela cidade, mais de um 

milhão de pessoas por dia, usando a sua infraestrutura e o transporte sobrecarrega. E sobrecarrega tudo, a rede de WIFI, por exemplo, 

está sempre sobrecarregada, porque tem muito usuário." (P). 

2. "Se você visitar o site da ICES, que Florianópolis estaria num ponto básico, segundo o relatório da Microsoft, tendo problemas graves 

de tecnologia dentro da gestão pública, (...) isso não é raro no Brasil, a tecnologia não chegou à gestão." (AF). 

Outros 2 

1. "A questão principal da iniciativa, que hoje é um programa, é apoiar cidades médias a não cometerem os mesmos erros que as grandes 

cidades cometeram em nossa região, que acabam por crescer de uma maneira desordenada e criando grandes áreas de marginalização e 

desigualdade urbana, econômica e social; que se reflete em níveis de segurança, emprego, renda; e também, em relação em termos 

ambientais, que levam ao consumo dos ativos ambientais da cidade, tornando-as vulneráveis a eventos naturais extremos." (AF). 

Quadro 12 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria problem stream. 

Fonte: elaboração própria. 
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Pressupostos, que compõe o multilevel framework, possui uma teia com duzentos e dezesseis 

quotations, agrupadas em 12 subcategorias: (i) caminhos possíveis, (ii) conceito, (iii) contexto 

local, (iv) fatores necessários, (v) financiamento, (vi) ICES, (vii) institucional, (viii) 

metodologia, (ix) operacionalização, (x) posicionamento, (xi) resultados, e (xii) participação, 

dividida em (a) do Poder Executivo e (b) da sociedade. O Quadro 13 apresenta os exemplos 

de quotations para cada subcategoria, e a Figura 9 apresenta a teia obtida após análise dos 

dados.  

Caminhos possíveis (onze quotations, 6 Prefeitura e 5 Agências Financiadoras) agrupou as 

quotations que apresentassem, como pressupostos, possibilidades para a construção de smart 

cities. Tanto os atores das Agências Financiadoras, quanto da Prefeitura, ressaltam as 

parcerias com o setor privado para promover as smart cities, sendo a Parceria Publico-Privada 

(PPP) mencionada algumas vezes como um dos possíveis caminhos para conseguir investir 

em soluções nessa área. 

As parcerias com organizações privadas são colocadas sempre positivamente, como saídas 

para o financiamento. Em suas falas, nem os atores das Agências Financiadoras, nem os da 

Prefeitura problematizam se existem – e se sim, quais – as possíveis implicações negativas ou 

pontos de atenção ao buscar e estabelecer parcerias com o setor privado. No Quadro 13 foram 

colocados dois trechos que representam as falas de cada um dos grupos de atores. Cabe 

destacar que não há quotations relacionadas ao ator Consultoria, uma vez que estes não 

fizeram menção a possíveis caminhos para o financiamento de smart cities.  

As quotations de conceito (vinte quotations, 11 Prefeitura e 9 Agências Financiadoras) reuniu 

trechos onde os entrevistados apresentavam seus pressupostos com relação ao conceito de 

smart cities. No Quadro 13 é possível verificar três quotations da subcategoria conceito. A 

terceira subcategoria da categoria pressuposto é contexto local quanto à ICES/smart cities. 

Esta subcategoria (vinte e nove quotations, 1 Consultoria, 4 Agências Financiadoras e 24 

Prefeitura) incluiu trechos que fossem colocados como pressupostos do contexto local da 

cidade de Vitória. É interessante notar que quem faz mais menção ao contexto local – e por 

isso pressupomos que dá maior importância também – são os atores da Prefeitura, sendo esta 

a subcategoria que possui o maior número de quotations de fragmentos de texto das 

entrevistas a Prefeitura. 
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Figura 9 – Teia da categoria pressupostos. 

Fonte: elaboração própria.  
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Sobre o contexto local, os atores da Consultoria ressaltaram as capacidades técnicas que o 

município de Vitória tem e sua tradição em planejamento, o que teria colaborado com a 

execução da ICES no município. Nas falas das Agências Financiadoras é possível identificar a 

fala do contexto local sempre em relação à ideia de smart city, não trazendo informações e/ou 

falas específicas sobre o contexto local que não associadas a essa ideia. Assim, o principal 

posicionamento em relação a esse contexto local é de que Vitória não alcançou ainda a "fase" 

de smart city, sendo que, na visão das Agências Financiadoras, Vitória ainda não se apropria 

das tecnologias que estão disponíveis para uso. Por fim, os atores entrevistados da Prefeitura 

colocam diversas questões sobre o contexto local de Vitória, incluindo assuntos de 

infraestrutura, das condições da cidade para ser uma smart city (tamanho e finanças estáveis) 

e o seu posicionamento sobre se Vitória é ou não uma smart city. Um ponto relevante 

colocado pelos entrevistados da Prefeitura é que Vitória possui um histórico no uso de 

tecnologias, uma vez que, desde o final da década de 1990 decidiu investir em sua 

infraestrutura de fibra ótica. Devido a este histórico, faz-se a ponderação apresentada no 

Exemplo 3 da subcategoria contexto local (Quadro 13), onde a construção de uma "visão de 

smart city" ocorreria antes do uso do termo smart city para referir-se a este fenômeno. 

Fatores necessários (quinze quotations, 8 Agências Financiadoras e 7 Prefeitura), agrupou as 

quotations que fizessem menção à necessidade de algum objeto/condição para o caminho das 

smart cities. Financiamento (seis quotations, 1 Consultoria e 5 da Prefeitura) reuniu as falas 

que fizessem menção ao financiamento de iniciativas voltadas para o uso de TIC na gestão 

municipal. Nesta subcategoria, não foram identificadas falas de Agências Financiadoras. Vale 

destacar que os atores da Prefeitura se referiam ao cenário de crise econômica que ocorre 

atualmente, dando destaque para a diminuição dos repasses federais e à relevância de 

financiamentos alternativos. Outro pressuposto identificado na fala dos atores é sobre a ICES 

(vinte e quatro quotations, 18 Agências Financiadoras, 3 Consultoria e 3 Prefeitura). Para esta 

subcategoria, foram codificados os textos que fizessem menção à forma como funciona, como 

é executada ou quais demandas a ICES pode cobrir. Cabe notar que esta foi a subcategoria 

que teve o maior número de quotations das Agências Financiadoras. 

A subcategoria institucional traz pressupostos sobre questões institucionais do BID e/ou da 

Caixa (onze quotations, 3 Consultoria e 8 Agências Financiadoras, sem nenhum trecho da 

Prefeitura codificado como institucional). Um ponto destacado pela Consultoria é o cuidado 

que o BID tinha com relação à comparabilidade dos casos, ressaltando tanto o olhar atento às 
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situações peculiares de cada local – e por isso promovia discussões coletivas entre as cidades 

participantes da iniciativa –, quanto à preservação da metodologia inicial da ICES.  

Diferentemente da subcategoria ICES, relacionada a um aspecto mais prático da iniciativa, a 

subcategoria metodologia (vinte uma quotations, 3 Prefeitura, 8 Consultoria e 10 Agências 

Financiadoras) traz falas mais técnicas dos atores. Esta subcategoria é a que possui o maior 

número de quotations codificadas a partir da transcrição da entrevista com a Consultoria, o 

que pode decorrer do conhecimento aprofundando que seus atores tinham a respeito da 

metodologia da Iniciativa. 

Operacionalização codificou os fragmentos de texto (dezesseis quotations, 6 Prefeitura e 10 

Agências Financiadoras, sem codificação da Consultoria) que trouxessem levantamentos 

sobre fatores importantes e/ou determinantes para a realização da Iniciativa ou, para além da 

Iniciativa, para o processo de mudança em direção da smart city. A subcategoria 

posicionamento (quatorze quotations, 6 Prefeitura e 8 Agências Financiadoras, sem nenhuma 

quotation advinda da Consultoria) agrupou pressupostos relacionados ao posicionamento dos 

atores em relação às smart cities. As quotations – tanto da Prefeitura, quanto das Agências 

Financiadoras – se apresentam muito positivas em relação às smart cities e ao processo de 

implementação da ICES. Nenhuma das falas traz contrapontos, pontos de atenção ou pontos 

negativos ao pensar nessa mudança. 

Outro pressuposto identificado é resultados (vinte e oito quotations, 14 Prefeitura e 14 

Agências Financiadoras), que buscou agrupar pressupostos que estivessem relacionados aos 

resultados da mudança da cidade numa smart city. Cabe ressaltar que esta subcategoria está 

mais atrelada a um ˝ideário˝ do que seriam os resultados desse processo, do que o que de fato 

acontece e/ou aconteceu na cidade – por isso as quotations não compõem as subcategorias 

categorias consequências intencionais e/ou consequências não-intencionais. 

Por fim, a subcategoria participação é dividida em: do Poder Executivo, e da Sociedade. A 

primeira (seis quotations, Agências Financiadoras) ressalta a importância da atuação do 

prefeito para engajamento de outros atores. As quotations da sociedade (quinze quotations, 7 

Prefeitura e 8 Agências Financiadoras) destacam positivamente a participação da sociedade 

no processo da Iniciativa e da smart city, mas em nenhum dos casos fica claro de que forma 

essa participação acontece. Além disso, a participação colocada pela fala dos atores da 

Prefeitura envolve mais atores privados, enquanto na fala das Agências Financiadoras isso 

ocorre através do envolvimento de secretários e servidores públicos municipais. A 
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participação dos cidadãos é destacada, mas tampouco fica clara se – e de que forma – 

acontece. 



   

  

 

78 

P
re

ss
u

p
o
st

o
s 

Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Caminhos 

possíveis 
11 

1. "(...) mas eu acho que não tem por onde, você não pode ser sozinho, você tem que buscar parcerias." (P). 

2. "(...) quando o governo entende que algumas intervenções podem ser financiadas com iniciativas público-privadas, (...). O 

desafio é: como que coloco minha cidade para buscar um investimento adequado e poder incentivar ou fomentar a atração de 

setor privado? Que é uma coisa superimportante." (AF). 

Conceito 20 

1. "Então, nesses aspectos, a cidade inteligente não é somente tecnologia, tem de se pensar de maneira inteligente e 

urbanística, também, para resolver os problemas da cidade. Isso é um exemplo de cidade inteligente que vai mudar Vitória." 

(P). 

2. "A tecnologia é um dos meios, não um fim, pois usa sensores, programas computacionais, câmeras de monitoramento, 

alertas climáticos, observa populações em área de risco e que possa salvar vidas; e se torna inteligente, uma cidade reativa, 

prevendo problemas com o planejamento, ao contrário de uma cidade ativa, que resolve o problema após o ocorrido." (AF). 

3. "O que é uma cidade inteligente? Ela usa tecnologia de comunicação e informação, ela melhora a participação do 

cidadão, consideramos um telefone inteligente como um sensor; quanto mais ela usa isso, quanto mais ela segue 

nessa linha, ela se torna mais inteligente." (AF). 

Contexto local 29 

1. "Vitória, tem uma peculiaridade que tem muita capacidade técnica. É uma Prefeitura com uma tradição de planejamento, os 

técnicos, a grande maioria são de carreiras (...)." (C). 

2. "Vitória é uma cidade com capacidade de endividamento muito alto, embora a capacidade de pagamento seja muito boa. 

Numa época muito próxima, em que a economia brasileira se estabilize, vamos conseguiremos pegar recurso para fazer essas 

coisas."(P). 

3. "Essa visão, na verdade, vem sendo construída há bastante tempo, como te falei anteriormente.  Agora que veio o termo 

“smart city”, que se fala há dois ou três anos." (P).  

4. "Não se apropria ainda das diversas tecnologias de parceiros, tecnologias de prestadores de serviços como uma apropriação 

direta, por parte dos cidadãos, algo que eu acho que caracteriza bem o conceito de smart cities." (AF). 

Fatores 

necessários 
15 

1. "(...) você precisa ter antes, infraestrutura, senão não é possível realizar essa integração tecnológica, que é um grande 

problema do Brasil, pois ela não se tem nas cidades, sendo o primeiro desafio que nós temos: Como é que a gente coloca 

infraestrutura nas cidades brasileiras?" (P). 

2. "(...) você precisa ter uma equipe muito boa e tecnológica para ter um bom líder, um gestor do projeto que vai lá e está 

empoderado (...), para poder, realmente, coordenar tudo, seguir os caminhos e fazer essa ponte com os objetivos do projeto; 

você precisa ter a validação das pessoas se ter qual valor está trazendo e você precisa ter a capacidade de responder os 

benefícios, os avances." (AF). 

Quadro 13 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria pressupostos (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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 Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

P
re

ss
u

p
o
st

o
s 

Financiamento 6 
1. "(...) com o momento que a gente passa no Brasil hoje, é difícil tirar um valor expressivo que é para você 

conseguir fazer um aporte financeiro desse tamanho, então é por isso que a gente está fazendo isso junto com o BID." 

(P). 

ICES 24 1. "Nenhuma metodologia é perfeita, nenhuma abordagem é perfeita, mas a cidade tem muita dificuldade em 

priorizar, e, a ICES ajuda a priorizar; e acho isso muito importante, pois ajuda a dar foco." (AF). 

Institucional 11 

1. " (...) o BID sempre tentou fazer foi uma discussão coletiva entre os projetos que estavam acontecendo. Então uma 

coisa que acontecia em Vitória discutia-se também com a equipe de Florianópolis e Palmas para tentar adaptar na 

mesma chave e recriando projetos totalmente diferentes, então tiveram vários momentos que isso aconteceu e 

tivemos essa discussão." (C). 

2. "O Banco é uma entidade financiadora e além da gente financiar, a gente também ajuda as cidades com análises 

técnicas, com estudos, monitoramentos, supervisão, etc. Ou seja, não é simplesmente um financiamento para 

implementar um projeto, mas é todo um acompanhamento." (AF). 

3. "Outra questão que eu te digo também, é que, geralmente, as cidades brasileiras não têm agenda de 

mudança climática e ela está aí. Então o BID oferece o programa, fornece muitos fundos e que dão uma 

direção." (AF). 

Metodologia 21 

1. "Então o primeiro trabalho técnico de todos os consultores foi ajustar (...) qual era a melhor pergunta a se fazer 

para aquele item, e obviamente alguns tem mais relevância no território do que outros. Só que como o BID tem uma 

tem uma perspectiva comparativa de metodologia, eles queriam que na medida do possível todos eles fossem 

usados." (C). 

2. "(...) os cidadãos através da pesquisa realizada – não tenho aqui os detalhes para mandar amostra –, mas houve um 

envolvimento estatístico adequado de maneira que todo mundo opinasse ou optasse a respeito dos pontos em que a 

pesquisa estava sendo colocada para a definição daquilo que era mais emergente, do que era mais satisfatório e 

daquilo que a cidade precisa desenvolver." (AF). 

Operacionalização 16 

1. "E os problemas, à medida que a gente vai solucionando, outros vão aparecendo e as pessoas ficam mais refinadas 

na exigência." (P). 

2. "Primeiro, o prefeito tem que aceitar fazer parte do programa, pois tem de existir uma liderança do prefeito, pois 

isso é fundamental e porque existe um grande engajamento em todo o processo por parte do prefeito e da equipe da 

prefeitura." (AF). 

Quadro 13 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria pressupostos (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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 Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

P
re

ss
u

p
o
st

o
s 

Posicionamento 14 

1. "Pontos negativos, eu não consigo imaginar, sinceramente." (P). 

2. "Eu não consigo imaginar que tenha algo negativo, muito pelo contrário, eu só consigo enxergar pontos positivos 

nesse processo de Smart City, você conseguir, hoje controlar a iluminação pública via aplicativo, você conseguir ver 

horário de ônibus, chamar seu táxi, marcar sua consulta médica..." (P). 

3. "Então como processo, se ele é feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas e oferecer melhores serviços e 

melhores recursos, não é negativo, se ele caminha nesse sentido, nunca será um processo negativo, será um processo 

em construção" (AF). 

4. "Engraçado, eu não vejo, eu sou favorável às cidades inteligentes, sou favorável a migrar da gestão tradicional à 

uso de tecnologia da comunicação e informação para melhorar a vida do cidadão." (AF). 

Resultados 28 

1. "Então, a gente entende que esse é o caminho, que a gente tem que fazer o uso da tecnologia para melhorar a vida 

das pessoas na cidade." (P). 

2. "Então ele começa a desenvolver uma forma de lidar com o problema, no caso, a tecnologia, e isso é interessante, 

pode salvar vidas, pode melhorar o desempenho da cidade e diminuir os indicativos negativos de violência, tendo 

muitas iniciativas interessantes que a fazem considerar, pelo menos nós com o diagnóstico da Cisco, como uma 

cidade inteligente." (AF). 

3. "(...) uma das coisas que favorece ou pode favorecer, é exatamente a eficiência, o benefício e muitas vezes não 

está claro para a cidade o porque ele vai investir nisso." (AF). 

Participa

-ção 

Do Poder 

Executivo 
6 1. "(...) o papel do prefeito é juntar todo mundo para que eles possam estar a trabalhar juntos, e você tem que ter um 

valor agregado." (P). 

Da 

Sociedade 
15 

1. "Olha, acho que é essencial ter essa discussão com a cidade para a gente poder (...) chegar nas melhores soluções 

do que a sociedade quer. É muito importante a discussão com a indústria, com o comércio, área turística para poder 

chegar nas melhores soluções e melhorar a vida da população." (P). 

2. "(...) a todo o momento a população é chamada, pela prefeitura, para participar dos seminários, como é o exemplo 

do Plano de Ação; em Vitória, existiu muito a participação dos Secretários e dos servidores públicos." (AF). 

Quadro 13 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria pressupostos (fim). 

Fonte: elaboração própria. 
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A categoria expectativas, também do multilevel framework, é composta por quarenta e oito 

quotations distribuídas em 6 subcategorias: (i) financeiras, (ii) prioridades, (iii) soluções, (iv) 

tendências, (v) possibilidades e (vi) atores. A teia da categoria expectativas é apresentada na 

Figura 10 e exemplos de quotations estão no Quadro 14. 

Na primeira subcategoria é financeiras foram agrupadas as quotations (seis quotations, 2 

Agências Financiadoras e 4 Prefeitura) que expressavam expectativas quanto a recursos para 

investir em projetos de smart city. Enquanto os trechos de entrevista das agências 

financiadoras referiam-se a como elas poderiam ajudar cidades a investirem nessas áreas, os 

trechos da Prefeitura faziam referência às possibilidades e à crise atual. 

Prioridades (cinco quotations, 2 Agências Financiadoras e 3 Prefeitura) agrupou expectativas 

em relação à definição de prioridades. Na subcategoria soluções foram agrupadas quotations 

(dezoito  quotations, 5 Agências Financiadoras e 13 Prefeitura) que se caracterizavam pelas 

expectativas dos entrevistados sobre como soluções de smart city poderiam colaborar com a 

solução dos problemas da cidade de Vitória. A principal diferença entre o posicionamento da 

Prefeitura e das Agências Financiadoras é a perspectiva de soluções, por parte dessa primeira, 

mais próxima da realidade local, enquanto a das Agências Financiadoras é mais abrangente e 

geral. 

A subcategoria tendências apresenta trechos das entrevistas (quatro quotations, 1 da 

Prefeitura e 3 Agências Financiadoras) que fazem referência a expectativas, considerando 

tendências para atuação no âmbito de smart cities. A subcategoria possibilidades agrupou as 

quotations (seis quotations, 5 Prefeitura e 1 Agências Financiadoras) que significassem 

caminhos de atuação para o município na direção da smart city. Nesta subcategoria, 

diferentemente da subcategoria soluções, considera as possibilidades dado o contexto de 

Vitória, citando, por exemplo, tudo que é possível graças à infraestrutura de fibra ótica 

presente na cidade. 

Atores (nove quotations, 2 Consultoria, 2 Agências Financiadoras e 5 Prefeitura) agrupou as 

expectativas dos atores entrevistados em relação às possibilidades de ação dos atores 

envolvidos no ecossistema de Vitória. Cabe destacar que, dentro da categoria expectativas, 

esta foi a única subcategoria que teve quotations da Consultoria. 
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Figura 10 – Teia da categoria expectativas. 

Fonte: elaboração própria. 
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E
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p
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v
a
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Financeiras 6 

1. " Temos uma conversa com o Governo Federal e com a Comissão Europeia de trazer recursos da UE para 

o Brasil, é um acordo de troca de informações e de experiências, em que eles, juntamente com o Banco 

Mundial, pretendem colocar um bom dinheiro para, aproximadamente, quinze cidades serem estimuladas a 

fazerem isso, sendo outra fonte de recurso." (P). 

2. "(…) a gente tem apoiado as cidades com esses diagnósticos, e desses diagnósticos vêm criando um 

plano de ação e a gente pode apoiá-los com o tema de financiamento." (AF). 

Prioridades 5 

1. "(...) a metodologia quer as cidades com um plano robusto de investimento, um trabalho que leva um ano 

para ser concluído, que as cidades construam prioridades e, a partir de prioridades, um plano de 

investimento de curto, médio e longo prazo, com a participação dos cidadãos. Então, essa seria uma 

abordagem geral da ICES." (AF). 

Soluções 18 

1. "A cidade inteligente com a semaforização inteligente, por exemplo, têm-se uma perspectiva de melhorar 

muito o problema do transito." (P). 

2. "O principal fator é o reconhecimento disso, de que, para melhor atender de maneira mais racional, 

barata, ágil, eficácia a população da cidade, é investir em tecnologia." (AF). 

Tendências 4 
1. "(...) essa é uma tendência daquelas que não se pode negar, pode não estar preparado hoje, mas em algum 

momento terá de enfrentar. Uma tendência mundial, global. A questão da Smart City e das Cidades 

Sustentáveis, Inteligentes e Humanas." (P). 

Quadro 14 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria expectativas (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Possibilidades 6 

1. "Hoje se tem uma expectativa que em dentro de 5 ou 6 anos, Vitória terá sua infraestrutura pronta, as 

tecnologias, escolas e postos de saúde todos integrados e a população esteja ambientada a tudo isso." (P). 

2. "Então, assim, o céu é o limite para a gente, porque a gente tem uma ferramenta, hoje, fantástica." (P). 

3. "(...) o primeiro incentivo é mostrar o benefício e entender esses benefícios foi até bom. Eu consigo 

prover melhores serviços de saúde para a população, que foi o caso de Vitória, eu consigo ter uma 

informação de trânsito ou uma melhor informação sobre quando vai chegar o próximo ônibus, eu consigo 

controlar os semáforos de uma forma muito mais organizada diminuindo o trânsito, a poluição, o fluxo de 

pessoas. Eu consigo diminuir a criminalidade, porque eu tenho muito mais vigilância, eu entendo quais são 

meus hotspots no mapa de calor, onde são as áreas de maior incidência de criminalidade, eu posso realocar 

o pessoal de uma forma muito mais eficiente (...). Tem muita coisa que poderia ser feita, ou seja, eu posso 

ter uma resposta muito mais integrada numa situação de emergência e aí vai." (AF). 

Atores 9 

1. "O primeiro produto é de mapeamento de atores locais, mas a gente levantou basicamente sociedade civil 

organizada, ouvida de cidade, concessionárias, e etc. Mas de verdade, quem participou foi a prefeitura, a equipe Pólis, 

em alguns momentos específicos, o governo do estado, então em um primeiro momento para mostrar quais eram as 

politicas do governo do estado, em alguns outros momentos onde a gente demandou no processo tanto de coleta dos 

indicadores, quanto no processo de projeto, na hora que a gente estava projetando com o governo do estado"(C). 

2. "(...) somos totalmente contra eles cuidando cada um de seu tema, que acaba prejudicando que as pessoas 

da gestão pública pensem e ajam de forma inter-setorial." (AF). 

Quadro 14 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria expectativas (fim). 

Fonte: elaboração própria. 
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A teia da categoria interesses é composta por trinta e nove quotations, agrupadas em 7 

subcategorias: (i) políticos, (ii) financiamentos, (iii) empresas privadas, (iv) participação, (v) 

técnico, (vi) institucional, e (vii) Vitória como smart city. A teia desta categoria é apresentada 

na Figura 11 e seus exemplos estão no Quadro 15.  

A subcategoria políticos (duas quotations, 1 Prefeitura 1 Agências Financiadoras) faz 

referência à Frente Parlamentar Mista de Cidades Inteligentes e Humanas, resultante de um 

movimento político para atuar na defesa e criação de legislação dessa temática. A 

subcategoria financiamentos agrupou trechos das entrevistas (seis quotations, 1 Agências 

Financiadoras e 5 Prefeitura) que representassem a manifestação de interesse em formas de 

financiar as iniciativas de smart city, colocando as Parcerias Público-Privadas (PPP) como a 

principal opção.  

Fornecedores considerou as quotations (cinco quotations, 2 Agências financiadoras e 3 

Prefeitura) que expressavam interesse na participação – e por parte – de empresas privadas 

nas iniciativas de smart cities. A subcategoria participação (oito quotations, 3 Agências 

Financiadoras, 4 Consultoria e 1 Prefeitura) agrupou posicionamentos sobre a participação 

dos atores no processo da ICES, principalmente em relação aos cidadãos e à participação do 

prefeito. 

A subcategoria técnico reúne posicionamentos (seis quotations, 4 Agências Financiadoras e 2 

Prefeitura) de interesses técnicos em relação à implementação da ICES. A subcategoria 

institucional (sete quotations, 6 Agências Financiadoras e 1 Prefeitura) levanta 

posicionamentos das instituições a respeito de seu interesse na atuação nas temáticas de smart 

cities. Por fim, a subcategoria Vitória como smart city agrupa (cinco quotations, 1 Agências 

Financiadoras e 4 Prefeitura) – que demonstram interesses práticos de Vitoria como smart 

city, isto é, focadas no interesse de aplicação à realidade local e solucionando os problemas 

locais. 
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Figura 11 – Teia da categoria interesses. 

Fonte: elaboração própria. 
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In
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re
ss

es
 

Subcateg

oria 

Quota

tions 
Exemplos de quotations 

Políticos 2 

1. "Eu acho que o governo, essa Frente Parlamentar e a Frente Nacional de Prefeitos, existem vários prefeitos 

interessados nisso, nessa modernização da gestão pública." (AF). 

Financia

mentos 
6 

1. "As prefeituras que fizerem suas PPPs e não colocarem as luminárias inteligentes estarão atrasando os municípios 

em vinte a vinte e cinco anos, pois as concessões tem esse período, sendo algo que chama muita atenção." (P). 

2. "(...) quando o governo entende que algumas intervenções podem ser financiadas com iniciativas público-

privadas, ele tem que buscar... o desafio é como que coloco minha cidade para buscar um investimento adequado e 

poder incentivar ou fomentar a atração de setor privado? Que é uma coisa superimportante." (AF). 

Forneced

ores 
5 

1. "Olhando para cidades como um grande nicho de mercado para vender seus equipamentos, seus softwares, seus 

aplicativos e sensores"(P). 

2. "(...) seria uma interlocução com as principais empresas de tecnologias que se utilizam de ferramentas ou de 

sistemas de tecnologia de atendimento ao público que deverão ter convergência com o setor público para conversar 

sobre isso." (AF). 

Participa

ção 
8 

1. "Eu acho que a prefeitura achava que não era muito casso, assim, acho que a sociedade civil nem ficou muito 

sabendo o que estava acontecendo nesse processo." (C). 

2. "Como sozinha não podia e replicando as melhores práticas da América Latina, sempre tinha como parceiro, 

procurar parceiros para que pudessem ajudar na aplicação da metodologia." (AF). 

Técnico 6 1. "Tanto que a gente sempre pensou da necessidade de que gestores públicos seguissem de uma forme intersetorial." 

(AF). 

Institucio

nal 
7 

1. "Estamos na fase de revisão do planejamento estratégico da área de governo, para a área das cidades, aonde, 

certamente, esse debate será colocado e para se definir qual será a atuação e a estratégia especifica que a caixa 

poderia ter do ponto de vista de ser uma instituição financiadora do desenvolvimento da cidade com o olhar da 

tecnologia, com o olhar dos conceitos de Smart City e de Cidades Humanas e Inteligentes." (AF). 

Quadro 15 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria interesses (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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In
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es
 

 
Subcat

egoria 

Quotati

ons 
Exemplos de quotations 

Vitória 

como 

smart 

city 

5 

1. "Estamos querendo conduzir a cidade de Vitória para esse rumo, de se tornar uma cidade inteligente e humana e 

mais para frente entrar com a economia circular, e criar uma cidade autossustentável e preparada." (P). 

2. "(...) o primeiro incentivo é mostrar o benefício e entender esses benefícios foi até bom. Eu consigo prover 

melhores serviços de saúde para a população, que foi o caso de Vitória, eu consigo ter uma informação de trânsito ou 

uma melhor informação sobre quando vai chegar o próximo ônibus, eu consigo controlar os semáforos de uma forma 

muito mais organizada diminuindo o trânsito, a poluição, o fluxo de pessoas. Eu consigo diminuir a criminalidade, 

porque eu tenho muito mais vigilância, eu entendo quais são meus hotspots no mapa de calor, onde são as áreas de 

maior incidência de criminalidade, eu posso realocar o pessoal de uma forma muito mais eficiente, eu posso ter... 

Tem muita coisa que poderia ser feita, ou seja... eu posso ter uma resposta muito mais integrada numa situação de 

emergência e aí vai." (AF). 

Quadro 15 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria interesses (fim). 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.1.1. Discussão de problem stream – contexto 

Alguns pontos que emergiram da análise de problem stream – contexto (ver Quadro 16) 

merecem ser sublinhados.  

  
 

Agenda-setting (KINGDON, 1995) 

  

Problem stream Politic stream Policy stream 

M
u
lt

il
ev

el
 f

ra
m

ew
o
rk

 (
P

O
Z

Z
E

B
O

N
; 

D
IN

IZ
; 

JA
Y

O
, 
2
0
0
9

) Contexto 

– Indicadores 

– Eventos, crises e 

símbolos 

– Feedback 

– Pressupostos 

– Expectativas 

– Interesses 

    

Processo   

– ˝Humor˝ nacional 

– Forças políticas organizadas 

– Mudanças no Governo 

– Mecanismos de negociação 

  

Conteúdo     

– Viabilidade técnica 

– Aceitação dos valores 

– Technology-in-practice 

Quadro 16 – Matriz de análise dos dados, com ênfase no problem stream – contexto. 

Fonte: elaboração própria, com base em Kingdon (1995) e Pozzebon, Diniz e Jayo (2009). 

 

No bloco problem stream – contexto, identificou-se ênfase na dimensão contexto, expressa na 

predominância de quotations agrupadas em suas categorias em relação às de problem stream. 

Esta predominância pode ser resultante da metodologia da Iniciativa de Cidades Emergentes e 

Sustentáveis, uma vez que, ao ser um investimento ofertado aos municípios e não uma 

demanda que nasce desses, as categorias colocadas por Kingdon (1995) não se aplicam com 

tanta força. Isto é, apesar dos indicadores da cidade revelarem áreas precárias, que eventos, 

crises e símbolos deem luz a problemáticas, ou que feedbacks guiem as decisões de onde 

atuar, por exemplo, o convite a fazer parte da Iniciativa, que oferece diagnósticos, equipe e 

investimentos, não está atrelado à situação de qualquer um desses três itens. Isto é um ponto 

importante desta análise, uma vez que, dentro do contexto da Iniciativa de Cidades 

Emergentes e Sustentáveis de Vitória, o fluxo problema não se mostra como determinante 

para acontecer o processo de agenda-setting, dando espaço ao contexto. 

Corroborando essa ideia, temos que na análise se destacaram os pressupostos. 

Especificamente neste tipo de formação de agenda, onde a agência multilateral oferece a 

realização de uma iniciativa que envolve tanto estudos, quanto investimentos, cabe a 
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indagação de que o que mais influencia o processo de agenda-setting são os pressupostos que 

os atores envolvidos têm a respeito dessa iniciativa e do que ela pode significar para o 

município.  

Outro ponto importante decorrente da análise é a semelhança das temáticas abordadas pelos 

grupos de atores entrevistados (Prefeitura, Consultoria e Agências Financiadoras) nas 

diferentes variáveis. Nesse "eixo" do problem stream – contexto, foram recorrentes as 

categorias relacionadas (i) à crise econômica que o Brasil passa atualmente, a qual faz com 

que gestores tenham que pensar em formas alternativas de financiamento; (ii) características 

do município, demonstrando o apreço, na Iniciativa, pelo contexto local; (iii) a valorização à 

participação, apesar de não aparentar clareza nas possibilidades de espaços de participação; 

(iv) o apego e grande conhecimento das questões técnicas relativas à Iniciativa e sua 

metodologia; e (v) o olhar direcionado para soluções, para o futuro da cidade com a presença 

de soluções de smart city. Não há oposição de interesses, não há conflitos instalados.  

Também é possível estabelecer relação entre os atores e a temática que este mais abordam. A 

Consultoria, dá ênfase a temáticas técnicas, como por exemplo metodologia e ICES. A 

Prefeitura ao contexto local, com as características e problemáticas do município. No caso das 

Agências Financiadoras, a ênfase era na ICES ou em perspectivas de uso e resultado da 

implementação de tecnologias. 

4.2.2. Politic stream – Processo 

As categorias analisadas neste bloco foram: ˝humor˝ nacional, forças políticas organizadas, 

mudanças no governo, do agenda-setting, e mecanismos de negociação, do multilevel 

framework. Foram codificados cento oitenta e três fragmentos de texto e a teia está no Anexo 

4. 

A teia da categoria ˝humor˝ nacional é composta por treze quotations, agrupadas em quatro 

subcategorias: (i) política, (ii) tendência, (iii) crise nacional, e (iv) institucional. A teia é 

apresentada na Figura 12 e exemplos de quotations estão no Quadro 17. 
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Figura 12 – Teia da categoria humor nacional. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A subcategoria política (duas quotations, Prefeitura) faz referência à Frente Parlamentar 

Mista de Cidades Inteligentes e Humanas, recentemente lançada e que buscará atuar para 

cenários positivos para smart cities, revelando fatores políticos do humor nacional para smart 

cities. A subcategoria tendências (três quotations, 1 Prefeitura e 2 Agências Financiadoras) 

apresenta visões desses atores sobre quais são as tendências do humor nacional – e até 

internacional – para as smart cities. 

As quotations que compõem a subcategoria crise nacional (quatro quotations, 3 Prefeitura e 1 

Agências Financiadoras) retratam como as crises afetam o "humor" nacional para atuação em 

certas temáticas; no caso da ICES e de smart cities, ao mesmo tempo em os atores retratam 

uma diminuição na priorização de investimento em uso de TIC, relata-se que, com o seu uso, 

é possível agir de forma mais eficiente e otimizando recursos, por exemplo. A subcategoria 

institucional agrupou quotations (quatro quotations, 1 Agências Financiadoras e 3 Prefeitura) 

que colocavam essa questão do "humor" nacional atrelado a um posicionamento institucional, 

colocando o cenário das smart cities como uma opção mais factível ou necessária para 

prefeituras. Por exemplo, no Quadro 17 é citado um trecho de uma das entrevistas, no qual o 
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entrevistado apresenta uma mudança institucional sobre os ativos elétricos dos municípios 

que, ao passar para responsabilidade da prefeitura, é preciso pensar tanto em possibilidades de 

investimento, quanto em formas de otimização desses ativos. 

H
u

m
o
r 

n
a
ci

o
n

a
l 

Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Política 2 

1. "No Congresso Nacional tem a Frente 

Parlamentar Mista de Cidades Inteligentes e 

Humanas foi criado e será lançado semana que 

vem." (P). 

Tendências 3 

1. "Creio que o mundo todo hoje está um pouco 

voltado para essa questão das cidades inteligentes." 

(P). 

2. "(...) a questão é, se esses temas são ligados à 

cidade, se são ligados a resolver problemas de 

cidades, estão apoiando a nível nacional e 

internacional esse movimento, e todos esses estudos 

de caso que colocamos na guia, eles formam uma 

rede, mostra que existe uma rede de cidades hoje e 

que foi para essa linha e não vai parar." (AF). 

Crise nacional 4 

1. " As cidades estão sem recursos, o país está em 

crise. O investimento que se tinha em TIC já era 

pequeno, agora foi reduzido pela metade, e as 

perspectivas diminuem." (P). 

2. "Então, assim, inúmeros pontos positivos, e o 

mais interessante, hoje, a gente consegue, no 

momento em que o Brasil vive um momento 

econômico terrível, a gente está conseguindo 

otimizar os nossos recursos, usando tecnologia." 

(P). 

Institucional 4 

1. "(...) tem a uma infraestrutura e você tem uma 

conjuntura nacional onde Agência nacional Energia 

Elétrica passa os ativos elétricos para as prefeituras, 

então a ambiência está alguma coisa." (P). 

2. "São empresas que fazem eventos, fazem 

rankings e isso acaba ajudando e estimulando, 

sendo esse o ecossistema das Cidades Inteligentes e 

Humanas aqui no Brasil" (P). 

Quadro 17 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria humor nacional. 

Fonte: elaboração própria. 

A teia da categoria forças políticas organizadas é composta por cento e vintes seis quotations, 

agrupadas em seis subcategorias: (i) instituições/participação, com as subcategorias (a) 

públicas e (b) privadas, (ii) participação, (iii) mobilização técnica, (iv) financiamentos, (v) 

posicionamentos, (vi) mobilização política, e está representada na Figura 13. Exemplos de 

quotations para cada uma das subcategorias são apresentadas no Quadro 18.  
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Figura 13 – Teia da variável forças políticas organizadas. 

Fonte: elaboração própria. 
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Com o intuito de identificar quais instituições/organizações eram citadas pelos entrevistados, 

criou-se a subcategoria instituições/organizações, subdividida em públicas e privadas. Em 

públicas, foram agrupadas trinta e uma quotations (12 Agências Financiadoras, 3 Consultoria 

e 15 Prefeitura), enquanto que na subcategoria privadas foram vinte seis quotations (14 

Agências Financiadoras, 4 Consultoria e 8 Prefeitura). 

Na subcategoria participação foram agrupados (oito quotations, 5 Agências Financiadoras, 1 

Consultoria e 2 Prefeitura) os trechos codificados que identificavam os cidadãos como parte 

relevante no processo decisório. Contudo, as formas como ocorre e quais os instrumentos 

utilizados para efetivar a participação desses não ficam claros nas falas dos entrevistados. 

Mobilização técnica os trechos das entrevistas (onze quotations, 1 Prefeitura, 2 Agências 

Financiadoras e 8 Consultoria) que dão destaque ao papel de decisões técnicas. A 

subcategoria financiamentos agrupou (cinco quotations, Prefeitura) fragmentos de texto que 

dão um papel de destaque aos financiamentos internacionais, podendo coloca-los como forças 

políticas que influenciam os investimentos de smart city. 

Na subcategoria posicionamentos foram agrupadas as quotations (três quotations, 2 Agências 

Financiadoras e 1 Prefeitura) que representam claros posicionamentos com relação à ICES 

e/ou às smart cities, não identificando posicionamentos contrários à Iniciativa e nem à smart 

city (ou às suas consequências). E a subcategoria mobilização política reuniu quotations 

(trinta e duas quotations, 8 Agências Financiadoras, 3 Consultoria e 21 Prefeitura) que se 

referiam a mobilizações e articulações políticas em torno da temática de smart cities. 
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Subcategoria 
Quotation

s 
Exemplos de quotations 

Instituições/Organiza

ções 

Públicas 31 
1. "Ministérios", "Governo do estado" (P). 

2. "Caixa", "Governo do estado" (C). 

3. "Prefeitura", "Caixa" (AF). 

Privadas 26 

1. "Sindicato das Indústrias" (P). 

2. "BID", "Cisco" (C). 

3. "(...) principais empresas de tecnologia", "Cisco" (AF). 

Participação 8 

1. "Eu acho que a prefeitura achava que não era muito casso, assim, acho que a 

sociedade civil nem ficou muito sabendo o que estava acontecendo nesse processo." 

(C). 

2. "Creio que quando já estiver funcionando, e a população esteja se integrando a isso, 

eles irão compreender." (P). 

3. "(...) os cidadãos através da pesquisa realizada" (...) "a participação da população é 

importante". (AF). 

Mobilização técnica 11 

1. "(...) havia uma resistência para não mudar, que acho que é uma resistência que faz 

sentido se você quer ter uma metodologia comparável para o mundo inteiro, mas 

havia uma conversa. A equipe do BID do Brasil é muito presente no projeto, a gente 

não fica trabalhando sozinha, eles estão presentes a cada passo do projeto, querendo 

saber como está indo." (C). 

Financiamentos 5 

1. "É fazer essa conexão, por exemplo, o pessoal da Comissão Europeia quer 

conversar; o BID; o Banco Mundial; uma instituição chinesa (...) que também tem 

feito muitos diálogos conosco, com o governo brasileiro, tudo na perspectiva de ver 

se traz recurso para cá e também trazer consigo, empresas chinesas" (P). 

2. "Cada recurso que se capta é uma regra do jogo, e tem que se buscar todas elas. " 

(P). 

Quadro 18 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria forças políticas organizadas (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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Subcategoria 
Quotation

s 
Exemplos de quotations 

Posicionamentos 3 

1. "(...) essa é uma tendência daquelas que não se pode negar, pode não estar 

preparado hoje, mas em algum momento terá de enfrentar. Uma tendência mundial, 

global. A questão da Smart City e das Cidades Sustentáveis, Inteligentes e Humanas." 

(AF). 

2. "Eu acho que o governo, essa frente parlamentar e a Frente Nacional de Prefeitos, 

existem vários prefeitos interessados nisso, nessa modernização da gestão pública." 

(AF). 

Mobilização política 32 

1. "É, depende do local e da articulação que a prefeitura também consegue fazer, para 

essas questões mais metropolitanas, e mais gerais." (C). 

2. "Quando surgiu o movimento de Cidades inteligentes na Europa, o Governo 

brasileiro indicou que deveríamos conversar com o Fórum de Secretária para 

transformar o Fórum de Ciência e Tecnologia e Inovação em Rede Brasileira de 

Cidades Inteligentes e Humanas, nascendo com secretários municipais de Ciência e 

Tecnologia e Inovação das prefeituras do Brasil, ligada à FNP, e incluímos mais à 

frente a Academia e o setor empresarial, tendo todos os três setores trabalhando 

juntos." (P). 

3. "(...) vamos ver se com a Frente Parlamentar conseguimos criar legislações, criar 

fundos, autorizar a criação de fundos nos bancos estatais (no BB ou na própria Caixa 

Econômica)." (P). 

Quadro 18 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria forças políticas organizadas (fim). 

Fonte: elaboração própria. 
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A teia da categoria mudanças no governo é composta por seis quotations, agrupadas em três 

subcategorias: (i) alinhamento político, (ii) descontinuidade, e (iii) burocracia. A teia, mais 

enxuta que as demais, está representada na Figura 14, assim como seus exemplos no Quadro 

19. 

 

 

Figura 14 – Teia da categoria mudanças no governo. 

Fonte: elaboração própria. 

A subcategoria alinhamento político é composta por uma quotation (Consultoria). Apesar de 

não haver outras quotations identificadas, este é um ponto relevante ao discutir mudanças no 

governo. O alinhamento político entre níveis de governo, cidades vizinhas e até entre Poderes 

pode significar o andamento ou não de um projeto, e mudanças no governo, por meio da 

eleição, por exemplo, colocam os projetos em situações mais suscetíveis a essas mudanças. 

Isto leva à subcategoria descontinuidade (quatro quotations, 2 Agências Financiadoras e 2 

Prefeitura) que apresenta visões dos entrevistados sobre os efeitos de descontinuidade que a 

mudança de governo pode gerar. 

Por fim, a terceira subcategoria da mudança de governo é a burocracia (uma quotation, 

Prefeitura), e abrange questões institucionais (processos burocráticos internos) e políticas 

(mudança de prefeito), a qual afeta também o ordenamento e andamento dos processos 

burocráticos do município.  
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Subategoria Quotations Exemplos de quotations 

Alinhamento 

político 
1 

1. "E além de tudo isso, tem caráter técnico mas tem 

caráter político. Então, enquanto a equipe do governo 

do estado, que estava lá, que era uma equipe, vamos 

dizer assim, alinhada politicamente com a prefeitura, 

a discussão foi melhor, essa discussão não prosperou, 

porque logo foi trocada, teve uma alteração no 

governo do estado, e aí que isso não caminhou, tanto 

que quando pedidos para o diretor, não teve mais esse 

debate, então assim, obvio, a gente tem uma questão 

do método do BID que tem um limite, você faz o que 

é técnico, a gestão de tudo isso, dos dados, teria que 

ter gestor lá do outro lado (...)." (C). 

Descontinuidade 4 

1. "(...) quanto a cidade perde quando você tem um 

opositor que vence uma eleição. Aí, o que era feito na 

administração anterior para, recomeça-se praticamente 

do zero e lá se vai o um processo." (P). 

2. "Existe uma construção, um processo continuo de 

construção e desconstrução em ciclos de poder, e, se a 

população não estiver atenta, não conseguirá ver 

processos de melhoria em períodos de médio a longo 

prazo." (AF). 

Burocracia 1 

1. "Olha o tempo que a gente levou. Mas a burocracia 

interna atrapalha muitas coisas, e você vai, volta, fica 

parado e as mudanças de prefeito, diagnosticação, 

isso emperra processos." (P). 

Quadro 19 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria mudanças no 

governo. 

Fonte: elaboração própria. 

A teia da categoria mecanismos de negociação é composta por trinta e oito quotations, 

agrupadas em 6 subcategorias: (i) mecanismos políticos, (ii) mecanismos financeiros, (iii) 

mecanismos burocráticos/institucionais, (iv) mecanismos de advocacy, (v) mecanismos de 

soften up, e (vi) mecanismos técnicos. A teia da categoria mecanismos de negociação, assim 

como exemplos de quotations, estão presentes na Figura 15 e no Quadro 20. 

A subcategoria mecanismos políticos agrupou (seis quotations, 2 Consultoria e 4 Prefeitura) 

os trechos que apresentavam os mecanismos políticos relevantes no processo da Iniciativa, 

levantando questões sobre negociações com os municípios da Região Metropolitana de 

Vitória, com o governo do estado do Espírito Santo, e com vereadores da cidade para dar 

continuidade às ações da ICES – a depender da diferença política entre esses atores e a 

Prefeitura de Vitória, o processo pode ocorrer ou não e de forma mais rápida ou mais lenta. 

Nenhuma quotation desta categoria foi categorizada nas entrevistas com as Agências 

Financiadoras. 
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Figura 15 – Teia da categoria mecanismos de negociação. 

Fonte: elaboração própria. 
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Mecanismos financeiros agrupou as quotations (nove quotations, 1 Agências Financiadoras, 1 

Consultoria e 7 Prefeitura) que se apresentavam como um mecanismo de negociação. A 

subcategoria mecanismos burocráticos/institucionais é composta por trechos (seis quotations, 

3 Prefeitura e 3 Agências Financiadoras) que traziam implicações institucionais e/ou 

burocráticas na forma como são estabelecidos os mecanismos de negociação. 

A subcategoria mecanismos de advocacy (três quotations, Prefeitura) traz os mecanismos de 

negociação relacionados à defesa das smart cities em instituições políticas. Entre as falas, é 

abordada a Frente Parlamentar Mista de Cidades Inteligentes e Humanas, recentemente 

lançada no Congresso. Mecanismos de soften up
28

 é a subcategoria que agrupa as quotations 

(seis quotations, Prefeitura) relacionadas ao processo de difusão, defesa e divulgação de 

ideias em diversos meios. O processo de soften up aparece em formato de diálogos com os 

cidadãos, até palestras e publicações. 

Por último, os mecanismos de negociação técnicos buscou agrupar as quotations (sete 

quotations, 3 Consultoria e 4 Agências Financiadoras) que estavam relacionadas a fatores 

técnicos para a negociação. Por exemplo, uma das questões colocadas pela Consultoria era 

sobre a necessidade de adaptar as métricas utilizadas na Iniciativa para o contexto brasileiro. 

Para realizar essas adaptações, a Consultoria dialogava com as Agências Financiadoras, com 

base em critérios técnicos, como é possível notar nos exemplos de quotations presentes no 

Quadro 20 para esta subcategoria. 

                                                 
28

  O nome desta subcategoria é inspirado no conceito apresentado por Kingdon (1995) no policy stream, 

apresentado no Capítulo 1 deste trabalho. 
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Mecanismos 

políticos 
6 

1. "É, depende do local e da articulação que a prefeitura também consegue fazer, para essas questões mais 

metropolitanas, e mais gerais." (C). 

2. …não teve argumento da Câmara, foi esse o problema. O projeto foi um projeto que gerou um livro maravilhoso 

e um projeto maravilhoso, mas era uma questão meramente política, para atrapalhar a reeleição do prefeito, mas isso 

já foi superado e a gente já conseguiu." (P). 

Mecanismos 

financeiros 
9 

1. "Temos uma conversa com o Governo Federal e com a Comissão Europeia de trazer recursos da UE para o 

Brasil, é um acordo de troca de informações e de experiências, em que eles, juntamente com o Banco Mundial, 

pretendem colocar um bom dinheiro para, aproximadamente, quinze cidades serem estimuladas a fazerem isso, 

sendo outra fonte de recurso." (P). 

2. "Cada recurso que se capta é uma regra do jogo, e tem que se buscar todas elas." (P). 

Mecanismos 

burocráticos/in

stitucionais 

6 

1. "Nosso país tem uma lógica federativa que não funciona e se isso não mudar, não melhorará; embora, eu creia 

que seja muito difícil mudar, pois, infelizmente, quem possui o poder, nunca irá querer perde-lo, mas seria 

fundamental que mude. Essa é uma briga onde nós apanhamos, cria antipatias, mas temos de lutar." (P). 

2. "Acredito que nos próximos anos será necessariamente uma preocupação do ponto de vista de tendência que a 

instituição vai ter que colocar como desafio, qual é a estratégia que ela tem, do ponto de vista de ser uma instituição 

financiadora do desenvolvimento das cidades, para alocar recursos próprios ou de outras fontes que ajudem no 

financiamento desses projetos que me referi anteriormente." (AF). 

Mecanismos 

de advocacy 
3 

1. "O papel é fundamental, são essas agencias que acabam fazendo essas conexões e elas tem credibilidade para 

convencer os governos da importância." (P). 

2. "A Rede tem defendido isso, criamos uma frente parlamentar mista de Cidades Inteligentes e Humanas, cujo vai 

ser lançada na próxima quarta-feira. Somos um dos principais atores juntos com a ABDI no apoio técnico para que a 

frente parlamentar possa definir legislações que possam ajudar, e o que estamos discutindo as primeiras coisas que 

vamos trabalhar na frente é justamente incentivar os municípios a fazer suas PPPs de Iluminação incluindo 

luminárias inteligentes." (P). 

Quadro 20 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria mecanismos de negociação (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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 Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 
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Mecanismos de 

soften up 
7 

1. "São empresas que fazem eventos, fazem rankings e isso acaba ajudando e estimulando, sendo esse o 

ecossistema das Cidades Inteligentes e Humanas aqui no Brasil." (P). 

2. "Ou seja, escrevemos muita coisa, redes sociais, divulgando, fazendo vídeos, indo na imprensa, fazendo 

palestras em universidades." (P). 

Mecanismos 

técnicos 
7 

1. "Uma outra questão importante, é a pontuação, a semaforização, porque o que o BID estabelecia como padrão, 

muitas vezes, aquilo para o Brasil também é diferenciado. Então você estabelece, por exemplo, (...) em relação ao 

déficit... A média brasileira de déficit era considerada muito ruim, toda vermelha. Então a grande maioria das 

cidades brasileiras seria vermelho, então não tinha uma matização para o país. E fizemos isso, um pouco na 

metodologia, sempre discutindo com o BID, então fizemos uma grande discussão nesse momento da coleta dos 

indicadores, sempre discutindo com o BID. Depois, quando passamos a pesquisa de campo para a pesquisa 

quantitativa que a gente fez um campo de opinião pública, também tivemos a mesma questão, também era 

cinquenta e tantas perguntas e algumas delas também, os próprios consultores, a gente se adaptou a essa 

metodologia." (C). 

2. "Foram através da marcação de uma série de entrevistas, de uma série de discussões que foram feitas ao longo 

do período de construção e da apresentação de reuniões periódicas para apresentação, por parte da consultoria, do 

diagnóstico que estava sendo construído na visão dos especialistas, na visão dos técnicos e, posteriormente, 

casados com os resultados da pesquisa. Então, tinha, ao longo do período de desenvolvimento, a marcação de uma 

série de reuniões com esses atores e instituições para discutir e para acompanharem a evolução dos trabalhos." 

(AF) 

Quadro 20 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria mecanismos de negociação (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.2.1.  Discussão politic stream – Processo 

Do bloco politic stream – processos (ver Quadro 21) há também considerações importantes a 

serem feitas. A categoria que teve maior número de quotations associadas foi a de forças 

políticas organizadas, com cento e vinte seis quotations no total, sendo as subcategorias 

instituições/organizações públicas e privadas, e mobilização política as que contaram com 

maior número de quotations, com forte presença da Prefeitura e das Agências Financiadoras. 

  

Agenda-setting (KINGDON, 1995) 

  

Problem stream Politic stream Policy stream 
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0
9
) Contexto 

– Indicadores 

– Eventos, crises e 

símbolos 

– Feedback 

– Pressupostos 

– Expectativas 

– Interesses 

    

Processo   

– ˝Humor˝ nacional 

– Forças políticas organizadas 

– Mudanças no Governo 

– Mecanismos de negociação 

  

Conteúdo     

– Viabilidade técnica 

– Aceitação dos valores 

– Technology-in-practice 

Quadro 21 – Matriz de análise dos dados, com ênfase no politic stream – processo. 

Fonte: elaboração própria, com base em Kingdon (1995) e Pozzebon, Diniz e Jayo (2009). 

 

Em contraponto, a categoria com menos quotations associadas foi a de mudanças no governo. 

As menções feitas a este processo referem-se ou à relação com o Governo do estado do 

Espírito Santo, que passou por mudanças consequentes da eleição, provocando um 

afastamento no diálogo entre esses níveis, ou a constatações gerais de como tais mudanças 

podem acarretar em construção e desconstrução de iniciativas existentes. O número baixo de 

codificações nesta categoria pode ser resultante de que a ICES começou a ser implementada 

no começo da gestão do atual prefeito Luciano Rezende, quem se reelegeu nas eleições de 

2016. Devido à continuidade do governo no segundo mandato, a mudança no governo não se 

apresentou como ponto relevante para os atores. 

A categoria mecanismos de negociação, teve 38 quotations associadas, tendo destaque os 

mecanismos de financiamento, de soften up e técnicos. Apesar de não serem mecanismos 
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diretos de negociação, eles são relevantes pois têm influência nos investimentos que 

buscados, no processo de difusão das ideias e nas características técnicas de implementação. 

Embora que em alguns momentos a Consultoria destacou aos arranjos políticos, ela teve 

poucas quotations codificadas neste bloco, destacando-se nas categorias que tratavam de 

questões ou mobilizações técnicas. Quanto às questões técnicas da Iniciativa, a Consultoria 

posicionou-se propositiva e engajada na adaptação da metodologia ao contexto local, 

entendendo os limites dessa adaptação para a conservação da comparabilidade com as outras 

cidades que receberam também a ICES. 

As codificações relacionadas à Prefeitura neste bloco estão muito presentes, principalmente 

na categoria mobilização política. A articulação política que os atores da Prefeitura devem 

estabelecer é muito clara para eles e se faz presente nas relações com a Região Metropolitana, 

com os diferentes níveis de governo e com os atores presentes no ecossistema da cidade, 

como academia, empresas etc. As codificações das Agências Financiadoras estão muito 

presentes na identificação de instituições/organizações públicas e privadas. Observando que 

para o BID é importante o estabelecimento de parcerias com instituições locais que possam 

colaborar com a ICES, a sua capacidade de identificar potenciais atores parceiros é destacada. 

4.2.3. Policy stream – Conteúdo 

Seguindo os frameworks para análise escolhidos, as categorias analisadas foram: viabilidade 

técnica e aceitação de valores, do processo de agenda-setting. No caso das categorias do 

multilevel framework, compõe esta análise a subcategoria technology-in-pratice. Foram 

codificados cento e setenta e seis fragmentos de texto e a teia está no Anexo 5. Não foram 

analisadas as subcategorias custos toleráveis, consequências intencionais e consequências 

não intencionais, conforme apresentado no capítulo 2 e 3. 

A teia da categoria viabilidade técnica é composta por noventa quotations, agrupadas em 

nove subcategorias, sendo elas: (i) capacidade técnica e engajamento, (ii) adaptação ao 

contexto local, (iii) financiamentos, (iv) institucional, (v) soluções, (vi) desafios, (vii) 

relatórios, (viii) atores, e (ix) desenvolvimento de ferramentas, representada na Figura 16. 

Exemplos para cada subcategoria são apresentados no Quadro 22.  
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Figura 16 – Teia da categoria viabilidade técnica. 

Fonte: elaboração própria. 
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A capacidade técnica e engajamento agrupou dezesseis quotations (5 Agências 

Financiadoras, 6 Consultoria e 5 Prefeitura) que fazem menção ao engajamento e capacidade 

técnica das equipes para implementar projetos. A subcategoria adaptação ao contexto local 

reúne as quotations (sete quotations, Consultoria) que expressam a necessidade de adaptar 

questões da metodologia da ICES ao município de Vitória. 

Financiamentos agrupou os trechos (dezesseis quotations, Prefeitura) que apresentavam 

possibilidades de financiamentos que poderiam tornar viáveis os investimentos em projetos de 

smart city. A subcategoria institucional (três quotations, Agências Financiadoras) refere-se a 

posicionamentos institucionais sobre a atuação na temática de smart cities, o que pode 

viabilizar a execução de projetos nessa temática, ampliando o campo de atuação da 

instituição. 

A subcategoria soluções é composta por treze quotations (7 Agências Financiadoras, 1 

Consultoria e 5 Prefeitura) que abordam possíveis soluções a implementar e que foram 

consideradas para Vitória, em uma perspectiva da viabilidade dessas soluções. Desafios é 

agrupa as quotations (sete quotations, 3 Agências Financiadoras e 4 Prefeitura) que 

apresentam alguns dos desafios para a implementação de iniciativas no âmbito de smart cities.  

A subcategoria relatórios reúne quotations (oito quotations, 6 Agências Financiadoras, 1 

Consultoria e 1 Prefeitura) que abordam a realização de estudos que corroboram com a 

viabilidade técnica de realizar uma iniciativa, principalmente no sentido de direcionar os 

esforços para as áreas mais importantes/necessárias. Atores são também uma das 

subcategorias da variável viabilidade técnica. Essa subcategoria agrupou dezessete quotations 

(4 Agências Financiadoras e 13 Prefeitura), que abordavam o papel dos atores no incentivo e 

realização de iniciativas. 

Desenvolvimento de ferramentas reúne três quotations (2 Agências Financiadoras e 1 

Consultoria) que tratam da criação de instrumentos que, na implementação da Iniciativa em 

cidades brasileiras, mostraram-se relevantes. Como exemplo temos a “territorialização” dos 

indicadores, proposta pela Consultoria da ICES de Vitória, que permitiu verificar disparidades 

territoriais no município. 
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Capacidade 

técnica e 

engajamento 

16 

1. "Olha, eu acho que os maiores desafios, nós até atravessamos. Que era ter equipes para tocar essa 

quantidade de projetos. Projetos, que eu te falei anteriormente, que vai da parte da parte da segurança à 

educação, então é uma coisa bem multidisciplinar." (P). 

2. "Muitas das reuniões que fizemos em Vitória, eles estavam presentes, se a gente teve problemas para 

obter dados em algum momento com a prefeitura eles ajudavam, então eles são uma equipe que está 

trabalhando junto." (C). 

3. "(...) você precisa ter gente muito engajada, precisa ter um bom acompanhamento do projeto, uma 

execução muito boa e muitas vezes as prefeituras não tem a capacidade institucional para poder levar um 

projeto desse porte adiante (...)" (AF). 

Adaptação ao 

contexto local 
7 

1. "E tem uma coisa que foi importante nesse processo de discussão, é que, como a gente trabalha muito 

com territórios e trabalhamos muito com os planos diretores, planejamento regional, planejamento urbano 

etc. Para nós a informação territorializada tem muita importância e o BID não tinha essa visão e nem esse 

formato na metodologia, então acho que isso foi uma coisa interessante para a gente, para o banco, e para 

a prefeitura de Vitória." (C). 

2. " (...) na verdade eu acho que até aumentamos no trabalho de Vitória, os números dos indicadores em 

vez de diminuir, então a gente fez até uns indicadores que os consultores achavam fundamentais e que não 

estavam presentes na metodologia, então acabamos fazendo uns indicadores a mais." (C). 

Financiamento

s 
16 

1. "Em Vitória o que estamos fazendo: nós estamos com as PPPs de iluminação pública estão em 

andamento em Vitória, já foram feitas manifestações de interesse, chamamento público, estudos, 

modelagem do negócio, audiências públicas, e agora vamos para a fase de licitação da PPP, e a PPP de 

iluminação pública de Vitória já é inteligente, contando com luminárias inteligentes e tudo para fazer o 

smartgrid. " (P). 

Institucional 3 

1. "Então, sendo ela um agente de políticas públicas do Governo Federal, ela olha para o desenvolvimento 

urbano de maneira global, de maneira abrangente, e a temática da Smart City está entrando agora como 

uma preocupação adicional para a Caixa" (AF). 

2. "É um tema de atuação específica, que tem uma estratégia determinada para isso, ela acaba se 

envolvendo. " (AF). 

Quadro 22 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria viabilidade técnica (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Soluções 13 

1. "(…) acho que a busca da eficiência e a busca da produtividade são fatores importantes que tem que ser 

levados em consideração nas cidades e pelos gestores para que possa realmente estar investindo. Então, 

eles têm que estar olhando os benefícios dessa migração, dessa transformação para Smart City e entender 

que isso pode ser uma coisa muito produtiva para a cidade, ele abre a porta para inovação, por exemplo, 

novas soluções." (AF). 

Desafios 7 

1. "A gente conseguiu fazer tudo dentro de um prazo razoável. Então, assim, o maior desafio foi esse, 

conversar com a cidade e conseguir, junto com a equipe interna, tocar os projetos." (P). 

2. "Não, ainda não. Creio que ainda há de evoluir. Quer dizer, a cidade ainda não se apropria da questão da 

cidade digital, das diversas inversões que se tem no sentido da cidade se servir da tecnologia trazida pelo 

conceito de Smart City como uma tecnologia de atendimento à população ou uma tecnologia de 

atendimento à prestação, por parte do município ou poder público local como uma ferramenta de 

utilização, por parte da população, aos serviços públicos que são utilizados." (AF). 

Relatórios 8 

1. "Mas não chamava smart city, se chamava Cidade Inteligente, que tem uma central de inteligência, mas 

entrou nesse momento, e na verdade tem uma outra empresa, Cisco, que foi contratada pelo BID, para 

fazer uma leitura sobre a capacidade de se tornar uma cidade inteligente Vitória (...), assim, não entrou 

muito pela nossa equipe técnica, discutiu muito pouco isso com Vitória." (C). 

2. "A Cisco tem uma metodologia para identificação de uma cidade inteligente." (AF) 

Atores 17 

1. "Em nível municipal, temos uma parceria muito forte com a Universidade Federal do Espirito Santo 

(UFES) e O Instituto Federal do Espirito Santo (IFES). Além de uma forte parceria com o SEBRAE, com 

a Federação das Indústrias e o Governo do Estado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, com os 

Secretários da Prefeitura temos uma ambiência bacana. Tem o Sindicato das Indústrias de Informática, a 

ACESP. Todos nós criamos uma espécie de Governança do Ecossistema de Inovação, nos reunimos uma 

vez por mês com os representantes de todas essas entidades, com peso de decisão, então, estamos 

conseguindo mexer com a legislação local." (P) 

Quadro 22 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria viabilidade técnica (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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Desenvolvime

nto de 

ferramentas 

3 

1. "Algumas coisas, a gente desenvolveu que não tinham. Desenvolvemos uma metodologia própria, aqui 

na equipe com os consultores. Então alguns indicadores, a gente voltou à equipe do BID para entender 

qual era a pergunta, o que se queria entender com aquilo, e a gente propôs um novo indicador que 

respondesse a mesma pergunta, mas que não era exatamente tal que tinha os mesmos indicadores." (C). 

2. "Em algumas cidades, que foi o caso de Vitória, nós conseguimos “espacear” as pesquisas de opinião 

pública e percebemos que existem dados médios e também dados que se dispersam, existindo uma 

caracterização melhor quando se coloca isso no território- áreas mais deprimidas e com menos serviços se 

queixam mais e sentem-se mais expostas a problemas do que áreas que possuem infraestrutura melhor e 

com melhor acesso a serviços como saúde, educação e lazer." (AF). 

Quadro 22 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria viabilidade técnica (fim). 

Fonte: elaboração própria. 
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A teia da categoria aceitação de valores é composta por quarenta e três quotations, agrupadas 

em cinco subcategorias, sendo elas: (i) fatores financeiros, (ii) participação no processo, (iii) 

aceitação pelo processo de soften up, (iv) aceitação pelos atores, e (v) critérios técnicos, 

presentes na Figura 17 e seus exemplos no Quadro 23. 

A primeira subcategoria, fator financeiro, agrupou três quotations (Prefeitura) que indicavam 

que, dentro da aceitação de valor, havia um fator financeiro que influenciava essa aceitação. A 

subcategoria participação no processo reúne fragmentos de texto (nove quotations, 5 

Agências Financiadoras e 4 Consultoria) que embasam a aceitação da Iniciativa pela 

participação dos atores durante os processos, isto é, a legitimação da ICES ocorria devido à 

participação, tal como expresso no exemplo de quotation citado no Quadro 23. 

A terceira subcategoria identificada foi a de aceitação pelo processo de soften up, para a qual 

foi feito o agrupamento de quotations (nove quotations, 2 Agências Financiadoras e 7 

Prefeitura) que tivessem elementos de defesa, divulgação e difusão das ideias em torno da 

Iniciativa e de smart cities. A aceitação pelos atores agrupou doze quotations  (1 Consultoria, 

7 Prefeitura e 4 Agências Financiadoras) que indicavam a relevância da aceitação por parte 

dos atores envolvidos. Cabe destacar que a fala das Agências Financiadoras enfatiza o papel 

da aceitação do Prefeito para a realização da Iniciativa, enquanto a Prefeitura faz menção a 

alguns atores a nível local. 

Critérios técnicos agrupa codificações (dez quotations, 3 Consultoria e 7 Agências 

Financiadoras) que colocam a aceitação da ICES e/ou das smart cities em torno de questões 

técnicas, como relatórios, indicadores etc., não ocorrendo identificação de quotations nas 

entrevistas com a Prefeitura. 
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Figura 17 – Teia da categoria aceitação de valores. 

Fonte: elaboração própria.  



   

  

 

112 

 

A
ce

it
a
çã

o
 d

e 
v
a
lo

re
s 

Subcategoria 
Quota

tions 
Exemplos de quotations 

Fatores 

financeiros 
3 

1. "(…) e agora você começa a pensar um modelo de olhar para as cidades, questão de sustentabilidade 

cidades inteligentes.... Eu acredito que haverão mais recursos para esse tipo de coisa" (P).  

Participação no 

processo 
9 

1. "Não teve nenhum embate, acho que todos os momentos que fizemos coisas que foram chamadas sociedade 

civil, foram outras pessoas, não teve embate." (C).  

2. "Eu não sei, nunca vi ninguém que tenha participado do processo do início ao fim e tenha considerado que 

tenha disso negativo, por que a cidade, ao final, ela teve uma profunda capacidade de autoconhecimento." 

(AF). 

3. "Foram através da marcação de uma série de entrevistas, de uma série de discussões que foram feitas ao 

longo do período de construção e da apresentação de reuniões periódicas para apresentação, por parte da 

consultoria, do diagnóstico que estava sendo construído na visão dos especialistas, na visão dos técnicos e, 

posteriormente, casados com os resultados da pesquisa. Então, tinha, ao longo do período de 

desenvolvimento, a marcação de uma série de reuniões com esses atores e instituições para discutir e para 

acompanharem a evolução dos trabalhos." (AF). 

Aceitação pelo 

processo de 

soften up 

9 

1. "A imprensa já comprou a ideia e temos muita divulgação da mesma." (P). 

2. "Como Vitória é uma cidade pequena, com trezentos e cinquenta mil habitantes, uma ilha, conseguimos 

conversar com as pessoas, e elas foram compreendendo. Começamos a dar exemplos de como funcionam as 

cidades inteligentes." (P). 

Aceitação 

pelos atores 
12 

1. "Creio que quando já estiver funcionando, e a população esteja se integrando a isso, eles irão 

compreender." (P). 

2. "Primeiro, o prefeito tem que aceitar fazer parte do programa, pois tem de existir uma liderança do prefeito, 

pois isso é fundamental e porque existe um grande engajamento em todo o processo por parte do prefeito e da 

equipe da prefeitura." (AF). 

Quadro 23 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria aceitação de valores (continua). 

Fonte: elaboração própria. 
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Quotations 

Exemplos de quotations 

Critérios 

técnicos 
10 

1. "(…) a ICES apresenta uma visão mais clara dos projetos e das intervenções que a cidade está 

preparando, que vai perseguir ao longo do tempo;" (AF). 

2. "Se você me disser que todo mundo aprova, não, eu creio que existem críticas, mas as cidades que 

têm a oportunidade na mão com o plano de ação, têm plano de base e com os estudos de sempre, 

tradicionais;" (AF). 

3. "Tiveram alguns embates, mas não sobre o processo, mas, por exemplo, sobre os indicadores, Vitória 

é uma cidade que podemos dizer que é muito orgulhosa de seu planejamento, (…) tem orgulho de ser 

uma cidade mais desenvolvida, de bom planejamento. Então alguns indicadores que a gente mostrava 

tinha um questionamento, indicadores de educação, que Vitória já ganhou prêmios de educação, mas 

que pelo tipo de indicador que o BID determinava, ou pelo match point que determinava o que seria 

vermelho e tal, Vitória não aparecia tão positivamente, então tinha uns questionamentos (…), mas era 

muito mais uma discussão de "esse indicador é assim, assado", do que contra o processo, na verdade há 

ate uma validação do processo, você ficar discutindo que acha que é vermelho não amarelo, é uma 

validação do processo." (AF). 

Quadro 23 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria aceitação de valores (fim). 

Fonte: elaboração própria. 
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A teia da categoria technology-in-practice é composta por quarenta e três quotations, 

agrupadas em oito subcategorias, sendo elas: (i) segurança, (ii) controle/vigilância, (iii) 

sistemas internos, (iv) documentação, (v) mobilidade, (vi) saúde, (vii) conectividade, e (viii) 

educação, além de 3 quotations que não foram agrupadas. A categoria technology-in-practice 

buscou agrupar as quotations que faziam referências a soluções implementadas na cidade de 

Vitória em diferentes setores. A teia dessa categoria é apresentada na Figura 18 e exemplos 

das quotations no Quadro 24. 

A subcategoria segurança contou com três quotations (2 Prefeitura e 1 Agências 

Financiadoras) sobre o "Botão do Pânico", solução implementada para casos de violência 

doméstica. A subcategoria gestão/controle agrupou três quotations (Prefeitura) que tratavam 

de soluções de videomonitoramento e de Centro de Controle e Comando. 

Sobre sistemas internos, há sete quotations (Prefeitura) que mencionam sistemas 

desenvolvidos para processos burocráticos da prefeitura, como é o caso do Sigavix, para a 

emissão mais eficiente de alvarás de funcionamento. Para documentação, há duas quotations 

agrupadas (Prefeitura) que descrevem soluções relativas à emissão de documentação. 

A categoria mobilidade agrupou cinco quotations (Prefeitura) que mencionavam soluções 

para a mobilidade da cidade. Entre elas, a sinalização semafórica e aplicativos para 

acompanhar o ônibus de transporte público. Para a categoria saúde foram agrupadas onze 

quotations (Prefeitura) que incluem exemplos de soluções quanto a prontuários eletrônicos, 

agendamento eletrônico, avaliação por SMS do sistema de saúde, entre outros. 

Na categoria conectividade foram reunidas cinco quotations (Prefeitura) que tratavam de 

conectividade, tanto da infraestrutura presente na cidade, quanto sobre pontos de Wifi grátis 

na cidade. A categoria educação reuniu quatro quotations (Prefeitura) que mencionavam 

soluções nessa área, tal como boletim escolar e comunicação de professores via canais 

eletrônicos. 
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Por último, as três quotations não agrupadas abordam soluções na área da Cultura –

informações sobre monumentos históricos aos smartphones são enviadas via Bluetooth ao 

passar próximo a eles –, e de abertura de chamados, onde cidadãos podem registrar, no 

aplicativo, fotos com problemas na cidade, como buracos nas ruas. Além disso, como é 

possível notar na Figura 18, não houve quotations da Consultoria nesta categoria.  

 

 

Figura 18 – Teia da subcategoria technology-in-practice. 

Fonte: elaboração própria 
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Segurança 3 

1. "Botão do Pânico, através do Tribunal de Justiça. As pessoas, as mulheres em situação de 

violência, nas suas casas. Vitória tinha um número muito expressivo desse tipo de crime, e com essa 

ferramenta do botão do pânico, a gente, praticamente, zerou esse problema aqui. As pessoas, hoje, ela 

tem um equipamento que fica escondido com ela, quando ela aciona, as viaturas acionam em no 

máximo dois minutos para chegar à residência dela e nesses dois minutos, o aparelho grava todo o 

ambiente de onde ela está, então a gente consegue usar como prova, quanto à agressores e coisas 

assim." (P). 

Controle/Vigilância 3 

1. "O videomonitoramento foi expandido também, ou seja, estão quase 200 câmeras hoje, a gente 

está para contratar um sistema inteligente para gerir isso tudo para a gente, um sistema que lê os 

veículos, que reconheça marca, modelo, cor, para que a gente possa, também, associar placas de 

veículos a crimes ocorridos dentro da cidade." (P). 

Sistemas Internos 7 

1. "Esse sistema que é chamado de Sigavix Sistema Integrado de Gestão Ambiental de Vitória. O 

objetivo (...) é unificar o sistema de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, agora, vai 

ser integrado com a parte de alvará, que é a SEDEC -Secretaria de Desenvolvimento da Cidade que 

fornece e com a parte de vigilância sanitária, que é a Saúde que trata. " (P). 

Documentação 2 1. "Vitória tem aplicativo em que você pode marcar um horário para tirar uma identidade, como é 

feito hoje no passaporte na Polícia Federal." (P). 

Mobilidade 5 
1. "Hoje os sinais de Vitória estão começando a entrar na fibra ótica, usando sensores para utilizar 

tempo real, que a gente fala, a contagem dos veículos em tempo real, para o farol abrir ou fechar." 

(P). 

Saúde 11 1. "(...) colocamos todos os exames, hoje, tudo de forma eletrônica, ou seja, a gente começou a não 

usar papel, nem filme para poder revelar exames, como radiografia e essas coisas todas." (P). 

Conectividade 5 

1. "(...) para a gente em Vitória, assim, o céu é o limite com essa fibra, com essa rede que a gente 

conseguiu montar, que chama Metrovix." (P). 

2. "E aí, é que o WIFI precisa estar por toda a cidade, porque eles precisam enviar os dados de onde 

eles estão pelo WIFI, que a prefeitura vai ampliar na cidade, para gerar o processo... para gerar não, 

para alimentar os dados dentro do computador, no sistema." (P). 

Educação 4 1. "Então, tudo hoje está ligado via sistema (...), então, a comunicação de professores, toda a parte de 

histórico do aluno já está na web, disponível para os pais." (P). 

Quadro 24 – Exemplos de quotations para cada subcategoria da categoria technology-in-practice. 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.3.1. Discussão policy stream – Conteúdo 

O bloco policy stream – conteúdo (ver Quadro 25) não abordou todas as categorias previstas 

pelo multilevel framework pois as entrevistas não chegaram a abordar questões como custos 

toleráveis, consequências intencionais e não intencionais.  

  

Agenda-setting (KINGDON, 1995) 

  

Problem stream Politic stream Policy stream 
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Contexto 

– Indicadores 

– Eventos, crises e 

símbolos 

– Feedback 

– Pressupostos 

– Expectativas 

– Interesses 

    

Processo   

– ˝Humor˝ nacional 

– Forças políticas organizadas 

– Mudanças no Governo 

– Mecanismos de negociação 

  

Conteúdo     

– Viabilidade técnica 

– Aceitação dos valores 

– Technology-in-practice 

Quadro 25 – Matriz de análise dos dados, com ênfase no policy stream – conteúdo. 

Fonte: elaboração própria, com base em Kingdon (1995) e Pozzebon, Diniz e Jayo (2009). 

 

A categoria que mais se destacou foi a de viabilidade técnica, com noventa quotations 

agrupadas, sendo capacidade técnica e engajamento e soluções as subcategorias com maior 

número de quotations. Ambas são muito importantes para a smart city, considerando a 

capacidade técnica da prefeitura para realização e a viabilização de soluções que atendam as 

demandas da cidade. 

Complementar a isso, a categoria technology-in-practice apresenta algumas iniciativas citadas 

durante as entrevistas, que já são implementadas em Vitória. Apesar de não fica claro se essas 

foram implementadas antes ou a partir da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis, 

elas se mostram como soluções importantes, uma vez que desenhadas e implementadas de 

modo a solucionar problemas do município. 

Por fim, vale ressaltar que, para este bloco, foi registrado um maior número de quotations das 

Prefeituras quanto aos financiamentos, preocupação que poderia ser explicada pela 

diminuição de recursos repassados e a crise econômica que o Brasil passa atualmente. Para a 
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Consultoria, foi a adaptação ao contexto local que teve maior número de quotations 

agrupadas, representando a atenção que houve para que a metodologia tivesse sentido no 

contexto local e sem perder a comparabilidade com as demais cidades participantes da 

Iniciativa. Para as Agências Financiadoras, o maior número de quotations foi o de critérios 

técnicos, relevantes para a aceitação da ICES. Para este último grupo de atores (Agências 

Financiadoras), destaca-se o papel nas outside initiatives (COBB; ROSS; ROSS, 1976), uma 

vez que sua articulação em torno do tema busca expandir a ideia de resolução de uma situação 

através de soluções de smart cities.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou entender o processo de formação de agenda das smart cities através do 

estudo e análise de políticas nessa área, financiadas por agências multilaterais. O caso 

estudado foi a Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis, do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, em Vitória. Para isso, foram realizadas nove entrevistas com doze pessoas 

envolvidas no desenvolvimento da Iniciativa no município, gestores do BID e da Caixa, da 

Prefeitura, da empresa de consultoria ao projeto – Instituto Polis. Conforme colocado na 

literatura (THEODOULOU, 1995), atentar-se aos atores e seus argumentos é importante, 

principalmente quando não de maneira processual, olhando para a interação que ocorre entre 

eles. Destaca-se também que o papel dos atores é crucial na identificação e defesa das 

soluções que serão consideradas pelos policy makers, e a priorização da resposta dependerá 

dos vínculos ou identificação com um grupo, do bom uso de seus recursos, de sua posição 

econômica ou social estratégica e/ou de seu prestígio público (COBB; ELDER, 1971).  

Para este estudo, portanto, foram considerados atores domésticos (Prefeitura, Consultoria e o 

banco público Caixa), assim como internacionais (BID) (HOWLETT; RAMESH; PERL, 

2013). Além disso, a esses atores pode ser aplicada a classificação de institucionais 

(Prefeitura) e não-institucionais (BID, Caixa e Instituto Polis), considerando sua legitimidade 

de atuação para além das prerrogativas democráticas de participação (CAHN, 1995; 

BIRKLAND, 2001). 

Em relação às ideias dos atores da Consultoria, da Prefeitura e das Agências Financiadoras 

sobre a ICES e sobre smart cities, fica clara a ênfase em alguns temas, principalmente pelo 

que é de interesse de cada um. Esses ˝interesses˝ são as subcategorias de cada uma das 

categorias que o multilevel framework e o agenda-setting colocam como elementos para sua 

compreensão. A identificação desses ˝interesses˝ está atrelada ao entendimento de que a 

possibilidade de entrada de um problema na agenda pode ser pelo reconhecimento e defesa de 

tendências, ideias ou valores na moda, como seria o caso de smart cities. 

Afirma Kingdon (1995) que no processo de agenda-setting é a junção do problem stream ao 

politic stream que mais influencia a abertura da janela de oportunidade. Contudo, esta 

pesquisa evidencia que o problem stream, não foi determinante para a construção da agenda. 

A Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis é proposta pelo BID ao município, não 

ocorrendo o processo de identificação do problema junto ou antes dos demais fluxos, o policy 
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e o politic. Nesse sentido, a dimensão contexto, de Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), colabora 

com o entendimento do ˝por que˝ do problema. Por isso, ganha grande destaque a categoria 

pressuposto, que permite identificar como cada ator se coloca diante do tema de smart cities e 

quais seus preceitos sobre o tema.  

Conforme visto na revisão de literatura, há quatro formas para definir um problema 

(ROCHEFORT; COBB, 1993). Cabe ressaltar a perspectiva que faz essa definição a partir de 

quem está definindo o problema, que, no contexto desta pesquisa, ganha maior destaque do 

que as causalidades, o panorama e as soluções do problema. Para além dessa, a perspectiva 

panorama do problema nota-se importante devido a todo o processo de levantamento de 

indicadores nas fases iniciais da ICES.  

Dessa forma, respondendo à pergunta que norteou esta pesquisa, o processo de formação da 

agenda governamental ocorre atrelado à disponibilização de financiamentos nesta área. Nesse 

sentido, não há um processo de identificação e reconhecimento dos problemas que oriente a 

formação da agenda, apesar de identificar que os pressupostos que os atores envolvidos têm 

são facilmente reconhecidos e influenciam esse processo.  

No bloco politic stream – processo, foi a categoria forças políticas organizadas que teve 

maior número de quotations e, portanto, maior relevância. A identificação de instituições, 

públicas ou privadas, que possam atuar e formar parcerias nos projetos de smart cities, assim 

como a mobilização política em torno do tema são importantes para cada vez mais envolver 

diferentes atores e colocar o tema em pauta. Neste bloco, a categoria mecanismos de 

negociação também teve destaque, mostrando que os financiamentos podem ser um dos 

mecanismos para negociar a implementação de soluções de smart city. 

Sobre o policy stream – conteúdo, não foi possível analisar todas as categorias do conteúdo, 

pois as entrevistas realizadas não deram subsídios suficientes para uma análise aprofundada. 

As categorias do policy stream, aceitação dos valores e viabilidade técnica, tiveram destaque, 

sendo esta última a com maior relevância. Seus resultados reforçam o que a literatura coloca 

sobre a preocupação dos gestores públicos diante da crise econômica, que passam a buscar 

para fontes alternativas de financiamento para investimentos em smart cities, com a proposta 

de um uso mais eficiente dos recursos. 

Devido a que soluções resultantes da Iniciativa ainda estão sendo desenvolvidas e 

implementadas, não foi possível analisar a categoria ownership, mencionada na revisão de 

literatura. Contudo, considerando que a proposta da Iniciativa de Cidades Emergentes e 



   

  

 

121 

Sustentáveis é aplicar uma metodologia para mensurar as áreas críticas da cidade para então 

desenvolver soluções que atendam às necessidades locais. Além dessa característica, a 

entrevista com a Consultoria deu indícios de que a equipe do Banco se mostra aberta a 

discussões sobre a metodologia e, apesar de buscar não fazer grandes alterações para não 

comprometer a comparabilidade com as demais cidades participantes da Iniciativa, 

compreende que adaptações às vezes são necessárias e podem ser realizadas para que a 

metodologia faça sentido no contexto local. 

Outra questão que chama a atenção é a visão positiva sobre a cidade como smart city. Apesar 

de existirem muitos pontos positivos ao pensar nessa mudança, não houve nenhuma referência 

a problemas, pontos negativos e/ou de atenção sobre a smart city. Em nenhuma das nove 

entrevistas realizadas houve a menção à privacidade e à propriedade dos dados gerados, duas 

questões abordadas pela literatura e que são relevantes ao discutir smart cities. É importante 

que cidades, ao definirem suas estratégias de smart city, levem em consideração, discutam e 

problematizem em torno de consequências que a academia já está levantando como possíveis 

problemas das smart cities. As soluções de smart cities podem gerar inúmeros ganhos para a 

gestão da cidade, assim como para a qualidade de vida das pessoas; discutir sobre quais os 

ganhos e possíveis efeitos colaterais – que a academia já está debatendo – é também 

importante para construir uma visão própria da cidade como smart city.  

Sobre as contribuições deste estudo, a sua principal contribuição teórica é a utilização de dois 

frameworks de análise – o multiple streams, de Kingdon (1995), e o multilevel, de Pozzebon, 

Diniz e Jayo (2009) – aplicados em um contexto de gestão pública e desenvolvimento e uso 

de tecnologias para a gestão. Utilizar as duas as lentes possibilitou um olhar mais detalhado 

para o processo de formação de agenda de smart cities, identificando quais as categorias mais 

relevantes no processo, além de identificar com quais temas cada ator se identifica mais. 

Utilizar ambos os framework para análise dos dados permitiu que as categorias do agenda-

setting e do multilevel framework se complementassem ao realizar a análise. Uni-los em uma 

mesma análise significou olhar para um mesmo objeto a partir de duas lentes epistemológicas 

diferentes, mas que possibilitou notar que, dependendo de como ocorre a disponibilização de 

recursos, os streams (KINGDON, 1995), perdem influência no processo, dando espaço para 

os pressupostos dos atores (POZZEBON; DINIZ; JAYO, 2009). 

Esta pesquisa buscou contribuir também para a prática ao estudar uma iniciativa de 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, agência multilateral relevante 
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no contexto da América Latina, aplicada em um município brasileiro. Através deste estudo, é 

possível identificar quais as preocupações e temas de interesse dos grupos de atores de Vitória 

quando analisado o processo de agenda-setting de smart cities. O estudo pode fornecer 

insights para a condução de programas de smart cities, tanto nos órgãos públicos como em 

agências financiadoras e consultorias. 

Outra contribuição deste estudo é a conexão do tema smart cities com uma das teorias da 

Administração Pública. Muitos estudos têm sido realizados sobre smart cities à luz de teorias 

de Sistemas da Informação ou de Engenharias, mas entendendo que se trata de um processo 

que envolve governos e organizações públicas, é relevante utilizar outras lentes. 

Uma das limitações desta pesquisa é o estudo de caso único que, apesar de suas importantes 

contribuições para a teoria e para a prática, requer que estudos futuros utilizem a mesma 

metodologia e possam compreender se resultados similares são encontrados em um outro 

contexto.  

Além disso, recomenda-se que pesquisas futuras apliquem esta metodologia para analisar 

linhas de financiamento em outras agências multilaterais e/ou outros municípios, de modo a 

identificar se variação na agência ou no município estudado, ou até dos atores envolvidos, 

influenciam nos resultados do uso dos frameworks de análise aqui utilizados. 

Este trabalho, ao optar pelo estudo da idealização de um programa de smart cities, escolheu 

delimitar a investigação ao nível gerencial da Consultoria, Prefeitura e Agências 

Financiadoras. Em estudos futuros, a consideração de outras perspectivas, como as de 

empresas privadas, universidades, organizações da sociedade civil, fóruns de discussão, entre 

outros atores que participam e compõem o ecossistema municipal, pode enriquecer as 

conclusões sobre o processo de agenda-setting.  

Para além do ecossistema local, estudos futuros podem analisar o papel das grandes empresas 

de tecnologia na formação da agenda no nível internacional, através do processo de soften up 

por meio de agências financiadoras. 
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ANEXO 1 – ROTEIROS DAS ENTREVISTAS 

 

Roteiro de entrevista – Exploratória 

1. Poderia contar como foi começou o projeto ICES em Vitória? 

2. Existe uma visão de Vitória como smart city? 

a. Como essa visão foi construída? 

3. Quais os principais atores que se posicionam contra e a favor do projeto ICES? 

a. Quais são os argumentos defendidos? 

4. Quais foram os principais interlocutores políticos dentro e fora do Governo que 

pautavam o tema de smart city em Vitória? 

5. Quais as principais fontes de recursos para financiar Vitória como smart city? 

6. Existe um fator a nível nacional / estadual ou municipal - ou até mesmo internacional - 

que favorece o desenvolvimento de iniciativas de smart city? 

 

Roteiro de entrevista – Agências Financiadoras 

1. Poderia contar como começou o projeto Iniciativa de Cidades Emergentes e 

Sustentáveis em Vitória? 

 Como a ICES colabora com a construção de Vitória como smart city? 

 E em específico, poderia falar da elaboração do plano de ação Vitória 

Sustentável? (quais os atores envolvidos; o por que desse projeto, qual a 

relação desse projeto com a temática de smart city). 

2. Como são definidos os temas de atuação da agência?  

3. Como o tema smart city entrou na pauta de atuação da agência?   

4. Você considera Vitória uma smart city? Por que? 

5. Existe uma visão de Vitória como smart city?  

 Como essa visão foi construída? 

6. Quais os principais interlocutores políticos dentro e fora do Governo que pautam o 

tema de smart city em Vitória? 

7. Quais os principais atores que se posicionam contra e a favor do projeto ICES? 

 Quais são os argumentos defendidos? 

8. Quais os pontos positivos e negativos de pensar Vitória como uma smart city? 
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 Como essas questões negativas podem ser ou estão sendo contornadas? 

9. Como as soluções de uma smart city podem solucionar os problemas de Vitória? 

 Essas soluções estão sendo aplicadas em Vitória? 

 Porque você acha que tais soluções estão sendo consideradas – isto é, como 

elas se tornaram propostas potenciais? 

10. Qual é o papel das agências multilaterais no processo de construção de uma smart 

city? 

11. Quais os principais desafios para a gestão municipal diante de financiamentos 

internacionais? 

12. Existe um fator a nível nacional / estadual ou municipal - ou até mesmo 

internacional – que favoreça o desenvolvimento de iniciativas de smart cities? 

 

Roteiro de entrevista – Prefeitura 

1. Poderia contar como começou o projeto Iniciativa de Cidades Emergentes e 

Sustentáveis em Vitória? 

 Como a ICES colabora com a construção de Vitória como smart city? 

 E em específico, poderia falar da elaboração do plano de ação Vitória 

Sustentável? (quais os atores envolvidos; o por que desse projeto, qual a 

relação desse projeto com a temática de smart city). 

2. Você considera Vitória uma smart city? Por que? 

3. Existe uma visão de Vitória como smart city?  

 Como essa visão foi construída? 

4. Como o tema smart city entrou na pauta de Vitória? 

5. Quais os principais interlocutores políticos dentro e fora do Governo que pautam o 

tema de smart city em Vitória? 

6. Quais os principais atores que se posicionam contra e a favor do projeto ICES? 

 Quais são os argumentos defendidos? 

7. Quais os pontos positivos e negativos de pensar Vitória como uma smart city? 

 Como essas questões negativas podem ser ou estão sendo contornadas? 

8. São utilizadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para a gestão da 

cidade? Caso afirmativo, para que as utilizam? 

9. Como as soluções de uma smart city podem solucionar os problemas de Vitória? 

 Essas soluções estão sendo aplicadas em Vitória? 
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 Porque você acha que tais soluções estão sendo consideradas – isto é, como 

elas se tornaram propostas potenciais? 

10. Quais as principais fontes de recursos para financiar Vitória como smart city? 

11. Qual é o papel das agências multilaterais nesse processo? 

12. Quais os principais desafios para a gestão municipal diante de financiamentos 

internacionais? 

13. Existe um fator a nível nacional / estadual ou municipal - ou até mesmo 

internacional – que favoreça o desenvolvimento de iniciativas de smart cities? 
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ANEXO 2 –  
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Atores 
  Perguntas 

  Problem Stream - Contexto Politic Stream - Processo Policy Stream - Conteúdo 

Questionário 
base 

(aplicável a 
todos) 

1 
Poderia contar como foi começou o 
projeto ICES para Vitória? 

Quais foram os principais 
interlocutores políticos dentro e fora 
do Governo que pautavam o tema de 
smart city em Vitória? 

Quais os principais atores que se posicionam 
contra e a favor do projeto ICES? Quais são os 
argumentos defendidos? 

2 
Você considera Vitória uma smart city? 
Porque? 

Existe um fator a nível nacional / 
estadual ou municipal - ou até mesmo 
internacional - que favorece o 
desenvolvimento de iniciativas de 
smart city? 

Quais as principais fontes de recursos para 
financiar Vitória como smart city? 

3 
Existe uma visão de Vitória como 
smart city? Como essa visão foi 
construída? 

  
Como as soluções de uma smart city podem 
solucionar os problemas de Vitória? 

4 
Como o tema smart city entrou na 
pauta de Vitória? 

  
Porque você acha que essas iniciativas estão 
sendo consideradas - como elas se tornaram 
propostas potenciais? 

5 

São utilizadas Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) para 
a gestão da cidade? Caso afirmativo, 
para que as utilizam? 

  
Qual é o papel das agências multilaterais 
nesse processo?  

6 
  

  
Como a Iniciativa de Cidades Emergentes e 
Sustentáveis colabora com a construção de 
Vitória como smart ciy? 

7     
Quais os pontos positivos de pensar Vitória 
como uma smart city? 

8     
Quais os pontos negativos de pensar Vitória 
como uma smart city? Como essas questões 
podem ser/estão sendo contornadas? 
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9     
Quais são as tendências das Tecnologias de 
Informação e Gestão (TIC) para a gestão da 
cidade?  

Setor 
Público 

1 Quais os principais desafios para a gestão municipal diante de financiamentos internacionais? 

2 
Poderia falar da elaboração do plano de ação Vitória Sustentável? (quais os atores envolvidos; o por que desse projeto, qual a 

relação desse projeto com a temática de smart city?) 

Agência 
Multilateral 

1 
O que o BID 
entende por 
smart city?  

Quais foram os principais interlocutores políticos dentro e fora do Governo 
que pautavam o tema de smart city em Vitória? 

Quais os principais atores que se 
posicionam contra e a favor do 
projeto ICES? Quais são os 
argumentos defendidos? 

2 

Você 
considera 
Vitória uma 
smart city? 
Porque? 

Existe um fator a nível nacional / estadual ou municipal - ou até mesmo 
internacional - que favorece o desenvolvimento de iniciativas de smart city? 

Como a Iniciativa de Cidades 
Emergentes e Sustentáveis 
colabora com a construção de 
Vitória como smart ciy? 

3 

Como o 
tema smart 
city entrou 
na pauta de 
atuação da 
agência? 

    

4 

Como são 
definidos os 
temas de 
atuação da 
agência? 

    

5       
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ANEXO 3 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS DE DEPOIMENTO ORAL 

 

Pelo presente documento, eu, ____________________________________, portador(a) do 

CPF:____________________, AUTORIZO a pesquisadora Javiera Fernanda Medina 

Macaya, portadora do CPF: 232.952.628-88, a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte, como parte da coleta de dados da pesquisa sobre a 

formação da agenda de smart cities no Município de Vitória.  

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 Acadêmico em Administração Pública e Governo 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 ____________________ de ________ 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do entrevistado) 
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ANEXO 4 – TEIA PROBLEM STREAM – CONTEXTO 

 

Figura 19 – Teia problem stream – contexto. 

Fonte: elaboração própria. 
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ANEXO 5 – TEIA POLITIC STREAM – PROCESSO 

 

Figura 20 – Teia politic stream – processo. 

Fonte: elaboração própria. 
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ANEXO 6 – TEIA POLICY STREAM – CONTEÚDO 

 

Figura 21 – Teia policy stream – conteúdo. 

Fonte: elaboração própria. 


