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RESUMO 

Dado o contexto da crescente urbanização, o incremento da TIC no tecido urbano e a 

complexidade de interagir com os diversos atores da cidade, neste trabalho de tese busco 

compreender como os arranjos de governança sócio-técnica configuram o uso das tecnologias de 

informação nas iniciativas de cidade inteligente, a partir da perspectiva de governança urbana e 

redes de interações sócio-técnicos. O argumento é de que a governança de iniciativas de cidade 

inteligente emerge da interação entre os artefatos tecnológicos e atores sociais e os modelos 

tradicionais de governança urbana ajudam a explicar os arranjos emergentes. Para isso utilizei 

como lente teórica uma combinação da Informática Social (Kling, 1999) e Redes de Interação 

Sócio-Técnica (Kling et al, 2003) com os modos de governança urbana (Pierre, 2011). A 

questão de pesquisa que orienta o trabalho é como os arranjos de governança sócio-técnica 

configuram o uso das tecnologias de informação nas iniciativas de cidade inteligente? Para 

responder essa pergunta foram estudadas duas iniciativas de cidade inteligente, o Curitiba 

Colabora em Curitiba e o Pátio Digital em São Paulo. Ao analisar de forma aprofundada o 

processo de formação das redes sócio-técnicas e se concentrar na compreensão da posição de 

influência dos vários atores e da tecnologia de informação, foram identificados dois novos 

arranjos de governança, a Rede de Governança Colaborativa Estimulada e a Governança para 

o Desenvolvimento Colaborativo de tecnologia. Há evidências de que os modos de governança 

urbana predominantes na cidade explicam as interações na rede de governança de cidades 

inteligentes, a forma como essas redes se constitui o uso das tecnologias de informação. O uso 

das tecnologias de informação aparece como resultado das redes de governança sócio-técnicas 

e das formas como essas tecnologias se associam com práticas locais de governança urbana. O 

uso de TIC é resultado da dinâmica de interações entre governo-atores sociais. Estas interações 

extrapolam o nível da administração pública para o nível da cidade na rede sócio-técnica. 

Também o uso depende da própria disponibilidade da tecnologia digital. A rede de atores e a 

tecnologia digital são mutuamente construídos nos dois casos analisados. O achado interessante 

é que o uso das tecnologias de informação faz emergir novos arranjos de governança, ao mesmo 

tempo o uso da tecnologia é resultado do modo de governança que emergiu. 

 

Palavras-chave: cidade inteligente, governança urbana, redes sócio-técnicas, governança 

urbana inteligente, colaboração 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Given the context of increasing urbanization, the increase of ICT in the urban context and the 

complexity of dealing with the various actors of the city, in this thesis I understand how the 

socio-technical governance arrangements configure the use of information technologies in the 

initiatives of smart city, from the perspective of urban governance and socio-technical 

interactions networks. The argument is that the governance of smart city initiatives emerges 

from the iteration between technological artifacts and social actors and traditional models of 

urban governance help to explain emerging arrangements. I used as a theoretical lens a 

combination of Social Informatics (Kling, 1999) and Socio-Technical Interaction Networks 

(Kling et al, 2003) with urban governance modes (Pierre, 2011). The research question that 

guides the research is how the socio-technical governance arrangements configure the use of 

information technologies in the initiatives of a smart city? To answer this question, two smart 

city initiatives were studied: Curitiba Collaborates in Curitiba and Pátio Digital in São Paulo. 

By analyzing in depth, the emergence of socio-technical networks and focusing on the 

understanding of the influential position of the various actors and information technology, two 

new governance arrangements were identified: Stimulated Collaborative Governance and 

Governance for Collaborative Development. There is evidence that the predominant urban 

governance modes in the city explain the interactions in the smart city governance network, the 

way these networks are built, and the use of digital technologies. The use of digital technologies 

appears as a result of socio-technical governance networks and the ways in which these 

technologies are associated with local urban governance practices. The use of ICT is the result 

of the dynamics of interactions between government-social actors. These interactions 

extrapolate the level of public administration to the level of the city within the socio-technical 

network. Also, the use depends on the very availability of information technology. The network 

of actors and digital technology are mutually constructed in the two cases analyzed. The 

interesting finding is that the use of digital technologies makes new governance arrangements 

emerge, at the same time the use of technology is a result of the governance model that emerged. 

 

Keywords: smart city, urban governance, socio-technical networks, smart urban governance, 

collaboration 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A política urbana é a política da cidade (Pierre, 2011). Ela define e regula como a 

cidade deve ser organizada, como deve alocar seus recursos e como - e por quem - ela deve ser 

governada. Governar uma cidade pode ser posicionado num continuum que vai do vertical ao 

horizontal. Vertical significa governar a partir das instituições, por exemplo a municipalidade, 

as normas e regras que regem essas instituições, o sistema político. As autoridades locais tomam 

as decisões-chave no fornecimento de serviços públicos e bem-estar social (Pierre, 2011). Na 

forma horizontal há um balanceamento das forças e a cidade é governada a partir de interesses 

de múltiplos atores, governo, organizações, grupos de interesse, cidadãos individuais, regras, 

percepções e os jogos de influência. Esta segunda forma é considerada governança urbana, um 

processo que combina e coordena os interesses públicos e privados (Pierre, 2011). Estudar a 

governança urbana é entender a confluência de forças econômicas, social e política e como elas 

moldam a vida da cidade.  

A população urbana cresce rapidamente. Mais de 50% da população mundial vive 

nas cidades e estima-se que até 2020, cerca de 224 mil pessoas serão adicionadas à população 

urbana mundial todos os dias, em 2050 é projetado que 66% das pessoas estarão vivendo em 

áreas urbanas (ONU, 2015). Cerca de 96% desse aumento diário é em países em 

desenvolvimento, onde as projeções mostram que a urbanização continuará a crescer em altas 

taxas nos próximos 83 anos (ONU, 2015), e são os países menos preparados para lidar com os 

desafios colocados pela urbanização. No Brasil, em 2019 cerca de 76% da população vive em 

cidades, de acordo com a nova metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística1. 

Isso leva a crescente demanda por infraestruturas e serviços urbanos - habitação, água, 

transportes, energia, saneamento, segurança pública, educação e outros - um enorme desafio 

para as cidades, tanto do ponto de vista ambiental como financeiro (Freire & Hoornweg, 2013). 

Os governos das cidades precisam produzir riqueza e inovação, cuidando da saúde e da 

sustentabilidade. As cidades precisam ser verdes e seguras, e culturalmente vibrantes (Landry, 

2006). Além disso, as cidades devem buscar a capacidade de integrar populações crescentes de 

diferentes origens étnicas, religiosas e socioeconômicas. O governo da cidade é crucial para 

resolver problemas globais e de certa forma "os prefeitos são quem governam o mundo" 

                                                 
1 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/nova-proposta-de-classificacao-territorial-

do-ibge-ve-o-brasil-menos-urbano. Na proposição da nova topologia a ser utilizada para caracterizar os dois 

espaços, que adota nova metodologia, a população urbana cai nestes sete anos da data base dos dados utilizados 

dos 84,4% que vigorava na metodologia até então utilizada para 76%, concentrados em 26% dos municípios. 



17 

 

(Barber, 2013) e a cidade é protagonista na experimentação democrática e desenvolvimento de 

soluções inovadoras (Frey, 2016). 

As cidades enfrentam o enorme desafio de garantir prosperidade, sustentabilidade, 

inclusão social, saúde pública e segurança (Barber, 2013; Landry, 2006). Especialmente em 

tempos de crise financeira, as abordagens tradicionais de governar as cidades são limitadas e 

fazem-se necessárias soluções inovadoras para enfrentar esses desafios. Por essa razão, a ideia 

de transformar cidades em cidades inteligentes ganhou grande popularidade entre os políticos 

e profissionais em todo o mundo (Giffinger et al., 2007; Tranos & Gertner, 2012). 

O cenário exige que as cidades encontrem novas maneiras de gerenciar os desafios. 

Governos de cidades em todo o mundo começaram a procurar soluções que possibilitem 

ligações de transportes públicos, usos mistos da terra e serviços urbanos de alta qualidade com 

efeitos positivos a longo prazo. Muitas das novas abordagens relacionadas aos serviços urbanos 

baseiam-se no aproveitamento de tecnologias, incluindo as tecnologias de informação e 

comunicação - TIC, ajudando a criar o conceito de cidades inteligentes (Albino et al, 2015). 

Pode-se definir TIC como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos 

de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança 

e o uso das informações (ITU, 2019)2. 

O uso da TIC também pode ajudar os governos a melhorar a participação política e 

implementar políticas públicas, alterando as formas como os governos operam (Hollands, 

2008). Isto leva a uma ênfase administrativa das cidades como centros de governança, onde é 

necessário gerenciar os interesses de muitos atores. O crescente papel das TIC no 

funcionamento dos sistemas urbanos faz com que os governos repensem o papel que devem ter 

em uma sociedade baseada no conhecimento e cercada de tecnologia de informação. Esse papel 

é referido como governança da cidade inteligente (Meijer & Bolívar, 2015; Giffinger et al., 

2007). Apesar da sua importância, não existe um acordo geral sobre a definição desse conceito. 

A literatura acadêmica destaca os elementos relacionados à governança de cidades inteligentes. 

Sugere especialmente a governança eletrônica, o engajamento de partes interessadas, cidadãos 

e comunidades, e relacionamentos baseados em rede, como parcerias e colaborações (Gil-

Garcia et al., 2015).  A governança da cidade inteligente tornou-se um assunto em pauta e está 

sendo conectada a disciplinas que se concentram em tecnologia, inovação e governança urbana. 

Estes estudos estão sendo conectados à governança da cidade inteligente para desenvolver 

                                                 
2 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/default.aspx 
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abordagens que podem tornar as cidades mais inteligentes (Gil-Garcia et al., 2015) e entender 

os diferentes arranjos dessa governança. 

A compreensão de sinergias entre estrutura social e novas tecnologias tem sido o 

cerne de muitos desses estudos (Bolívar & Meijer, 2016). Autores têm investigado como as 

novas tecnologias poderiam ser usadas para fortalecer a qualidade e a eficácia do governo. O 

diferencial agora é que a questão da sinergia sócio-tecnológica está sendo ampliada do nível da 

organização - ou da cadeia de organizações - para o nível do sistema urbano. Os conceitos e 

teorias existentes podem ser usados como base para estudar fenômenos no nível da cidade, mas 

também precisam ser revisados para torná-los adequados ao estudo neste nível de interações. 

Ao mesmo tempo, essas teorias podem ajudar a desenvolver perspectivas analiticamente ricas, 

mas também críticas sobre a ideia aparentemente atraente de uma cidade inteligente (Meijer & 

Bolívar, 2016).  

Dado o contexto da crescente urbanização, o incremento da TIC no tecido urbano 

e a complexidade de lidar com os diversos atores da cidade, neste estudo busco compreender, a 

partir das perspectivas de governança urbana e sistemas sócio-técnicos, como se formam as redes 

sócio-técnicas de governança e como produzem o uso das tecnologias de informação nas iniciativas 

de cidade inteligente. O argumento é de que a governança de iniciativas de cidade inteligente 

emerge da interação entre os artefatos tecnológicos e atores sociais e os modelos tradicionais 

de governança urbana ajudam a explicar os arranjos emergentes. Para isso será utilizada como 

lente teórica uma combinação da Informática Social (Kling, 1999) e Redes de Interação Sócio-

Técnica (Kling et al., 2003), pois fornecem um vocabulário amplo o suficiente para entender 

no nível macro esses arranjos de governança como sistemas interdependentes e ao mesmo 

tempo permite aprofundar até o nível micro, onde acontecem as interações entre atores e 

tecnologia num determinado contexto. Foi escolhida uma abordagem qualitativa para 

compreender esse fenômeno em maior profundidade. Foram estudados dois casos de iniciativas 

de cidades inteligentes. Um em Curitiba, a iniciativa denominada Curitiba Colabora e um em 

São Paulo, a iniciativa Pátio Digital. 

 

1.1 Justificativa teórica e prática 

 

É importante reconhecer que as cidades são consideradas elementos-chave para o 

futuro, desempenham um papel fundamental nos aspectos sociais e econômicos em todo o 

mundo e têm um enorme impacto no meio ambiente (Cunha et al., 2016). O conceito de cidade 

inteligente está longe de ser limitado à aplicação de tecnologias às cidades. De fato, o uso do 
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termo tem proliferado em muitos setores e abre-se oportunidade como uma área de pesquisa 

(Albino et al., 2015). Estudos identificaram algumas centenas de cidades inteligentes ou 

programas de cidades inteligentes existentes em todo o mundo, apesar disso há um número 

pequeno de estudos empíricos focados na governança da cidade inteligente (Ruhlandt, 2018).  

A literatura sobre cidade inteligente ora se concentra em estudar o potencial das 

tecnologias aplicadas o ambiente urbano e seus resultados para o empoderamento dos cidadãos, 

por exemplo se fazem uso das tecnologias em prol de cidades mais sustentáveis, colaborativas, 

inclusivas e participativas (Schaffers et al. 2011), ora se concentra numa crítica aos aspectos 

demasiados tecnocráticos dominados por grandes corporações de tecnologia (Greenfield, 2013; 

Holands, 2008). Pouco se tem abordado a cidade inteligente como aquela que conecta o sistema 

técnico das TIC, as infraestruturas, as redes de sensores e outras tecnologias de informação e o 

sistema social que envolve política, governança e interações complexas entre os vários atores 

da cidade (Meijer, 2017) e de que a cidade inteligente é o resultado das interações desses dois 

sistemas. Há uma lacuna na literatura acadêmica em compreender e informar a prática da 

governança de cidades inteligentes (Ruhlandt, 2018).  

Neste sentido, a cidade inteligente pode ser entendida como um sistema sócio-

técnico inserido no contexto urbano e as interações entre técnico e social não podem ser 

entendidas separadamente. Especificamente as interações desse sistema precisam ser estudadas 

para entender o futuro da cidade inteligente (Meijer, 2018). Neste trabalho a ponte entre esses 

dois mundos empíricos é construída a partir de dois corpos da literatura: a literatura sobre 

sistemas sócio-técnicos e a literatura sobre governança urbana. Essa combinação resulta em 

uma compreensão teórica que pode ser chamada de governança da cidade inteligente, a qual 

emerge de sistemas sócio-técnicos em ambientes urbanos (Meijer, 2018).  

Esta perspectiva analítica lança luz sobre os projetos de cidades inteligentes, os 

quais precisam ser analisados em termos das interações dentro de uma rede sócio-técnica entre 

diferentes atores urbanos, e resultam em decisões que vão definir os rumos dos projetos. Em 

Sistemas de Informação, as interações sócio-técnicas foram estudadas nas organizações 

(Orlikowski, 1992), agências do governo (Fountain, 2001) sistemas tecnológicos (Bijker et al., 

1987), sistemas de informação (Munford, 2003) engenharia da computação (Cherns, 1976), 

mas não em cidades inteligentes que envolve uma rede complexa de atores e a aplicação de 

tecnologias de informação no ambiente urbano. 

Neste trabalho, a abordagem sócio-técnica irá fornecer um quadro analítico para 

entender a interação entre grupos sociais (subsistema social) com as TIC (subsistema técnico) 

nos projetos de cidade inteligente. Dentre as diversas teorias sócio-técnicas escolhi a 
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Informática Social, por ser uma corrente de estudos interdisciplinar focada nos usos e 

consequências da implementação das TIC, levando em consideração a interação com contextos 

institucionais e culturais e um olhar mais crítico ao determinismo tecnológico (Kling, 1999) e 

a estratégia denominada Redes de Interação Sócio-Técnicas, definida como uma rede que inclui 

pessoas, organizações, equipamentos, dados, recursos diversos, comunicação, arranjos legais e 

mecanismos de execução e fluxos de recursos, e que permite analisar as interações sociais, 

econômicas e políticas da rede e fornece oito heurísticas para analisar um determinado 

fenômeno empírico (Kling, 2003).  

A governança urbana adiciona ao quadro analítico uma visão da cidade inteligente 

como o resultado da forma como o governo se relaciona com os atores urbanos (Pierre, 2011). 

Abre espaço para entender que a cidade inteligente é também, resultado do engajamento político 

de diversos atores da cidade e os jogos de influência que eles exercem. A visão de governança 

permite observar as decisões dos projetos de cidade como emergentes de influência mútua entre 

vários atores, de forma democrática e não em considerações puramente tecnocráticas (Meijer, 

2018). O papel dos fatores contextuais e sua potencial influência nos componentes e resultados 

da governança da cidade inteligente já foi destacado como relevantes para a pesquisa acadêmica 

(Ruhlandt, 2018). 

A perspectiva sócio-técnica destaca que as interações entre as forças motrizes, 

sociais e técnicas, são responsáveis pela dinâmica de um processo (Sawyer & Jarrahi, 2014). 

No entanto, até o momento pouco se sabe sobre as interações entre essas forças nos projetos de 

cidades inteligentes (Meijer & Thaens, 2018). Estudos longitudinais podem fornecer 

informações valiosas para aprimorar modelos causais de componentes, interrelações e 

dinâmicas relacionadas ao campo de governança da cidade inteligente. Por exemplo, estudos 

qualitativos longitudinais podem promover a percepção da governança da cidade inteligente 

reconhecendo a dinâmica de mudança de um sistema sócio-técnico complexo. Além disso, a 

pesquisa longitudinal poderia oferecer mais informações sobre os estágios de desenvolvimento 

de governança da cidade inteligente, onde certos relacionamentos podem não ser explicáveis 

ou reconhecíveis por meio de outros métodos de pesquisa (Ruhlandt, 2018). 

Neste trabalho analiso de forma longitudinal o processo de construção de projetos 

de cidades inteligentes como redes de interações sócio-técnicas. Ao analisar de forma 

aprofundada o surgimento dessas redes sócio-técnicas na cidade e se concentrar na 

compreensão da posição de influência dos vários atores, espera-se apresentar um quadro 

compreensivo de como emerge a governança de iniciativas de cidade inteligente. Essa 

perspectiva foge da visão determinista do uso de tecnologias de informação na cidade 
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inteligente para entender que as decisões sobre a aplicação de tecnologia no ambiente urbano 

são resultado de processos decisórios políticos, mas que também estas decisões são em parte 

influenciadas pela disponibilidade de TIC, e isto é crucial para o futuro da governança da cidade 

inteligente. 

A contribuição teórica que se pretende alcançar é apresentar um quadro 

compreensivo do processo de formação das redes sócio-técnicas de governança nas iniciativas de 

cidade inteligente. O estudo de casos no contexto das cidades brasileiras também pode oferecer 

uma contribuição para os estudos de governança urbana e para o campo de sistemas de 

informação (Pozzebon, Diniz & Reinhard, 2011) uma vez que o Brasil é uma economia 

emergente, onde a urbanização já está consolidada (76% da população vive em cidades) e a 

onda de aplicação de tecnologia no ambiente urbano é um fenômeno em curso. Também, o 

sistema político decentralizado e multipartidário faz com que existam diferentes estilos de 

governança entre as cidades.  

Aos profissionais e gestores públicos, oferecerá uma compreensão de como se 

constrói a governança de iniciativas de cidade inteligente. Gerir um projeto de cidade inteligente 

é lidar com decisões políticas e com os interesses de vários atores, e os gestores públicos 

precisam entender melhor como esses mecanismos funcionam. 

 

1.2 Pergunta de pesquisa, objetivo geral e específicos 

 
 A pesquisa tem o objetivo de compreender como os arranjos de governança sócio-

técnica produzem uso das tecnologias de informação nas iniciativas de cidade inteligente, a partir 

da perspectiva de governança urbana e redes de interações sócio-técnicos. Formulou-se a seguinte 

pergunta para orientar esta pesquisa: 

 

Como os arranjos de governança sócio-técnica configuram o uso das 

tecnologias de informação nas iniciativas de cidade inteligente?  

 

Objetivos específicos: 

 

a) Identificar quais são os atores sociais relevantes na rede de interação sócio-

técnica, seus interesses e como estes foram acomodados/excluídos durante 

o processo. 
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b) Identificar os modos de governança urbana predominantes na cidade e como 

eles influenciam a rede de interação sócio-técnica das iniciativas de cidade 

inteligente 

c) Compreender o papel da tecnologia na rede de interação sócio-técnica e as 

escolhas de arquitetura de tecnologia da informação. 

d) Apresentar os modelos emergentes de governança sócio-técnica de 

iniciativas de cidade inteligente 

e) Explicar como os arranjos de governança sócio-técnica configuram o uso de 

TIC nas iniciativas de cidades inteligentes 

 

 

2. QUADRO TEÓRICO 

 

 

A construção do cenário teórico que suporta o objetivo de pesquisa deste trabalho 

teve quatro etapas. Na primeira foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre 

governança da cidade inteligente. Depois, houve uma complementação da primeira etapa, 

acrescentando-se publicações sobre governança e cidades inteligentes. Na terceira etapa foi 

realizada a revisão da literatura sobre Sistemas Sócio-Técnicos. A Figura 1 mostra quando essas 

etapas aconteceram. Após a banca de qualificação do projeto, retornei para a literatura a fim de 

aprofundar os conceitos de governança urbana numa perspectiva mais voltada a Ciência 

Política. Também me debrucei sobre a literatura de Sistemas Sócio-Técnicos, especialmente 

Informática Social e Redes de Interação Sócio-Técnicas, caracterizando a quarta etapa de 

construção do referencial teórico. 

 

 

Figura 1 - Etapas da revisão de literatura 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A primeira etapa foi realizada durante a execução do Projeto Smart Urban 

Governance for Sustainable Cities, que reúne pesquisadores do Reino Unido, Brasil e Holanda, 

das Universidade de Stirling, Fundação Getulio Vargas e Universidade de Utrecht, 

respectivamente. O projeto de colaboração internacional tem o objetivo de entender a 

governança urbana inteligente em diferentes contextos e como ela impacta no desenvolvimento 

urbano sustentável de cidades. Estão sendo estudadas três cidades: Glasgow, Curitiba e Utrecht.  

Nesta etapa da revisão de literatura foi elaborado um protocolo com base no método PRISMA3, 

estabelecendo o seguinte conjunto de critérios de elegibilidade:  

a) Tópicos e disciplinas: o objetivo foi coletar diversas perspectivas sobre 

governança urbana inteligente de uma ampla variedade de áreas de estudo: 

administração pública, estudos de política, estudos de governo eletrônico, 

estudos sobre espaço urbano, planejamento urbano, sustentabilidade, 

governança urbana / sustentável, estudos sobre inovação e uso de 

informática nos espaços urbanos e comunitários;  

b) Design de pesquisa: todos os tipos de design de pesquisa foram incluídos na 

revisão (estudos de caso, survey, experimentos, revisões de literatura, 

pesquisas comparativas, etc.);  

c) Período de publicação: os estudos recuperados foram publicados entre 2006 

a 2016;  

d) Status das publicações: foram incluídos artigos escritos em língua inglesa, 

revisados por pares, bem como documentos, livros, capítulos de livros e 

teses de doutorado;  

e) Palavras-chave/termos de busca: foi utilizada uma combinação de termos 

para selecionar os artigos, pois o uso de termos únicos resultava em uma 

enorme quantidade de documentos. As combinações utilizadas foram: 

citizen + e-participation + urban sustainability, smart city + participation+ 

sustainability, city participation + ICT + sustainability, governance + e-

collaboration + citizen + sustainability, smart city + citizen + 

sustainability, e-participation + co-creation + sustainability and 

collaborative + e-governance;  

f) Os bancos de dados científicos da Scopus, PiCarta, Web of Science e Social 

Science Citation Index, foram consultados e resultou em apenas 11 

                                                 
3 http://www.prisma-statement.org/ 
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publicações relevantes. Optamos por usar o Google Scholar para aumentar 

a lista de publicações.  

A seleção procedeu, no Google, identificando artigos relevantes, lendo seus títulos 

e resumos. Além dos critérios de pesquisa listados, os registros também foram avaliados de 

acordo com critérios adicionais de qualidade do periódico, livro editado por estudiosos 

reconhecidos e impacto (número de citações no Google Scholar). O processo de identificação 

para cada termo continuou até a página dez-doze do Google. Guiados pelos critérios 

anteriormente descritos, identificamos um total de 96 artigos para a análise. 

Para extrair as informações das publicações, trabalhamos com uma planilha 

estruturada, com dimensões e variáveis pré-definidas pela equipe do projeto. Houve etapas 

intermediárias para alinhamento entre as equipes sobre o preenchimento da planilha. Essa 

delimitação mais precisa foi essencial para garantir que os pesquisadores trabalhassem de forma 

semelhante, fortalecendo a confiabilidade dos resultados. Os artigos foram então divididos e 

codificados pelas três equipes de forma independente. Ao final deste processo, as informações 

foram incorporadas em um banco de dados único. A partir deste ponto, cada equipe analisou e 

interpretou os dados de forma qualitativa de acordo com diferentes interesses de pesquisa. A 

equipe da Holanda focou nas variáveis importantes da governança, a equipe do Brasil buscou 

entender as características organizacionais essenciais para os arranjos de governança e a equipe 

do Reino Unido apresentou um panorama das publicações nesta área de pesquisa com foco em 

participação. 

Na segunda etapa, partindo do conjunto de artigos da etapa anterior, complementei 

a revisão de literatura em governança urbana inteligente e cidades inteligentes. Ao final desta 

etapa, foram adicionados 24 artigos aos 96 anteriores. Nesta coletânea de publicações 

identifiquei três artigos de revisão de literatura que foram especialmente importantes e ajudaram 

a completar o quadro teórico.  A publicação “Smart Cities: Definitions, Dimensions, 

Performance, and Initiatives” é uma revisão de literatura em profundidade de 82 publicações 

(Albino, Bernardi & Dangelico, 2015). Os autores proveem um quadro detalhando do estado-

da-arte do conceito cidade inteligente e suas dimensões chaves. No artigo “Governing the smart 

city: a review of the literature on smart urban governance” (Meijer & Bolívar, 2016), os autores 

analisaram um conjunto de 51 publicações que tratam de uma variedade de aspectos da 

governança urbana inteligente e o artigo “Smart Governance: Using a Literature Review and 

Empirical Analysis to Build a Research Model” (Bolívar & Meijer, 2016) propõem um modelo 

conceitual de governança urbana inteligente. 
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A terceira etapa consistiu na revisão da literatura sobre Socio-Technical Theory 

também conhecida como Socio-Technical Systems. Iniciei a busca da literatura pelo site da 

Association for Information Systems que disponibiliza uma base de teorias aplicadas ao campo 

de Sistemas de Informação. Neste site há uma lista dos artigos seminais e outros estudos que 

utilizaram Socio-Technical Theory. Adicionalmente, consultei a base de dados da Ebsco e da 

ProQuest e pesquisei por textos completos, publicados entre 2007 – 2017, em periódicos 

revisados por pares, nas áreas de government policy, information technology, information and 

communication technology e public administration utilizando os termos socio-technical 

systems + smart governance, para identificar publicações que utilizaram essa lente teórica em 

estudos de governança. A base da Ebsco listou 109 publicações, das quais li os títulos e resumos 

e identifiquei 11 artigos relevantes pois tratavam-se de estudos que utilizaram a abordagem 

sócio-técnica e governança. A base da ProQuest listou apenas 17 publicações e identifiquei 4 

delas relevantes para o estudo.  Adicionalmente, utilizei os mesmos critérios para consultar o 

Google Scholar e identifiquei 19 artigos e 5 Google books.  

Na etapa após a banca de qualificação foram adicionados artigos sobre Informática 

Social, Redes de Interação Sócio-Técnica. A busca foi realizada no Google Scholar e utilizei a 

sigla STIN + Kling para selecionar os artigos relevantes que citavam o principal proponente da 

abordagem Rob Kling, resultando em 61 artigos. Sobre o tópico de governança urbana, utilizei 

como principal referência o livro de Jon Pierre (2011) ‘The Politics of Urban Governance’ e 

artigos indicados por professores experts na área de governança durante o período de estágio 

de pesquisa no exterior realizado na Utrecht University School of Governance e no curso sobre 

Governança Urbana da mesma instituição. Nos subitens que se seguem apresento os conceitos 

chaves de cada subtema e da abordagem teórica escolhida.   

 

2.1 Cidade Inteligente 

 

A atenção acadêmica às cidades inteligentes e sua governança está crescendo 

rapidamente, mas esse debate ainda é fragmentado e difuso (Macadar et al., 2016; Meijer & 

Bolivar, 2016; Ruhlandt, 2018). O próprio termo “cidade inteligente” é controverso e criticado 

na literatura. Adicionalmente ao termo em inglês, smart city, que traduzo para cidade inteligente 

e utilizo ao longo deste trabalho, uma infinidade de termos é utilizada, tais como: digital city, 

intelligent city, ubiquotous city, virtual city, innovative city, knowledge city, creative city. Cada 

um desses rótulos carrega uma narrativa, valores ideológicos e simbólicos. Neste trabalho não 

pretendo aprofundar as discussões sobre todos eles, pois cada um merece uma análise detalhada 
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para a sua compreensão. Meu enfoque se dá sobre o termo cidade inteligente, o qual ganhou 

proeminência entre praticantes e acadêmicos por dois motivos: a influência de grandes 

corporações de tecnologia, principalmente a IBM, interessada em vender soluções tecnológicas 

para as cidades (Soderstrom, Paasche & Klauser, 2014); e a possiblidade de entender a cidade 

sob uma nova perspectiva, onde a colaboração cidadão-governo mediada pela tecnologia abre 

novos paradigmas de pesquisa (Przeybilovicz et al., 2018b). Nos parágrafos a seguir apresento 

o surgimento do termo e as narrativas e discussões acadêmicas que o envolvem. 

O vocábulo cidade inteligente está relacionado a políticas e ideias de planejamento 

urbano originário nos Estados Unidos, em particular ao conceito de smart growth desenvolvido 

no âmbito do Novo Urbanismo que se originou na década de 80 e mais tarde espalhou-se para 

outras regiões como a Europa (Hollands, 2008; Vanolo, 2013, Przeybilovicz et al., 2018a). O 

Novo Urbanismo, em termos de planejamento, visava a melhoria do ambiente urbano e da 

qualidade de vida nas cidades por meio da promoção de ideais comunitários e limitação da 

expansão urbana, do consumo de terras e da proliferação de formas de desenvolvimento 

inspirado pela lógica do automóvel e mobilidade individual. Um dos principais resultados 

intelectuais do Novo Urbanismo é a ideia de smart growth, uma estratégia de planejamento que 

visa tornar as cidades mais compactas, menos vorazes em termos de consumo de recursos e 

menos consumidoras de solo. Além disso, smart growth foi uma ideia política de movimentos 

populares, especialmente dos movimentos sociais urbanos na década de 90 (Beatley & Collins, 

2000). 

O adjetivo "smart" envolve a relação entre o espaço urbano e a inserção de uma 

camada de tecnologia da informação e inclui questões tais como a capacidade de gerar 

inovação, a transição para formas de governança eletrônica, a aprendizagem social, serviços 

públicos eletrônicos e a possibilidade de fornecer infraestrutura de TIC para a cidade, a ideia 

de cidade informacional (Hall & Castells, 1994; Hollands, 2008; Komninos, 2002). É razoável 

aceitar que o conceito de cidades inteligentes deriva da sobreposição e montagem destes dois 

movimentos, o smart growth e a cidade informacional (Allwinkle & Cruickshank, 2011; 

Hollands, 2008; McFarlane, 2011; Soderstrom, Paasche & Klauser, 2014).  

O termo cidades inteligentes veio a ser usado pela primeira vez na década de 90 

(Albino et al., 2015). Naquela época, o foco era a importância das novas TIC em relação às 

infraestruturas urbanas. Cidades se rotularam como "inteligentes" quando introduziram 

infraestrutura de TIC, governança eletrônica e indústrias de alta tecnologia para promover o 

crescimento econômico (Soderstrom, Paasche & Klauser, 2014). O Instituto para Comunidades 

Inteligentes da Califórnia foi um dos primeiros a se concentrar em como as comunidades 
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poderiam se tornar inteligentes e como uma cidade poderia ser projetada para implementar 

tecnologias de informação (Albino et al., 2015). Alguns anos mais tarde, o Centro de 

Governança da Universidade de Ottawa começou a criticar a ideia de cidades inteligentes como 

sendo demasiado orientadas tecnicamente. Nessa diferente visão, a cidade inteligente passa a 

ter uma forte abordagem orientada para a governança que enfatize o papel do capital social e 

das relações humanas no desenvolvimento urbano (Albino et al., 2015). Dois exemplos de 

cidades são mencionados na literatura, em que o termo cidade inteligente é usado para descrever 

um fenômeno discursivo e tecnológico mais complexo. Em 1994, a Multifunction Polis, uma 

cidade inteligente autônoma, foi planejada perto de Adelaide, na Austrália. Em 1997, as cidades 

de Cyberjaya e Putrajaya, na Malásia, foram reprojetadas sob o rótulo de cidades inteligentes. 

O que tornou o caso australiano e malaio inteligente foi sua visão de usar a infraestrutura de 

TIC não apenas para atrair negócios, mas, na medida do possível, deixar a rede de TIC orientar 

o funcionamento da cidade para automatizar e otimizar seus processos (Soderstrom, Paasche & 

Klauser, 2014). 

O segundo momento de expansão do termo cidade inteligente aconteceu em 2008, 

caracterizado pela intervenção das corporações de tecnologia da informação. Nesse ano, em 

meio à crise econômica, o então diretor executivo da IBM, Sam Palmisano, faz um discurso 

intitulado, “A Smarter Planet: The Next Leadership Agenda”. Neste discurso, Palmisano 

argumenta que o mundo e suas cidades devem se tornar mais inteligentes para se tornarem mais 

sustentáveis e economicamente eficientes. A partir dessa fala, extensivas campanhas 

publicitárias foram veiculadas ao redor do mundo. Em 2009, a empresa oficialmente registrou 

a marca Smarter cities (Soderstrom, Paasche & Klauser, 2014). O propósito das empresas de 

tecnologia era encontrar novos mercados, e viram nas cidades esta oportunidade. Desde então, 

o discurso tecnológico sobre cidades inteligentes tem sido criticado por vários autores (Cardullo 

& Kitchin, 2018; Greenfield, 2013; Hollands, 2008). Esses autores destacam que o discurso 

tecnológico deve ser entendido como uma agenda neoliberal para controlar o futuro da cidade. 

Eles sustentam que histórias sobre “cidades felizes” com “cidadãos felizes” são construídas 

para servir interesses corporativos em cidades modernas. 

Diante dessas diferentes narrativas, os estudiosos começaram a questionar o que 

define de fato uma cidade inteligente e pesquisas tentam mostrar os muitos aspectos escondidos 

em uma atribuição auto declaratória do rótulo de cidade inteligente (Hollands, 2008). O 

conceito de cidade inteligente é atualmente genérico e otimista para as cidades e não há uma 

definição generalizada, a qual precisa ser elaborada, como enfatiza Hollands (2008) em sua 

crítica ao conceito. O conceito de cidade inteligente pode ser visto como uma cidade que 
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aumenta a qualidade de vida de seus cidadãos (Giffinger et al., 2007) ou que se propõe 

essencialmente como cidade eficiente, tecnologicamente avançada, sustentável e socialmente 

inclusiva (Vanolo, 2013). Em seu artigo, Albino et al. (2015) descrevem 23 conceitos diferentes 

encontrados na literatura sobre o tema. As características mais comuns aos diferentes conceitos 

para cidade inteligente são 1) uma cidade com infraestrutura em rede que permite a eficiência 

política, em termos de serviços públicos e o desenvolvimento social e cultural; 2) uma ênfase 

no desenvolvimento urbano dirigido por empresas e atividades criativas para a promoção do 

crescimento econômico urbano; 3) inclusão social dos vários residentes urbanos e capital social 

para o desenvolvimento urbano e, 4) o ambiente natural como um componente estratégico para 

o futuro e sobrevivência na cidade (Albino et al., 2015). 

Observa-se que a construção do conceito de cidade inteligente está cultural e 

politicamente ligado à tensão entre várias forças, tais como 1) a reorganização das estruturas 

territoriais advindas do Novo Urbanismo; 2) os poderes governamentais e mecanismos de 

regulação com vista a reduzir o impacto ambiental; 3) reivindicações de justiça ambiental pelos 

movimentos sociais, associações e outras forças sociais de base, bem como a consciência 

ambiental revivida pelos cidadãos e consumidores; e, 4) apropriação do discurso ambiental por 

parte das empresas e dos agentes econômicos dispostos a empregar a retórica da 

sustentabilidade para reformular ou justificar suas atividades (Vanolo, 2013) e muitas vezes 

vender suas soluções de tecnologia para as cidades. O próprio desenvolvimento de avançadas 

tecnologias de informação também tem o seu papel na construção desse rótulo. 

A cidade inteligente pode ser concebida como um objetivo para projetos de 

desenvolvimento urbano, transformando a cidade num lugar bom para se viver, uma cidade 

saudável e tecnologicamente avançada (Vanolo, 2013), ou o termo cidade inteligente pode ser 

utilizada por gestores urbanos e as elites urbanas, políticas e econômicas, para apoiar as 

políticas de desenvolvimento específicas. Há muitas ligações entre as políticas de 

desenvolvimento urbano neoliberais e o conceito cidade inteligente: a construção de uma 

imagem de cidade limpa, verde e inteligente é, de fato, útil para atrair investimentos, 

profissionais qualificados e turistas (Brand, 2007; Hollands, 2008; Jonas & While, 2007). Cabe 

avaliar como as diferentes narrativas e interesses estão influenciando os projetos de cidades 

inteligentes ao redor do planeta. A partir dessas diferentes narrativas de cidades, a literatura 

sobre cidade inteligente também reflete diferentes visões, uma mais centrada na tecnologia, 

outra em pessoas e na colaboração. 

Na primeira visão, com foco tecnológico, os autores enfatizam as possibilidades 

que as novas tecnologias da informação e comunicação oferecem para fortalecer o sistema 
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urbano e definem uma cidade inteligente como o uso de tecnologias de computação inteligentes 

para tornar os componentes e serviços de infraestrutura críticos de uma cidade - que incluem 

administração da cidade, educação, saúde, segurança pública, imobiliário urbano, transporte e 

serviços - mais inteligente, interligado e eficiente (Washburn et al., 2010). Embora haja 

diferentes perspectivas sobre cidade inteligente, a ideia de que as TIC são fundamentais para o 

funcionamento da futura cidade é o cerne de todas elas e acaba sendo um elemento transversal 

nos modelos conceituais de cidade inteligente (Gil-Garcia et al., 2015). Ainda nesta visão, 

aparecem as questões sociais como a importância do desenvolvimento urbano liderado por 

empresas, a agenda de inclusão social, o papel das indústrias criativas no crescimento urbano, 

a importância do capital social no desenvolvimento urbano e a sustentabilidade urbana. Mas a 

principal característica desta abordagem é que a tecnologia é o ponto de partida para repensar 

todas essas outras questões (Lee et al., 2013; Walravens, 2012). 

A crítica que se faz sobre essa visão mais tecnocêntrica das iniciativas de cidade 

inteligente, muitas vezes lideradas pela indústria de alta tecnologia, é que parecem estar mais 

focadas no avanço do uso da tecnologia em si (Townsend, 2013). Em um documento 

corporativo da IBM, o termo cidade inteligente denota uma cidade instrumentada, 

interconectada e inteligente (Harrison et al., 2010). Instrumental refere-se à capacidade de 

capturar e integrar dados reais em tempo real por meio do uso de sensores, medidores, 

aparelhos, dispositivos pessoais e outros sensores similares. Interconectada significa a 

integração desses dados em uma plataforma de computação que permite a comunicação de tais 

informações entre os vários serviços da cidade. Inteligente refere-se à inclusão de serviços 

complexos de análise, modelagem, otimização e visualização para tomar melhores decisões 

operacionais (Harrison et al., 2010). Para empresas como IBM, Cisco Systems e Siemens, o 

componente tecnológico é o componente-chave de suas concepções de cidade inteligente. Sua 

abordagem foi criticada que cidades corporativas como Songdo (Coréia), Masdar City 

(Emirados Árabes Unidos) ou PlanIT Valley (Portugal) desconsideram o conhecimento real 

sobre como as cidades funcionam e representam espaços vazios que ignoram o valor da 

complexidade, dos cenários não planejados e os usos misto dos espaços urbanos (Geenfield, 

2013). 

A narrativa tecnológica centra-se na competitividade das cidades e na sua 

capacidade de responder aos desafios por meio das TIC e das soluções urbanas baseadas em 

rede (Wolfram, 2012). Promotores de negócios propõem que uma cidade inteligente deve usar 

um eficiente sistema de TIC para monitorar e controlar a cidade em tempo real (Goodspeed, 

2014). As tecnologias podem permitir que os aspectos da cidade sejam gerenciados de forma 
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mais eficiente e efetiva com base em evidências mais dinâmicas (Kitchin, 2014), embora isso 

tenha sido criticado como uma corporativização da governança da cidade (Kitchin, 2014). 

Nessa visão, as iniciativas de cidade inteligente estão centradas em uma espécie de governança 

tecnocrática que é muito estreita em escopo e reducionista e funcionalista em abordagem. Estas 

iniciativas baseiam-se num conjunto limitado de tipos específicos de dados e não conseguem 

levar em conta os efeitos mais amplos da cultura, da política, da definição de políticas públicas, 

da governança e do capital humano que moldam a vida urbana e a seus desdobramentos 

(Kitchin, 2014). 

A segunda visão, com foco em pessoas, não ignora a tecnologia, mas o foco nos 

cidadãos é fundamental para a existência de cidade inteligente. Nesta visão as cidades 

inteligentes são conceituadas como áreas metropolitanas com uma grande parcela da população 

adulta com um diploma universitário (Shapiro, 2006), ou territórios com alta capacidade de 

aprendizado e inovação, que está embutida na criatividade de sua população, suas instituições 

de criação de conhecimento e sua infraestrutura digital para comunicação e gestão do 

conhecimento (Komninos, 2011). Essas cidades inteligentes são muitas vezes pequenas e 

médias áreas urbanas que contêm universidades e experimentaram um crescimento 

populacional substancial nos anos recentes (Winters, 2011). O conceito de cidade inteligente 

nesta vertente baseia-se principalmente nas características dos habitantes, em termos de grau 

educacional, e esse nível de educação é visto como o principal motor do desenvolvimento 

urbano (Lombardi et al., 2012; Shapiro, 2006). 

O que autores como Nam e Pardo (2011) e Gil-Garcia et al (2015) enfatizam o papel 

do que eles chamam ‘infraestrutura humana’, do capital humano e da educação no 

desenvolvimento urbano. Afinal, uma cidade só existe porque pessoas vivem neste espaço e 

geram aprendizagem ao longo da vida, pluralidade social e étnica, flexibilidade, criatividade, 

cosmopolitismo ou abertura para a participação na vida pública, o que gera uma identidade 

única para cada cidade. Os problemas associados às aglomerações urbanas podem ser 

resolvidos por meio da criatividade, do capital humano, da cooperação entre as partes 

interessadas relevantes e suas ideias (Nam & Pardo, 2011; Gil-Garcia et al, 2015). A cidade 

inteligente reforça um ambiente criativo, a inclusão social de vários residentes urbanos nos 

serviços públicos, redes de conhecimento, organizações voluntárias, diversidade urbana e 

cultural.  

Abordar o tema das pessoas e das comunidades como parte da cidade inteligente é 

fundamental e tem sido negligenciado a dispêndio de se entender aspectos mais tecnológicos e 

políticos (Chourabi et al., 2011). Projetos de cidade inteligente têm impacto na qualidade de 
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vida dos cidadãos e visam promover cidadãos mais informados, educados e participativos. 

Além disso, iniciativas de cidade inteligente permitem que membros da cidade participem da 

governança e gestão da cidade e se tornem cidadãos ativos. Se eles forem os atores principais, 

eles podem ter a oportunidade de se envolver com a busca de solução para os problemas 

urbanos.  Também é crítico não se referir a membros da cidade apenas como indivíduos, mas 

também como comunidades e grupos sociais e seus respectivos desejos e necessidades dentro 

das cidades. Pessoas e comunidades são um componente que exige que as iniciativas das 

cidades inteligentes sejam sensíveis ao equilibrar as necessidades de diferentes interessados 

(Przeybilovicz et al., 2018b) e os atores urbanos assumem papeis nas iniciativas de cidade 

inteligente (Cardullo & Kitchin 2018; Granier & Kudo, 2016; Willems, Van den Bergh & 

Viaene, 2017). 

A terceira visão sobre cidade inteligente é a colaboração (Meijer & Bolivar, 2016). 

As iniciativas de cidade inteligente podem ser baseadas em narrativas de ecossistemas abertos 

para a inovação, com participação social nos níveis organizacional, individual e cultural (Gil-

Garcia, Vivanco & Luna-Reyes, 2014), ou seja, exigem inovação local e o envolvimento das 

partes interessadas (Goodspeed, 2014). Os dados e tecnologias devem ser complementados com 

uma ampla gama de outros instrumentos, políticas e práticas que são sensíveis às diversas 

formas pelas quais as cidades são estruturadas e funcionam (Kitchin, 2014). 

As publicações com um foco na colaboração destacam as interações entre os vários 

interessados da cidade em sua definição, como característica de uma cidade inteligente. As 

cidades inteligentes são vistas de uma perspectiva centrada nos cidadãos e a iteração com outras 

partes interessadas do que os demais conceitos (Calderoni et al., 2012). Esta perspectiva destaca 

a importância de conectar os centros de conhecimento às perspectivas de ação de vários atores 

da cidade para criar polos de inovação (Kourtit et al., 2012). A ideia de colaboração é mais 

central para essa abordagem e os autores se concentram sobre o desenvolvimento de interações 

produtivas entre redes de atores urbanos (Kourtit et al., 2012; Yigitcanlar et al., 2008).  O 

Quadro 1 apresenta uma síntese dos conceitos e visões. 
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Visão Conceitos Autores 

Tecnologia da 

informação 

Como o uso de tecnologias de computação inteligentes para tornar 

os componentes e serviços de infraestrutura críticos de uma cidade. 

 

A tecnologia é o cerne e acaba sendo um elemento transversal a 

maioria dos modelos conceituais de cidade inteligente. 

 

Cidade instrumentada, interconectada e inteligente que captura, 

integra e analisa dados. 

Washburn et al., 2010 

 

 

Gil-Garcia et al., 2015 

 

 

Harrison et al., 2010 

Pessoas Áreas urbanas com disponibilidade de pessoas bem capacitadas e 

formação. 

 

Cidades usam a criatividade, o capital humano, a cooperação entre 

as partes interessadas relevantes e suas ideias para resolver 

questões urbanas. 

Shapiro, 2006 

 

 

Nam & Pardo, 2011; 

Gil-Garcia et al, 2015 

Colaboração Ecossistemas abertos para a inovação, com participação social nos 

níveis organizacional, individual e cultural 

 

A colaboração entre cidadão-governo é mediada pela tecnologia 

com objetivo de gerar cidades mais abertas a participação e 

sustentáveis 

Gil-Garcia, Vivanco & 

Luna-Reyes, 2014 

 

Meijer & Bolívar, 2016 

Quadro 1 - Resumo dos conceitos e visões de cidade inteligente 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

As combinações destes três elementos – tecnologia, pessoas e colaboração - são 

feitas em várias publicações. As cidades inteligentes exigem não só tecnologias de informação 

sofisticadas, mas também a entrada de vários grupos de pessoas (Sauer, 2012; Schuurman et 

al., 2012; Hollands, 2008, Gil-Garcia et al, 2015, Cunha et al., 2016). Giffinger et al. (2007) 

apresentam uma elaborada discussão sobre o conceito de uma cidade inteligente e até mesmo 

identificam seis características. A sua conceituação, no entanto, combina o que é cidade 

inteligente tecnologia, pessoas e colaboração, e o que as cidades pretendem alcançar, economia, 

mobilidade, governança, meio ambiente, vida na cidade e pessoas inteligentes. Numa definição 

mais sofisticada a cidade é inteligente quando os investimentos em capital humano e social, 

infraestrutura urbana e tecnologias de informação impulsionam o crescimento econômico 

sustentável, qualidade de vida, com gestão inteligente dos recursos naturais, por meio de 

governança participativa (Caragliu et al., 2011, p. 70). O conceito de cidade inteligente evoluiu 

de uma ênfase na tecnológico para uma abordagem focada nos aspectos humanos, sociais e na 

governança participativa visando a sustentabilidade e a qualidade de vida (Macadar et al., 

2016).  

Em suma, parece haver três noções ideais de cidade inteligente na literatura, focada 

em pessoas, em tecnologias de informação ou na colaboração. Uma definição abrangente, como 

a apresentada por Caragliu et al. (2011), precisa incorporar todas essas vertentes e, além disso, 
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uma cidade não pode ser qualificada como ‘inteligente’ ou ‘estúpida’, mas pode ser analisada 

em termos de suas características estruturais e culturais nesses três domínios (Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Principais elementos do conceito de cidade inteligente 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Partindo da ideia que a cidade inteligente é o resultado da combinação entre a 

atuação dos cidadãos, uso de tecnologias de informação, e a colaboração entre os atores, 

mediada por tecnologia, pode-se entender que a cidade inteligente é um sistema sócio-técnico, 

formando redes de interação sócio-técnica complexas no ambiente urbano. 

 

2.2 Modos de Governança Urbana 

 

Nesta seção, apresento o conceito de governança adotado nesta tese e os principais 

modelos de governança urbana encontrados na literatura. A governança é governar a cidade 

dialogando com diversos atores. Os modos de governança determinam os objetivos e a forma 

como o diálogo entre os atores urbanos acontece.  Na governança urbana as distâncias entre 

eleitores e eleitos, ou entre burocratas e cidadãos são pequenas, além disso as escolhas políticas 

têm uma natureza imediata e visibilidade (John, 2008; Pierre, 2011). 

A governança olha para as interações entre Estado e sociedade e até que ponto os 

projetos coletivos podem ser alcançados por meio de uma mobilização conjunta. 

Academicamente, a governança redireciona a atenção das instituições para o processo, e do 

exercício da autoridade política e legal para o empreendedorismo público e a colaboração entre 

público e privado (Pierre, 2011). Os espaços urbanos são moldados e remoldados por escolhas 

políticas envoltas por interesses econômicos e institucionais (DiGaetano, 2006). Numa visão 
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democrática, as cidades tornaram-se a arena chave para a participação e o envolvimento político 

dos cidadãos (Pierre, 2011). A governança urbana é um processo que abrange o amplo espaço 

urbano e não apenas as instituições do governo local. Autores argumentam que a governança, 

de fato, não diminui o poder das instituições públicas, mas há uma mudança do foco em 

governar sozinho e governar em conjunto. 

A governança, envolve a implementação de processos com interagentes que trocam 

informações de acordo com regras e padrões para alcançar metas e objetivos (Johnston & 

Hansen, 2011). A governança pode ser vista como uma forma de esforços coletivos e 

combinados de vários atores para mudar ou influenciar questões legais, regulatórias ou outros 

assuntos (Van Winden, 2008). Seguindo essa ideia, a governança refere-se a estruturas e 

esforços que vão além do governo da cidade e incluem outros atores sociais (Gil-Garcia et al, 

2015) e uma governança democrática não depende apenas do governo, mas do envolvimento 

de múltiplos atores afetados pelas políticas públicas (Frey, 2016). 

Instituições políticas em cada cidade estão ligadas por arranjos informais chamados 

modos de governança. Essas relações políticas informais determinam como as cidades são 

governadas, exibem um conjunto de objetivos e metas para a cidade, bem como a natureza da 

interação entre o governo e os atores locais, incluindo os cidadãos (DiGaetano & Klemanski, 

1993; Pierre, 2011). Existem diferentes níveis nos quais a população participa ou pode ser 

integrada no processo de tomada de decisão, determinado pela medida em que as pessoas são 

ativas na política (Bevir & Rhodes, 2001). 

Seguindo a perspectiva da rede descentralizada (Bevir & Rhodes, 2001), a 

governança seria feita não por regras ou procedimentos, mas sim pelas diversas maneiras pelas 

quais as pessoas entendem e reagem a tais regras. De acordo com a visão descentralizada de 

governança, os diferentes modos de governança resultam de diversas questões da cidade e 

contextos políticos que podem mudar com o tempo (Bevir & Rhodes, 2001) conforme 

exemplificado na Figura 3 .  

Na prática, modos de governança urbana podem se sobrepor e coexistir dentro do 

mesmo arranjo (Frey, 2007), e isso depende da capacidade dos governos locais de promover 

debates e envolver atores locais (Firmino & Frey, 2014). Como as sociedades e cidades são 

entidades dinâmicas, não há um modo universal de governança urbana que seja apropriado para 

todas as localidades, ou mesmo para a mesma cidade, a longo prazo. A governança é criada por 

meio do desenvolvimento e ajustes das redes governamentais e sociais, da reestruturação das 

organizações governamentais e do aumento do envolvimento da comunidade (Irazábal, 2017). 
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Figura 3 - Modelo descentralizado de governança urbana 

Fonte: Bevir & Rhodes (2001) 

 

Vários modos de governança urbana surgiram ao longo do tempo e se 

institucionalizaram em diferentes contextos políticos, econômicos e sociais (Pierre, 2011; 

DiGaetano & Strom, 2003). Aqui, refiro-me aos modos de governança como “a relação entre a 

sociedade civil e o Estado, entre governantes e governados, o governo e os governados” 

(Irazábal, 2017), e apresenta um conjunto de metas, ações e estratégias para o desenvolvimento 

urbano (DiGaetano & Klemanski, 1993; Pierre, 2011). Por exemplo Pierre (2011) destaca 

quatro formas de governar a cidade: gerencial, consensual, pro-desenvolvimento econômico e, 

pro-bem-estar. Osborne (2006) e Torfing e Triantafillou (2013) falam em nova governança 

pública, muito ligada a governança participativa (Fischer, 2006). DiGaetano e Strom (2003) 

acrescentam a esta lista os modelos clientelista, pluralista e populista. 

O modelo gerencial de governança urbana é fundamentado em relações formais, 

burocráticas ou contratuais entre funcionários do governo e interesses do setor privado (Pierre, 

2011). Além disso, decisões são tomadas por funcionários do governo, em vez de construção 

de consenso, empregam a lógica governamental de um regime gerencial. O gerencialismo é 

propositivo em sua orientação política, muitas vezes enfatizando as preocupações sobre a 

eficácia ou eficiência das políticas e programas do governo (DiGaetano & Strom, 2003). O 

modelo gerencial de governança é dominado por funcionários não eleitos, especialmente 

burocratas e gerentes seniores (Pierre, 2011). O modelo de governança gerencial é baseado nas 

premissas da Nova Gestão Pública - que redefinem as práticas gerenciais e de governança no 

setor público de acordo com os objetivos típicos dos negócios (Osborne & Gaebler, 1992). Seu 

foco está quase totalmente nos processos e gestão intra-organizacionais e enfatiza a economia 

e a eficiência dessas unidades de serviço na produção de serviços públicos (Osborne, 2006). 

Muitos estudiosos criticaram a ênfase nos elementos gerenciais sobre as relações de governo 

de maneira formal e burocrática; em uma lógica de governo de tomada de decisão autoritária 

por funcionários públicos e especialistas e objetivos políticos materiais (Pestoff, 2011). A 
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governança da cidade baseada em elementos do gerencialismo pode ser considerada uma forma 

de governança diretiva. O papel dos cidadãos é reduzido a clientes / consumidores de serviços 

públicos (Diefenbach, 2009) e a legitimidade das decisões é baseada em bons resultados para a 

cidade e não no reconhecimento pelos cidadãos.  

Esse modelo de governança foi amplamente difundido no Brasil (Bresser-Pereira, 

2014), e orientou a implantação de políticas de governo eletrônico (Diniz et al., 2009) e ainda 

tem influência sob o uso de tecnologia nos governos locais, incluindo as iniciativas de cidade 

inteligente (Przeybilovicz et al., 2018a). Também pode ser reconhecido na área de 

planejamento urbano, por exemplo em Curitiba, a implantação de políticas de planejamento e 

desenvolvimento urbano deveu-se principalmente ao planejamento detalhado, a partir da 

década de 1970, utilizando ferramentas de políticas que foram descritas e às vezes criticadas 

como tecnocráticas (Irazábal, 2017; Lara, 2010, Mercier et al., 2015). Em relação ao modo de 

governo urbano de Curitiba, uma narrativa que tenta explicar como alcançou o sucesso do 

transporte e do planejamento urbano conta a história de uma cidade regida por um modelo 

tecnocrático de cima para baixo, inspirado no contexto cultural nacional da ditadura militar 

(Mercier et al., 2015; Moore, 2007) e ainda revivido em processos de planejamento mais 

recentes, como a elaboração do Plano Diretor iniciado em 2014, o arranjo institucional 

continuou a ser caracterizado pela gestão tecnocrática (Follador, Duarte & Carrier, 2018; 

Przeybilovicz et al, 2018b). 

O modelo de governança consensual desenvolve relações de governo público-

privado programáticas, nas quais os modos de interação entre governo e a sociedade civil são 

baseados em negociação e compromisso (Schmitter, 1977). A narrativa consensual predispõe 

os governos e as organizações da sociedade civil a buscar um consenso sobre os interesses das 

tarefas de governança (DiGaetano & Strom, 2003) e essas organizações oferecem 

oportunidades de mobilização política e social (Pierre, 2011). Há também um forte 

compromisso com a democracia participativa em um sentido mais amplo (Pierre, 2011). Nesse 

modelo, a cidade é vista como um sistema político e democrático para a inclusão de grupos 

sociais e interesses organizados no processo político urbano. A ideia de democracia local 

participativa, manifestada na representação de interesses, é central para esse modelo de 

governança (Pierre, 2011). A Holanda tem uma forte tradição em termos de sua forma de 

governança consensual (Michels, 2006; Kickert, 2003). Desde a década de 1980, cidadãos, 

organizações sociais e empresas têm se envolvido cada vez mais na definição de problemas de 

políticas, na busca de soluções políticas e na implementação de políticas. Uma ampla variedade 

de práticas nacionais e subnacionais que apresentam políticas interativas, parcerias público-
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privadas e redes de políticas emergiram. Cidades, hospitais, escolas e organizações de habitação 

receberam mais autoridade para determinar suas próprias políticas, e organizações 

governamentais prestaram cada vez mais atenção à sua transparência e responsabilidade em 

relação a cidadãos e organizações em termos de suas políticas e produtos (Michels, 2006). 

Na tradição de governança voltada para o mercado, o objetivo é promover o 

crescimento e o desenvolvimento econômico da cidade. O crescimento econômico se torna um 

objetivo político acima e além do debate político. Em termos de governança urbana, isso 

significa que os negócios privados se tornam uma voz extremamente poderosa no processo 

político local. A cidade se torna uma "máquina de crescimento" com políticas voltadas para 

responder aos interesses corporativos e o desenvolvimento econômico é o objetivo principal 

(Pierre, 2011). Este modelo de governança é muito comum de se encontrar em cidades com 

uma crise econômica e recessão profunda. Reduz-se o papel do Estado e amplia o espaço para 

os mercados (Bevir & Rhodes, 2003). Alguns chamam esse modelo de governança como 

mercantilização de serviços públicos (Fry, 1995). O modelo de governança orientado para o 

mercado busca criar maior flexibilidade e menos regulamentação. Os programas e as agências 

que os administram devem ser recompensados por meio de um sistema fundamentado em 

incentivos, no qual o aumento do desempenho resulta em uma recompensa maior. Além disso, 

as escolhas feitas por "consumidores" ajudariam a determinar se os programas receberiam apoio 

público contínuo (Considine & Lewis, 2003). Este modelo de governança urbana é o menos 

participativo porque tal participação iria politizar imediatamente a estratégia pró-crescimento 

(Pierre, 2011). Um exemplo de adoção desse modelo de governança é a cidade de Glasgow na 

Escócia. Desde meados dos anos 70, Glasgow enfrentou uma desindustrialização dramática 

(Gómez, 1998), levando o governo local a buscar medidas para reinventar a economia da 

cidade. Isto tomou a forma de políticas urbanas destinadas a melhorar o mercado, com subsídios 

públicos de projetos destinados a promover a recuperação da economia local por meio de apoio 

a facções pós-industriais (Boyle et al., 2008). 

A nova governança pública é outro modelo de governança. A premissa central dela 

é a coprodução governo-cidadãos e provisão de serviços públicos pelo terceiro setor (Pestoff, 

2011). Postula tanto um Estado plural onde múltiplos atores interdependentes contribuem para 

a prestação de serviços públicos quanto um Estado pluralista, onde múltiplos processos 

integram a política pública (Osborne, 2006). Pode ser entendido como um novo papel do Estado 

que adota uma abordagem centrada no cidadão e tenta garantir a participação das partes 

interessadas. Baseia-se na governança em rede e concentra-se na governança e coprodução 

agregadas. A nova gestão pública é baseada em conceitos de governança participativa, traz as 
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partes interessadas para o centro de planejamento estratégico e funcional e promove um maior 

engajamento e empoderamento, envolvendo-os na definição dos objetivos da organização, na 

avaliação de como alcançar as metas, e o planejamento e execução de tarefas específicas para 

atender a essas metas. As práticas de governança participativa envolvem espaços intermediários 

que reajustam as fronteiras entre o Estado e cidadãos, estabelecendo novos lugares nos quais os 

participantes podem se envolver de novas maneiras (Fischer, 2006). Em políticas recentes de 

cidade inteligente no Brasil, esse modelo de governança foi identificado no discurso de gestores 

públicos de uma grande cidade, indicando que pode influenciar como os projetos da cidade 

estavam sendo planejados e implementados (Przeybilovicz et al., 2018a). 

O modelo pluralista de governança é caracterizado por um alto grau de competição 

entre interesses conflitantes. Em modelos pluralistas de governança, o governo serve como 

intermediário ou arena para interesses rivais (Dahl, 1961; Judge, 1995). Dadas as tensões que 

surgem da rivalidade política, a principal preocupação em regimes pluralistas é o gerenciamento 

de conflitos; a vontade de barganhar torna-se um estilo político altamente valorizado na cultura 

política local. Os principais atores são as constelações de políticos e interesses privados que 

formam blocos ou alianças concorrentes no concurso para definir a agenda política de uma 

cidade por motivos materiais (DiGaetano & Strom, 2003). 

O modelo clientelista de governança se forma em torno de relações de troca 

personalizadas e particulares de favores entre políticos e partes interessadas (Aizenshṭadṭ et al., 

1984). A lógica governativa é baseada na troca pragmática, cujo propósito primordial é 

material, isto é, fornece benefícios seletivos para os políticos e constituintes envolvidos. 

Políticos urbanos intermediam coalizões políticas mantendo sistemas de patrocínio político que 

conferem favores a interesses particulares em troca de apoio (DiGaetano & Strom, 2003). No 

modelo de governança clientelista, é comum a prática na qual um partido que ganha uma eleição 

recompensa seus apoiadores de campanha por nomeação para cargos governamentais e por 

outros favores a empresas financiadoras da campanha. É comum também a completa alteração 

dos rumos da agenda de políticas públicas, alinhando as demandas do grupo político vencedor 

(Maranto, 1998). 

Esses modelos de governança urbana somados ao advento das TIC, são capazes de 

criar novos paradigmas: a governança da era digital, a qual envolve a reintegração de funções 

na esfera governamental, a adoção de estruturas holísticas e orientadas para as necessidades 

locais e a progressiva digitalização dos processos administrativos e da interação entre os atores 

(Dunleavy, Margetts & Bastow, 2005). Um desses novos modos é a governança urbana 

inteligente ou a governança da cidade inteligente. Refere-se à criação de novas formas de 
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colaboração por meio do uso de TIC para obter melhores resultados em termos de 

desenvolvimento urbano sustentável, e processos de governança mais abertos (Meijer & 

Bolívar, 2016). A governança compartilhada por meio de arranjos interinstitucionais, 

colaboração e desenvolvimento de relações entre atores participantes (Schaefer, Macadar & 

Luciano, 2017) somadas ao uso de tecnologias de informação merecem melhor compreensão. 

A governança da cidade inteligente representa um conjunto de tecnologias de 

informação, pessoas, políticas, práticas, recursos, normas sociais e informações que interagem 

para apoiar as atividades de governar a cidade (Johnston & Hansen, 2011). A governança é o 

núcleo das interações e representa um desafio importante para definir os rumos das cidades 

inteligentes (Belissent, 2011; Giffinger et al., 2007). A literatura sobre governança da cidade 

inteligente é escassa, e poucos trabalhos têm se debruçado sobre o entendimento das relações 

políticas e estratégias desse novo modo de governar a cidade (Ruhlandt, 2018).  

Meijer e Bolívar (2016) fizeram um exercício de revisão da literatura e definiram a 

governança da cidade inteligente como a forma de governar a cidade em que as decisões são 

baseadas em dados e informações, a administração pública utiliza as tecnologias de informação 

nos seus processos internos e há uma extensiva colaboração entre o governo e os atores 

externos, mediada pela TIC. Para esses autores (Meijer & Bolívar, 2016), a governança 

inteligente apresenta diferentes níveis de transformação do governo. Definições mais centradas, 

sugerem que os arranjos institucionais existentes e os modos tradicionais de governança urbana 

são suficientes para transformar as cidades em inteligentes (Meijer & Bolívar, 2016), enquanto 

outros autores sugerem que o próprio governo precisa de uma transformação interna para criar 

uma governança urbana inteligente (Janowski, 2015). Estudos também apontam alguns 

atributos organizacionais para governos locais mudarem para formas de governança inteligente, 

nomeadamente governança, ativos e gestão (Przeybilovicz et al., 2017; Marava et al., 2019). 

Outro elemento que surge nas discussões sobre governança da cidade inteligente é o uso de 

dados. Por exemplo Pereira et al. (2017) sugerem que o governo pode usar iniciativas de dados 

abertos como forma e melhorar sua interação com os atores sociais em termos de transparência, 

participação e colaboração. Para Meijer (2018) a governança da cidade inteligente passará a ser 

a governança das políticas de coleta, armazenamento, uso, visualização e acesso a dados. 

Para entender como as iniciativas de cidade inteligente são governadas, precisamos 

entender as regras que guiam o comportamento dos atores. A cidade não possui um único 

conjunto de objetivos. Objetivos são sempre desafiados e negociados. As regras políticas e 

sociais para o engajamento estão no centro dessa análise política das cidades inteligentes. Os 

modos de governança urbana podem ajudar a compreender a interação entre governo-atores nas 
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iniciativas de cidade inteligente e como configuram o uso de tecnologias de informação nas 

redes de interação sócio-técnica. 

 

2.3 Sistemas Sócio-Técnicos 

 

Neste item do trabalho apresento um breve histórico da corrente sócio-técnica, ou 

sistemas sócio-técnicos nos estudos organizacionais. Na sequência apresento a evolução dessa 

abordagem nos estudos sobre tecnologias da informação e a tradução de algumas teorias sócio-

técnicas para o campo de Sistemas de Informação fundamentando principalmente no artigo de 

Sawyer e Jarrahi (2014) até conduzir o leitor à perspectiva teórica adotada neste trabalho: a 

Informática Social e as Redes de Interações Sócio-técnicas (do inglês Socio Technical 

Interaction Network - STIN) proposta por Kling, McKim e King (2003) sobre as quais 

aprofundo a descrição e entendimento. 

Em meados do século XX, haviam algumas previsões otimistas do impacto da 

tecnologia (máquinas) na eficiência e produtividade das organizações. Todavia, era comum 

quando da introdução de uma nova tecnologia a associação a problemas de implementação, 

muitas vezes ligados à resistência da força de trabalho e à incapacidade de alcançar os 

benefícios esperados. Pesquisadores, especialmente no Tavistock Institute of Human Relations 

em Londres, com antecedentes nas ciências comportamentais (Sociologia, Psicologia, 

Antropologia) foram convidados para analisar os problemas relativos à mecanização dos 

processos de mineração junto às minas de carvão de Durham ao norte da Inglaterra, em 1949. 

Eles sugeriram que era necessário um ajuste entre o subsistema técnico (máquinas) e o 

subsistema social (trabalhadores) que juntos constituíam uma organização. Inicia-se a Escola 

Sócio-Técnica, ou também chamada Sistema Sócio-Técnico (Sócio-Technical System – STS) 

(Trist & Bamforth, 1951). 

O sistema sócio-técnico é formado por dois subsistemas: o subsistema técnico - que 

são as máquinas, equipamentos, dispositivos, ferramentas, tecnologia e a estrutura de trabalho 

associada, abrange a natureza das tarefas a serem realizadas e a tecnologia que permite sua 

realização. Compreende as técnicas necessárias para transformar entradas em resultados de 

forma a melhorar o desempenho econômico de uma organização. O subsistema social são os 

indivíduos e grupos de indivíduos, seus comportamentos, capacidades, cultura, sentimentos e 

tudo de humano que os acompanha. Inclui o agrupamento de indivíduos em diferentes papéis, 

equipes, coordenação, controle, gerenciamento. Envolve os indivíduos responsáveis pela 

realização das tarefas e os meios pelos quais seu trabalho pode ser coordenado (Mumford, 
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2003). O subsistema social e o subsistema técnico de determinado sistema de trabalho devem 

ser considerados particularmente e em suas relações e otimizados conjuntamente, para que os 

objetivos organizacionais sejam atingidos ao mesmo tempo em que alcança o desenvolvimento 

e a integração dos indivíduos. Isto quer dizer que é preciso projetar em conjunto o subsistema 

social e a tecnologia particular ao caso (Biazzi, 1994).  

Os relacionamentos entre os dois sistemas e entre eles e o ambiente externo também 

devem ser cuidadosamente analisados. Os primeiros estudos nesta área preocuparam-se em 

identificar as unidades de operações, ou grupos de atividades e as suas responsabilidades no 

sistema. Avançando, as principais funções executivas, como a coordenação e o controle do 

sistema mais amplo. Alguns deram atenção às relações pessoais. A teoria subjacente aqui era 

que a alienação e a insatisfação no trabalho eram resultadas de uma falta de controle pessoal 

(Mumford, 2003). 

Para estudar os sistemas de trabalho, autores dedicaram-se a identificar os 

princípios que aplicados no design de sistemas sócio-técnicos levariam a melhores resultados 

(Mumford, 2003). Por exemplo o princípio da redundância de funções (Emery & Trist 1972) 

os princípios das mínimas especificações críticas (Herbst, 1974) princípios de design para 

sistemas sócio-técnicos (Cherns, 1976). Estes estavam mais ancorados em sistemas de trabalho 

industrial, em que o subsistema técnico era basicamente formado pelas máquinas. Com o 

advento da tecnologia da informação, estudiosos se voltaram a estudar o design de novos 

sistemas, incluindo aqueles que incorporam novas tecnologias de informação e uma variedade 

de práticas de gestão e formas de trabalho modernas (Clegg, 2000).  

 

2.3.1 Abordagens sócio-técnicas nos estudos sobre tecnologia de informação 

Incorporado ao campo de Sistemas de Informação - SI, as pesquisas de natureza 

sócio-técnica enfocam as redes heterogêneas de instituições, pessoas e objetos tecnológicos 

que, juntos, desempenham papéis no design, desenvolvimento, implantação, aceitação e usos 

de qualquer TIC (Kling, McKim & King 2003). Nesta visão, qualquer separação entre a TIC e 

a sociedade como contexto é considerada uma simplificação que obscurece os complexos 

processos em que o ser humano e as tecnologias constroem conjuntamente as entidades sócio-

técnicas (Callon & Law, 1989). As abordagens sócio-técnicas para estudar as TIC fornecem 

orientações intelectuais úteis para avançar a teorização sobre os objetos tecnológicos e como as 

práticas de trabalho das pessoas e os arranjos organizacionais são proporcionados por recursos 

de TIC e/ou inibidos em caso de restrições dos mesmos (Sawyer & Jarrahi, 2014).  
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A pesquisa sócio-técnica baseia-se nas relações interdependentes e 

inextricavelmente ligadas entre as características de qualquer objeto ou sistema tecnológico e 

as normas sociais, regras de uso e participação de uma ampla gama de atores humanos. Esta 

constituição mútua social e tecnologia é a base do termo sócio-técnica (Sawyer & Jarrahi, 

2014). A perspectiva sócio-técnica pode ser articulada em três premissas: 1) a constituição 

mútua de pessoas e tecnologias (aqui tecnologias denota-se tecnologias de informação); 2) a 

incorporação contextual desta mutualidade; e 3) a importância da ação coletiva (Sawyer & 

Jarrahi, 2014). 

A constituição mútua implica 1) que tanto os seres humanos como as tecnologias 

podem ter algum tipo de agência em uma determinada situação e 2) essas ações não são 

deterministas - as ações não são independentes dos eventos circundantes. A premissa subjacente 

à constituição mútua é a co-evolução entre aquilo que é tecnológico e o que é social. O foco na 

interdependência entre tecnologia e organização humana é feito atendendo a desencadeadores 

materiais, ações de grupos sociais, pressões e influências contextuais e processos complexos de 

desenvolvimento, adoção, adaptação e uso de novas tecnologias no mundo social das pessoas 

(Jones & Orlikowski, 2007). A perspectiva sócio-técnica e, em particular, a premissa da 

constituição mútua, fala diretamente sobre as interações complexas e dinâmicas entre as 

capacidades tecnológicas, as histórias sociais, o contexto situacional, as escolhas e ações 

humanas em vez de buscar uma agência causal simplificada (Sawyer & Jarrahi, 2014).  

A premissa sócio-técnica da contextualidade é que todas as tecnologias estão 

socialmente situadas. A TIC está inserida em um contexto social, no qual tanto se adapta quanto 

auxilia a remodelar esse mundo social ao longo de seu design, desenvolvimento, implantação e 

uso (por exemplo, Kling, 1980; Avgerou, 2001; Land & Hirschheim, 1983; Walsham, 1993; 

Orlikowski, 1992). Esta concepção de tecnologia socialmente situada e mutuamente adaptativa 

contrasta com grande parte da pesquisa em SI, considerada mainstream e que busca um modelo 

padrão, que é "desproblematizado do tempo, espaço e usos" (Lee & Sawyer, 2010).  Em 

contraste com as abordagens descontextualizadas e destemporalizadas, a perspectiva sócio-

técnica baseia-se na incorporação do TIC no mundo mais complexo, um mundo fortemente 

ligado às características de onde ocorrem as ações. Em sua análise, os estudiosos sócio-técnicos 

se concentram em situar o trabalho e procurar examinar os fatores contextuais. Este tipo de 

pesquisa leva a uma visão holística do contexto que não diminui ou remove elementos 

contextuais, mesmo aqueles com influência limitada. Nesta visão situada, o contexto não é 

considerado como fixo ou delineável, mas é definido dinamicamente (Sawyer & Jarrahi, 2014).  
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A premissa sócio-técnica da ação coletiva diz respeito à busca de um objetivo por 

uma ou mais partes interessadas (Merton, 1968). A ação coletiva sustenta o conceito de 

organização e sociedade sem implicar resultados positivos ou negativos: há atividades 

compartilhadas. Várias partes perseguem objetivos diferentes, gerando conflitos. A premissa 

subjacente é que a busca conjunta de um ou mais objetivos compartilhados por duas ou mais 

partes, com foco no design, desenvolvimento, implantação e usos de um determinado objeto 

tecnológico é moldado pela natureza da ação coletiva. A premissa da ação coletiva é que os 

interesses conjuntos e múltiplos objetivos estão interligados tanto com o contexto como com os 

elementos tecnológicos. Neste sentido a pesquisa sócio-técnica contemporânea concentra-se 

menos em trabalhadores individuais e em situações sociais simplificadas - como as diferenças 

trabalhadores / gerentes - para responder a problemas mais complexos de contextos sociais e 

tensões de múltiplas partes (Kling, 2007; Sawyer & Eschenfelder, 2002) que pode ser aplicado 

à governança da cidade inteligente, onde há diversos atores envolvidos com diferentes 

interesses mesmo que o objetivo seja único, por exemplo gerar um cidade sustentável. 

A abordagem sócio-técnica evita raciocínios simplificadores que procuram uma 

causa única ou dominante de mudança. Em vez disso, abordagens sócio-técnicas aproximam-

se da complexidade e a incerteza envolvidas no processo de mudança. Em contraste com os 

pontos de vista socialmente ou tecnologicamente deterministas, as abordagens sócio-técnicas 

requerem uma compreensão detalhada dos processos organizacionais dinâmicos e a ocorrência 

de eventos ao longo do tempo, além do conhecimento sobre a intenção dos atores e as 

características das tecnologias. Como resultado, estudos neste fluxo de trabalho não constroem 

variáveis independentes nem dependentes, mas adotam lógica de processo para investigar a 

reciprocidade e co-evolução das interações e resultados contextuais (Barrett, Grant & Wailes, 

2006) que é a metodologia de análise adotada neste trabalho. 

A abordagem de Tavistock sobre o design sócio-técnico inspirou vários 

pesquisadores no campo emergente de SI. Mumford, fortemente influenciada por sua 

associação com o Instituto Tavistock, é considerada a pesquisadora mais influente na pesquisa 

sócio-técnica dentro do Sistemas de Informação (Davenport, 2008). O trabalho de Mumford 

colocou o contexto social e as atividades e necessidades humanas no centro do design de SI. As 

descobertas de projetos em 60 e 70 foram consolidadas por Mumford e seus colegas e deram 

origem a uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, denominada Effective Technical 

& Human Implementation of Computer-based Systems (ETHICS) (Mumford & Weir, 1979).  

Estudiosos da comunidade de engenharia de software também incorporaram os 

princípios sócio-técnicos. Um dos mais bem-sucedidos desses pesquisadores foi Albert Cherns 
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(1987; 1976). Cherns publicou seu conjunto de princípios de design que rapidamente ganhou 

prominência nas comunidades intelectuais envolvidas com ergonomia, fatores humanos e 

design e usabilidade de sistemas em larga escala.  Em SI os princípios de Cherns foram 

traduzidos e introduzidos por meio de dois artigos de Bostrom e Heinen (1977a; 1977b). Estes 

autores definiram os trabalhadores como usuários, desde então, parece ter se tornado uma 

definição aceita em grande parte da literatura de SI. 

A importância da participação dos trabalhadores, fundamental para a abordagem de 

Tavistock, foi amplamente adotada na prática (Land, Mumford & Hawgood 1979; Land & 

Hirschheim, 1983). Os estudos de Design Participativo ganharam expressão principalmente nos 

países nórdicos (Iivari & Lyytinen, 1998).  No seu sentido original, a participação de todos dos 

usuários é esperada em todas as tarefas e estágios de desenvolvimento de um sistema de 

informação. No entanto, ao longo da última parte do século 20, o envolvimento do usuário foi 

utilizado de uma maneira muito mais limitada: os usuários geralmente foram consultados 

principalmente para aprender sobre as tarefas e os sistemas técnicos que os suportam, não sendo 

envolvidos no resto do processo de design (Sawyer & Jarrahi, 2014). 

Independente aos esforços de Tavistock alguns estudiosos da Sociologia iniciaram 

um fluxo de teorização sobre os papéis das TIC (por exemplo Joerges, 1990). Esses estudiosos 

se concentram nas TIC em relação às estruturas sociais humanas, como grupos, comunidades, 

organizações, estratificações sociais / sociedades e mudanças no poder e na equidade (por 

exemplo, Latham & Sassen, 2005). O foco dos sociólogos, no entanto, levou-os a colocar os 

interesses macrossociológicos em primeiro plano em relação aos papéis das TIC na sociedade 

(Sawyer & Jarrahi, 2014). 

Na década de 1990, emergiram novos interesses de pesquisa nas dimensões sociais 

de SI. Estes foram direcionados para as relações entre o desenvolvimento, os usos e as 

mudanças sociais e organizacionais resultantes. O novo fluxo de pesquisa trouxe 

conhecimentos sobre o papel emergente das TIC em diferentes contextos organizacionais (por 

exemplo, Walsham, 1993, Hirschheim, Klein & Lyytinen 1996). Dando forma direta às teorias 

sociológicas das instituições, essa onda de pesquisa sócio-técnica foi aprimorada, se não 

diretamente moldada, a partir dos estudos em SI (Avgerou, 2002). As teorias sociológicas 

alavancadas pelo novo fluxo de pesquisas sócio-técnicas floresceram e mesmo não usando 

explicitamente o termo "sócio-técnico", essas teorias sociológicas ofereceram uma base sólida 

sobre a qual a pesquisa sócio-técnica emergente foi construída. As Teoria Institucional 

(Avgerou, 2000, 2002; Orlikowski & Barley, 2001) Teoria da Estruturação (DeSanctis & Poole, 

1994; Orlikowski, 1992, 2000, 2008; Orlikowski & Robey 1991; Walsham & Han, 1991), 
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perspectiva da Rede Social (Barabasi 2003; Monge & Contractor 2003; Oinas-Kukkonen, 

Lyytinen & Yoo 2010) e Filosofia Social (Fitzgerald, 1997; Dunlop & Kling, 1991; Malone, 

Lai & Fry, 1995; Ciborra & Lanzarra, 1999) foram fundamentais na criação desse espaço 

acadêmico (Sawyer & Jarrahi, 2014). 

Os estudiosos da comunidade intelectual conhecidos como Estudos de Ciência e 

Tecnologia (do inglês Science, Technology and Society - STS) preocuparam-se com as relações 

recíprocas entre estruturas sociais, políticas e culturais, pesquisa científica e inovação 

tecnológica. Os estudiosos da STS trazem uma ampla gama de perspectivas para se concentrar 

nas relações entre tecnologia e sociedade. Dada a variedade de modelos, estruturas conceituais 

e domínios de estudo, não existe uma definição acordada sobre o que constitui ou qualifica 

como estudos de tecnologia em STS (Van House, 2003). Essa ambiguidade intelectual atende 

melhor a STS, pois torna a comunidade aberta para explorar novas tecnologias. Dois trabalhos 

seminais sobre modelagem social da tecnologia (MacKenzie & Wajcman, 1985) e a construção 

social de sistemas tecnológicos (Pinch & Bijker, 1987) ganharam proeminência.  

Praticamente todos os pesquisadores STS estão unidos no seu objetivo de dispensar 

a predominância do determinismo tecnológico. Eles acreditam que a simplicidade oferecida por 

essa perspectiva não reconhece o processo dinâmico e complexo pelo qual as tecnologias 

interagem com a sociedade (Bijker, 1995; Latour, 2005). Pesquisadores STS também 

argumentam unanimemente que a "caixa negra de tecnologia" deve ser aberta para análises 

sociológicas (Law & Bijker 2000). Para isso, os pesquisadores devem prestar a devida atenção 

ao processo e ao conteúdo da própria tecnologia. Desviando-se do impacto da tecnologia, esse 

conjunto de pesquisas tende a destacar como a tecnologia é construída durante as fases de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação e como as circunstâncias estruturais e políticas do seu 

desenvolvimento se refletem na tecnologia. Ao longo do tempo, os estudiosos do STS 

abraçaram várias abordagens teóricas. Três dos mais destacados são: a construção social da 

tecnologia (do inglês Social construction of technology - SCOT), com foco em construções 

como flexibilidade interpretativa e atores relevantes; a modelagem social da tecnologia (do 

inglês Social Shaping of Technology - SST) com base em conceitos como configuração e 

trajetórias; e a teoria ator-rede (do inglês Actor-Network Theory - ANT) que introduz redes, 

inscrição, tradução e irreversibilidade. 

Nos últimos anos houve uma nova e substancial onda de teorização sócio-técnica a 

qual vem se desdobrando a partir de conceitos e fontes sócio-técnicas passadas, combinando 

com o trabalho empírico e teórico para promover novos paradigmas (Sawyer & Jarrahi, 2014). 

Por exemplo a domestication das TIC (Berker, Hartmann & Punie 2006), a sociomaterialidade 
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(Orlikowski & Scott, 2008) e computerization movements (Kling, 2007) são algumas dessas 

abordagens sócio-técnicas emergentes. 

Focando especificamente em computerization movements, esta abordagem 

estendeu os conceitos de movimentos sociais de duas maneiras. Um movimento social, 

amplamente definido, é uma ação coletiva coordenada que depende de unidades sociais 

informais para prosseguir na construção de instituições em direção a objetivos compartilhados. 

Esses objetivos podem ser direcionados a uma política específica ou ser mais amplamente 

orientados para mudanças culturais. Muitas vezes, este fundamento institucional cria conflito 

com as instituições existentes. A construção de instituições exige líderes, visões, recursos, 

seguidores e eventos. Adaptando esta vasta área de pesquisa sociológica, Kling e Iacono (1988) 

articularam um movimento de informatização como uma forma específica de movimento social, 

centrado na institucionalização das TIC. Além disso, um movimento de informatização enfatiza 

os discursos públicos em torno de uma nova TIC, as maneiras pelas quais vários adeptos e 

adversários enquadram os esforços de informatização e as práticas por meio das quais esses 

quadros e discursos se desenrolam. 

 

2.3.2 Informática Social e Redes de Interação Sócio-Técnica: uma estratégia para estudos 

das TIC e o contexto social 

Informática Social é o termo usado para representar um campo de pesquisa focado 

nas relações entre as TIC e o contexto social maior em que elas estão inseridas e que se 

desdobrou a partir dos conceitos de computerization movements. O trabalho contemporâneo de 

Informática Social abrange investigações sobre o design, implementação e uso de TIC em uma 

ampla gama de configurações sociais e organizacionais e sobre os impactos e consequências 

dessas diferentes configurações. Se concentra em explorar, explicar e teorizar sobre os 

contextos sócio-técnicos. O uso das TIC é cada vez mais importante e penetrante nos meios 

sociais. A orientação para o contexto é que distingue a Informática Social de outros trabalhos 

de SI que se concentram em comportamentos individuais. 

Por contexto social, entende-se um senso holístico de interação entre os níveis de 

análise social e as características particulares que ajudam a definir qualquer nível de análise. 

Essas características atuam como forças nos vários níveis de análise e fornecem o pano de fundo 

e a perspectiva a partir da qual uma compreensão do problema de interesse pode ser 

desenvolvida. Nos trabalhos de Informática Social, isso geralmente inclui grupos de trabalho 

formais e informais; departamentos; organizações formais; unidades sociais formais e 

informais, como comunidades ou profissões ou associações profissionais; grupos de 
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organizações e indústrias; nações, grupos culturais e até mesmo sociedades inteiras (Castells, 

1991; MacKenzie & Wajcman, 1999). 

A Informática Social oferece uma perspectiva adicional para o propósito deste 

trabalho, pois tem um foco maior nas tecnologias em uso, em vez de tecnologias em design, e 

está focada na compreensão dos usos e consequências das TIC e leva em consideração a sua 

interação com contextos institucionais e culturais. A Informática Social, em suma, argumenta 

que, para entender como as tecnologias são usadas, não se deve privilegiar a priori o técnico 

nem o social, mas deve estar aberto à possibilidade de que as agrupamentos sócio-técnicos 

possam ser impulsionadas por desenvolvimentos tecnológicos, por meio de construção social, 

ou por um processo iterativo de moldagem mútua entre os dois (Cruz & Meyer, 2012). 

A Informática Social é interdisciplinar e seus estudiosos foram inspirados por 

abordagens construtivistas encontradas nas correntes teóricas sobre a construção social da 

tecnologia.  Está particularmente preocupada com os movimentos de informatização: a 

transformação dos arranjos e atividades sociais humanas decorrentes da implementação, uso e 

adoção de tecnologias de informação em diferentes tipos de organizações e sistemas sociais 

(Horton, Davenport & Wood-Harper, 2005). Trata-se de uma perspectiva, uma forma de 

enquadrar, a dinâmica particular das TIC nos mundos social e organizacional. Os estudiosos da 

Informática Social procuram teorizar TIC como cristalizações em evolução a partir de 

interesses, atividades, estruturas e objetos tecnológicos que são construídos ao longo do tempo 

em resposta a condições locais e institucionais (Davenport, 2008).  

Rob Kling é reconhecido como o principal proponente da Informática Social (Day, 

2007). Ele começou a explorar os sistemas de informação no governo local dos EUA no início 

da década de 1970 e desenvolveu uma estrutura explicativa, a rede de computação, na qual a 

computação organizacional deve ser vista como um conjunto de equipamentos, aplicações e 

técnicas com capacidades de processamento de informações (Kling & Scacchi, 1982). Esta 

perspectiva é uma alternativa aos modelos de engenharia que se concentram no equipamento 

tecnológico e suas capacidades de processamento. 

A Informática Social está ancorada no interacionismo simbólico. Atende ao micro 

e macro níveis de análise e conceitos sociológicos fundamentais de contexto, situação social, 

embeddedness, identidade, papel e autoridade (poder). Considera-se a influência da história 

sobre o pensamento e a ação, a dinâmica, as contingências, a fluidez e a incerteza dos resultados 

das relações sociais. A relação entre tecnologia e vida social é considerada problemática num 

processo complexo e contingente. Esta relação é mediada pela história, contexto, estrutura e 

sistema de agência, cultura e significado, interesses e recursos simbólicos e materiais, e 
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processos políticos e sociais (Robbin & Day, 2006). O interacionismo simbólico também é o 

fundamento teórico e uma explicação sociológica para duas outras preocupações sobre a 

dinâmica dos processos de macro nível e as consequências da informatização para a ação 

coletiva: 1) o discurso político sobre a informatização no nível societal e 2) a visão política 

manifestada em políticas públicas (Robbin & Day, 2006).  

A informatização implica mudança, mudança implica conflito e conflito é endêmico 

para a transformação social (Kling & Scacchi, 1979). As tecnologias baseadas em computador 

desempenham papéis fundamentais na reestruturação das principais relações sociais - 

interpessoais, intergrupais e institucionais. O objetivo de Informática Social é intervir na 

construção social do significado, valor, uso e até mesmo design de tecnologias moldadas pelo 

discurso (Kling, 2003) e romper com as práticas prescritivas das TIC.  

A Informática Social também trabalha com o conceito de ator social (Lamb & 

Kling, 2003). O modelo de ator social articulou várias relações sociais importantes em relação 

às formas em que as TIC são abordadas e trazidas para o mundo social desses atores (Gunter, 

Rowlands & Nicholas, 2009). Nessa perspectiva, os indivíduos deixam de ser usuários da 

tecnologia, como sugerido por Bostrom e Heinen (1977) e adotado na maior parte das pesquisas 

em SI para serem atores sociais com papeis complexos e com poder de agência.  

Como parte dos avanços teóricos da Informática Social um conjunto de insights 

podem ser extraídos e tomados como comuns ou esperados de qualquer esforço de 

informatização: 1) os usos de qualquer TIC levam a múltiplos e, às vezes, efeitos paradoxais; 

2) os usos das TIC formam o pensamento e a ação de maneiras que beneficiam mais alguns 

grupos do que outros. O design, o desenvolvimento e os usos das TIC remodelam o acesso de 

maneiras desiguais e muitas vezes mal consideradas; 3) os efeitos diferenciais do design, 

implementação e uso das TIC geralmente têm consequências morais e éticas; 4) o design, a 

implementação e os usos das TIC têm relações recíprocas com o contexto social maior: não é 

possível isolar uma TIC ou seus efeitos e, 5) os efeitos das TIC irão variar de acordo com o 

nível de análise, fazendo parecer que existem fenômenos diferentes em funcionamento nesses 

níveis. (Kling, 1996; Kling, Rosenbaum & Sawyer 2005; Sawyer & Jarrahi, 2014). 

Duas características da Informática Social distinguem-na da literatura de pesquisa 

sócio-técnica mais ampla. Primeiro, ela fornece um quadro intelectual que pode orientar as 

práticas metodológicas dos pesquisadores de SI, focado especificamente nas TIC (e não mais 

genericamente na "tecnologia") e os usos no nível institucional (Kling e Scacchi 1982, Kling, 

1987, Sawyer & Jarrahi, 2014). Uma segunda característica diferenciadora é o maior nível de 

agência atribuída às TIC. Isso contrasta com o construtivismo forte mais comum encontrado na 
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SCOT e SST, onde as capacidades técnicas não são fixas, mas essencialmente indeterminadas 

e abertas à flexibilidade interpretativa (Kling, 1992). As pesquisas ancoradas na Informática 

Social seguem cinco princípios (Sawyer & Tyworth, 2006): 

1. As TIC são vistas como um sistema sócio-técnico: um arranjo na rede dos 

objetos tecnológicos, das pessoas e das normas, práticas e regras sociais. 

Como resultado, para o pesquisador o artefato tecnológico e o contexto 

social são inseparáveis para fins de estudo e análise (Kling, McKim, & 

King, 2003). É este o princípio que mais se liga diretamente aos princípios 

sócio-técnicos e que diferencia da pesquisa determinista em SI. 

2. É orientada para o problema: isso significa que a pesquisa em Informática 

Social se concentra no design, no desenvolvimento e no uso do mundo real. 

O objetivo é informar o discurso sobre as TIC para ajudar indivíduos, 

organizações e sociedades a usar melhor as TIC. Não há correlação para isso 

nos princípios sócio-técnicos. 

3. O design, desenvolvimento e uso das TIC são contextualizados e 

socialmente situados. Os contextos sociais e históricos permeiam todos os 

elementos das TIC, desde conceituação até design para implementação e 

uso.  

4. As pessoas são atores sociais (Lamb & Kling, 2003). As pessoas têm 

motivações, interesses, práticas, valores que influenciam a forma e o porquê 

usam as TIC. Embora restrita e habilitada pelas instituições sociais em que 

estão incorporadas, as pessoas possuem uma agência individual que molda 

essas instituições e influencia sua adoção e uso das TIC. 

5. O pesquisador adota uma orientação crítica e prioriza uma visão empírica 

das TIC. Por orientação crítica, não se refere a teoria crítica e sua orientação 

para a emancipação e a teoria marxista (Orlikowski & Baroudi, 1991). Aqui, 

crítico indica uma orientação que desafia a sabedoria aceita e os 

pressupostos aceitos para as TIC. É por meio deste desafiante pressuposto 

de que os pesquisadores evitam o determinismo tecnológico simplista e 

obtêm uma visão mais profunda da complexidade do design, 

desenvolvimento, implantação e uso contínuo das TIC. 

A evolução do pensamento da Informática Social, o qual considera o processo de 

informatização como um arranjo sócio-técnico, a TIC como indissociável do contexto 

situacional, e as narrativas do interacionismo simbólico levaram a caracterização das TIC como 
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Redes de Interação Socio-Técnicas (Sociotechnical Interaction Networks - STINs). Isto 

significa que as TIC não são ferramentas ou objetos que podem ser analisados separadamente 

de seus usuários, mas que co-constituem uns aos outros e exige que as tecnologias e os usuários 

sejam analisados integralmente no contexto situado (Sawyer & Jarrahi, 2014). Inspirado pelo 

tratamento simétrico de seres humanos e não-humanos na teoria do ator-rede, (Kling, McKim 

& King 2003, p. 48) define a STIN como: 

 

“uma rede que inclui pessoas (incluindo organizações), equipamentos, dados, 

recursos diversos (dinheiro, habilidade, status), documentos e mensagens, arranjos 

legais e mecanismos de execução e fluxos de recursos. Os elementos de uma STIN são 

heterogêneos. As relações de rede entre esses elementos incluem: interações sociais, 

econômicas e políticas." 

 

A STIN fornece uma estrutura para estudar como as escolhas sociais configuram 

escolhas técnicas que respondem pelo sucesso e sustentabilidade de sistemas de informação e 

como as escolhas sociais são complicadas pelo papel múltiplo e muitas vezes sobreposto dos 

atores sociais. A STIN ajuda o pesquisador a identificar o conjunto abrangente de atores que 

moldam o projeto e implementação de sistemas técnicos (Dutton, 2013), concentrando-se em 

atores incluídos e excluídos por novas montagens tecnológicas, e analisando como eles 

interagem uns com os outros e com a tecnologia. Em particular quando atingem o que são 

chamados de pontos de escolha, onde as decisões sobre adoção, uso e reutilização de 

tecnologias de informação são tomadas (Cruz & Meyer, 2012). 

STIN é mais amplamente utilizada para entender e mapear as relações-chaves 

dentro de comunicadas online entre pessoas, entre pessoas e tecnologias, entre tecnologias e 

suas infraestruturas, e entre tecnologias que constituem fóruns eletrônicos em uso. Kling 

apresenta o modelo STIN para analisar a rede de relações de periódico acadêmico eletrônico 

(Kling, McKim & King, 2003). O termo rede é entendido como metafórico, pois nem todas as 

relações entre elementos em uma STIN podem ser desenhadas sob a forma de um diagrama de 

rede simples; algumas STIN podem ser muito complexas para serem representas graficamente 

como uma rede. As representações gráficas das STIN podem revelar apenas algumas das 

interações mais relevantes. Entretanto, elas não representam os protocolos sociais, o caráter de 

contratos legais, habilidades de atores, por exemplo. Elas ajudam a desenvolver ou comunicar 

uma análise em vez de servir como um modelo completo de uma configuração ou fórum 

eletrônico (Kling, McKim & King, 2003). 
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No modelo STIN, as interações sócio-técnicas são analisadas dentro das fronteiras 

pré-definidas da rede. As relações sócio-técnicas estão inscritas no mundo real social/técnico 

em que as fronteiras podem ser quase ilimitadas. Por exemplo, as interações que acontecem na 

rede social do Facebook podem se estender a todos os bilhões de usuários da rede, e até fora 

dela. Por isso a STIN ajuda a definir essas bordas que tornam a análise viável.  

Apesar de oferecer um valioso quadro analítico, há alguma falta de clareza em 

relação à linguagem STIN. A STIN é descrita como uma metodologia (Kling et al., 2003), um 

tipo de entidade (Barab et al., 2004; Scacchi, 2005), uma estrutura (Barab et al., 2004; 

Eschenfelder & Chase, 2002; Scacchi, 2005), e uma ferramenta heurística (Eschenfelder & 

Chase, 2002). Para Meyer (2006) um termo que melhor descreve a pesquisa STIN é se referir 

à estratégia STIN. É bastante claro que o STIN não alcança o nível de teoria, nem é uma 

metodologia. Para o autor a STIN é uma estratégia analítica. Nenhum método específico está 

vinculado à pesquisa STIN; de fato, a pesquisa da STIN, como a maioria da Informática Social, 

é abrangente na seleção de métodos específicos que podem ser usados para reunir os dados 

necessários e construir explicações STIN no nível analítico.  

O termo estratégia STIN é apropriado no sentido de que uma estratégia é um plano 

de ação orientado para objetivos. O objetivo neste caso é encontrar explicações e compreensões 

mais completas da relação entre o social e o técnico em sistemas sócio-técnicos. Estratégias são 

maneiras de lidar com as coisas. Os diagramas STIN podem ajudar a visualizar relacionamentos 

e nós de rede importantes, mas eles não são um método por si só. A estratégia STIN leva a 

escolher métodos particulares, a favorecer certos tipos de compreensão sobre o mundo, mas 

mantém a mentalidade geral da Informática Social em relação a uma variedade de métodos, e 

uma preferência por métodos múltiplos para questões de pesquisa. A estratégia STIN é uma 

perspectiva analítica baseada em uma maneira estratégica de ver o mundo. É uma estratégia de 

abordagem, seleção e análise de problemas de pesquisa, não uma estratégia de método (Meyer, 

2006). 

A estratégia STIN permite um exame variado dos sistemas sócio-técnicos, a 

inclusão dos papéis sociais dos atores além de seus papéis específicos para o sistema sócio-

técnico em análise, a capacidade de rastrear atores sociais cujos papéis não são principalmente 

técnicos, atenção aos atores excluídos e interações indesejáveis e foco na importância da 

mudança social nas redes sócio-técnicas faz da STIN um complemento valioso para a 

Informática Social nos estudos sobre as TIC. Juntas a STIN e a Informática Social oferecem 

um conjunto de conceitos analíticos e ferramentas para estudar tecnologia na sociedade (Meyer, 

2006). É por isso que considero adequada utilizar estas duas estratégias para estudar os aspectos 
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da governança da cidade inteligente. A estratégia STIN é constituída de um conjunto de 

heurísticas ilustrativas que constituem um vocabulário para modelar e entender uma rede de 

interação sócio-técnica. Estas heurísticas foram propostas por Kling et al (2003) para estudar 

as interações em comunidades online. São elas: 

Identificar uma população relevante de interagentes do sistema: Nesta etapa, 

busca-se identificar e caracterizar potenciais interagentes do sistema. Em que formas e papéis 

os interagentes participam no sistema? Os interagentes também não se limitam aos "usuários", 

os financiadores e os gerentes de recursos também são importantes interagentes e devem 

desempenhar um papel na determinação da arquitetura sócio-técnica. Este passo é semelhante 

a uma análise das partes interessadas: identificação dos atores prováveis, seus papéis e suas 

necessidades em relação a tecnologia. 

Identificar os principais grupos de interação: Nesta etapa, os interagentes 

identificados no passo anterior são agrupados em relação ao seu papel na rede sócio-técnica. O 

objetivo deste passo é entender os diferentes papéis potencialmente desempenhados na rede por 

diferentes subgrupos. Os grupos podem, obviamente, estar sobrepostos, e seus papéis em uma 

rede podem até ser conflitantes. 

Identificar estruturas de incentivos: Nesta etapa, as estruturas de incentivo são 

identificadas e tornadas explícitas no grau possível: quais tipos de incentivos estimulam a 

comunicação apropriada na rede? Após esta fase, o criador de um modelo STIN deve ser capaz 

de especificar por que os membros de qualquer dos grupos interessantes relevantes identificados 

na fase anterior querem participar da rede. Ajudará a entender e especificar por que um 

interagente pode querer ter um tipo particular de interação. 

Identificar atores excluídos e interações indesejadas: Crítico para determinar as 

arquiteturas da rede é entender não apenas os tipos de interações que os interagentes querem ter 

no sistema, mas também os tipos de interações que eles não querem ter. Como uma heurística, 

as interações indesejadas frequentemente envolvem várias formas de monitoramento ou 

vigilância. Ao realizar vários tipos de interações sociais em uma comunidade eletrônica, os 

participantes podem se permitir serem monitorados de forma mais estreita do que de outra 

forma. Outro tipo de interação indesejada é evitar o agravamento ou o emaranhamento com a 

burocracia. 

Identificar fóruns de comunicação existentes: Nesta etapa, identificar sistemas 

de comunicação existentes que os interagentes já estão usando - isto é, caracterizar a ecologia 

das comunicações dos interagentes. Também entender se essas comunicações reforçam ou 

competem entre si. 
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Identificar pontos de escolha arquitetônicos: Depois de identificar as principais 

características sócio-técnicas do fórum e seus interagentes, identificar os principais pontos de 

escolha de design de arquitetura de sistemas. Um ponto de escolha refere-se a uma característica 

tecnológica ou a um acordo social em que o designer pode selecionar alternativas. No entanto, 

alguns exemplos de pontos de escolha podem ser: arquitetura e governança de TI ou o modo de 

governança da iniciativa de cidade inteligente. Esses pontos de escolha serão claramente 

diferentes dependendo dos interesses dominantes. 

Identificar os fluxos de recursos: Esta etapa envolve "seguir os ativos" ou 

entender como os recursos fluem em toda a rede. Esses fluxos de recursos podem ter influência 

direta e indireta nas interações dentro da rede.  

A escolha arquitetônica do mapa aponta para características sócio-técnicas: 

Depois de ter identificado as principais características sócio-técnicas dos interagentes e os 

principais pontos de escolha arquitetônicos, podemos começar a desenvolver uma compreensão 

de quais combinações e configurações de recursos são mais compatíveis, viáveis e sustentáveis. 

configurações viáveis podem envolver trocas entre opções. 

Alguns dos pontos fracos da STIN (Meyer, 2006), foram discutidos entre 

pesquisadores de Informática Social. Por exemplo, o viés inerentemente organizacional da 

estratégia STIN limita sua capacidade de lidar com as implicações sociais não-organizacionais 

mais amplas da tecnologia. Outra limitação que a STIN compartilha com a pesquisa de 

Informática Social em geral decorre do uso de uma variedade de métodos: combinar a 

necessidade de uma ampla coleta de dados com a complexa conceituação de fenômenos sócio-

técnicos significa que é uma estratégia difícil para muitos estudiosos (Sawyer, 2005). Isso 

também aponta para outra limitação de STIN: a capacidade de identificar e analisar com sucesso 

as STIN é fortemente dependente da habilidade do investigador em obter informações de 

entrevistados e obter acesso a indivíduos e organizações (Meyer, 2006). Meyer (2006) 

argumenta que a estratégia STIN ainda é pouco utilizada tanto fora do círculo de pesquisadores 

da Informática Social e quanto para estudar outros fenômenos empíricos que não as 

comunidades online. Para este autor, a estratégia STIN precisa ser testada rigorosamente contra 

dados empíricos. 

Alguns pesquisadores se ocuparam na adaptação/utilização da STIN em diferentes 

tópicos. Taylor-Smith & Smith (2016) utilizaram a estratégia STIN para compreender os 

espaços de participação online. Os espaços de participação foram identificados e investigados 

em três estudos de caso. Cada caso dizia respeito a uma comunidade ou grupo ativista, na 

Escócia: pessoas que trabalham para influenciar o conselho local. Um estudo de caso dizia 
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respeito a um grupo local que faz campanha contra cortes de gastos e privatização; o segundo 

grupo de estudo de caso estava trabalhando para melhorias num determinado bairro; o terceiro 

grupo fazia campanha contra o desenvolvimento comercial de um edifício (Taylor-Smith & 

Smith, 2016). 

Os autores mapearam a importância dos espaços de mídia social privativos na 

participação democrática contemporânea, com base nos estudos de caso de grupos liderados 

pelos cidadãos, comunidades e ativistas.  Eles consideraram que cada espaço de participação é 

um conjunto de pessoas, artefatos, processos e expectativas de comportamento. As pessoas são 

atores essenciais na comunicação, reunião, organização e criação de conteúdo; bem como 

mantem as estruturas sociais e físicas que definem tal espaço. Os artefatos podem incluir 

tecnologias de informação, como dispositivos, software e infraestrutura. As pessoas são a fonte 

de artefatos e os reúnem para criar espaços de participação. Os espaços de participação online 

incluem presença em redes sociais, e-mail, sites e blogs. Os espaços de participação fora do 

ambiente eletrônico incluem espaços físicos onde as pessoas se reúnem. Os limites de um 

espaço de participação podem ser físicos, virtuais, sociais e / ou temporais; é provável que sejam 

mutáveis, permeáveis e subjetivos (Taylor-Smith & Smith, 2016).  

A estratégia STIN também foi utilizada para entender o papel das TIC em uma rede 

sócio-técnica de políticas e serviços governamentais para uma comunidade marginalizada 

(Letch & Carrol, 2008). Estes autores investigaram os impactos não intencionais do governo 

eletrônico sobre as pessoas à margem da sociedade com o objetivo de antecipar e salvaguardar 

estas pessoas por meio de políticas e mesmo procedimentos de sistema de informação (Letch 

& Carrol, 2008). Eles adotaram a estratégia STIN, e utilizaram em um domínio diferente, 

abordando diferentes objetivos de pesquisa, as consequências de TIC. Os autores agregaram as 

heurísticas de STIN em três fases de análise: uma análise de partes interessadas / atores 

(identificar o sistema de interagentes, grupos, estruturas de incentivo) uma análise de 

relacionamento de rede (interagentes excluídos, comunicação e recursos); e uma análise da 

trajetória da rede (arquitetura de TI e pontos de escolha). Como resultado, foi possível capturar 

a diversidade e a intensidade dos interagentes como base para analisar e diagnosticar o sistema 

de governo eletrônico em questão. A aplicação do STIN neste trabalho demonstra uma maneira 

pela qual sistemas sócio-técnicos complexos podem ser identificados, analisados e áreas para 

possíveis intervenções (Letch & Carrol, 2008). O estudo indicou que a investigação sobre 

governo eletrônico deve examinar as TIC não isoladamente, mas como parte de uma rede, 

conjunto ou rede complexa inter-relacionada de influências (Letch & Carrol, 2008). 
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Outros estudos aplicaram a estratégia STIN para estudar como as atividades 

associadas à verificação de segurança são praticadas, suportadas e percebidas dentro de uma 

pequena empresa de software (Kreeger & Harindranath, 2017). Também, para desenvolver um 

quadro teórico completo sobre a história e evolução da fotografia como um sistema sócio-técnico, 

mostrando a relevância da construção social e da evolução dos equipamentos fotográficos até chegar 

nos smartphones (Meyer, 2008; Cruz & Meyer, 2012). Para explorar as consequências da 

introdução de Massive Open Online Courses (MOOCs) na educação superior em termos de papéis 

de educadores, designers de aprendizagem e a construção sócio-técnica desses cursos (White & 

White, 2016). Para entender a complexidade das relações entre pessoas e tecnologia em casos de 

aprendizagem em redes sócio-técnicas locais; a construção de uma rede sócio-técnica global 

abrangente para a aprendizagem; e a evolução dessas redes ao longo do tempo (Walker & 

Creanor, 2009). Para entender os padrões de interação social e tecnológica que emergem em 

projetos de desenvolvimento de software livre encontrados em diferentes comunidades de 

pesquisa e desenvolvimento (Scacchi, 2005). Para entender comunidades online de voluntários 

de Perguntas e Respostas (Shachaf & Rosenbaum, 2009). Não foram encontrados estudos que 

utilizaram a estratégia STIN para entender as redes sócio-técnicas em iniciativas de cidades 

inteligentes.  

A lente sócio-técnica é uma perspectiva rica para o estudo de cidades inteligentes, 

segundo Meijer & Bolívar (2016). A inovação tecnológica urbana é sócio-técnica no sentido de 

que envolve o uso de novas tecnologias e mudanças nas rotinas, colaborações e papéis dos 

atores no domínio público (Meijer & Thaens, 2018). Pode basear-se em análises mais técnicas 

e/ou mais sociais para apresentar um rico entendimento teórico e empírico sobre a dinâmica 

sócio-técnica de uma iniciativa de cidade inteligente. A partir dos conceitos expostos neste 

capítulo, formulei o seguinte modelo de análise (Figura 4 e Quadro 2). No modelo, o argumento 

subjacente é de que a governança das iniciativas de cidade inteligente é resultado das interações 

sócio-técnicas, atores sociais e tecnologias de informação, num determinado contexto de 

governança urbana. Identificar como se formam as redes sócio-técnicas de governança em 

inciativas de cidade inteligente é o objetivo desta tese e a contribuição teórica que se pretende 

alcançar. 
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Figura 4 - Modelo conceitual de Governança da cidade inteligente 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Adequando-se à corrente sócio-técnica e à pergunta de pesquisa que se propôs 

investigar, foram adotados métodos qualitativos para coleta e análise dos dados nos dois casos 

estudados. No capítulo a seguir, apresento esses procedimentos metodológicos. 

Uso de Tecnologia
da Informação

Modo de 
governança

urbana
Atores sociais

Rede de 
Interação Sócio-

Técnica
Governança da cidade inteligente
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 Perspectiva Operacionalização 

 Cidade Inteligente Governança Urbana Informática Social STIN 
A

to
re

s 
so

ci
ai

s 

Pessoas: quem são os 

atores sociais e os papeis 

atribuídos quando há 

uma iniciativa de cidade 

inteligente. 

Rede complexa de atores 

com diferentes interesses 

que precisam ser 

acomodados no projeto 

As pessoas são atores sociais e 

têm motivações, interesses, 

práticas, valores que influenciam 

a forma e o porquê usam as TIC. 

As pessoas possuem uma agência 

individual que molda as 

instituições e influência a adoção 

e uso das TIC. 

(1) Identificar uma 

população relevante de 

interagentes do sistema  

(2) Identificar os principais 

grupos de interação  

(3) Identificar atores 

excluídos e interações 

indesejadas  

(1) Estado, Mercado, 

Sociedade Civil 

(2) Grupos podem não ser da 

mesma esfera 

(3) Quem são os excluídos, 

perdedores e vencedores 

 

O
u

tr
o

s 
fa

to
re

s 

co
n

te
x

tu
ai

s 

O contexto abordado na 

literatura é de crescente 

urbanização e pressão 

sobre os serviços 

públicos, entretanto o 

contexto local da cidade 

é pouco entendido 

Contexto político-legal e 

modelos tradicionais de 

governança urbana podem 

influenciar a iniciativa de 

cidade inteligente 

Social e tecnológico são 

inseparáveis e sobrem influência 

da interação com contextos 

institucionais e culturais. 

(4) Identificar estruturas de 

incentivos  

(5) Identificar fóruns de 

comunicação existentes  

(6) Identificar os fluxos de 

recursos  

(4) Estruturas de incentivo da 

iniciativa 

(5) Espaços de debate online 

e/ou offline 

(6) Dinheiro/ tecnologia / 

capital humano 

U
so

 
d

e 
T

ec
n
o

lo
g

ia
 

d
a 

in
fo

rm
aç

ão
 

O uso de diversas 

tecnologias de 

informação é inerente a 

cidade inteligente. 

Aparece como 

desencadeadora de novos 

paradigmas para a 

governança urbana 

participativa, como 

governança eletrônica e 

governança inteligente 

As TIC são vistas como um 

subsistema sócio-técnico: um 

arranjo na rede dos objetos 

tecnológicos em interação com as 

pessoas e as normas, práticas e 

regras sociais.  

(7) Identificar pontos de 

escolha 

(7) Pontos de escolha de 

Governança e de uso das 

tecnologias de informação 

T
ip

o
 d

e 
in

te
ra

çã
o

 g
o

v
er

n
o

-a
to

re
s 

Cidade inteligente é 

definida em termos de 

pessoas, tecnologias de 

informação e 

colaboração. As 

interações governo-

cidadão dessa 

colaboração em termos 

de governança e 

arranjo sócio-técnico 

são quase inexistentes 

na literatura 

A governança urbana 

acontece em termos de 

objetivos, papeis dos 

interessados, tipo de 

relação governo-atores 

socais e poder de influência 

na rede e decisões. Como se 

formam os arranjos nas 

iniciativas de cidade 

inteligente e as 

características dos 

arranjos é pouco 

explorado. 

O desenvolvimento e os usos das 

TIC remodelam o acesso de 

maneiras desiguais e muitas vezes 

mal consideradas; os efeitos 

diferenciais do design, 

implementação e uso das TIC 

geralmente têm consequências 

morais e éticas.  

Como isso se dá no caso das 

cidades inteligentes. 

(8) A escolha arquitetônica 

do mapa aponta para 

características sócio-técnicas 

(8) Identificar o arranjo de 

governança da iniciativa de 

cidade inteligente 

Quadro 2 - Aplicação do modelo conceitual do trabalho 

Fonte: elaborado pelo autor
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa está posicionada na tradição qualitativa, utilizo como estratégia de 

pesquisa a rede de interação sócio-técnica (STIN) e as oito heurísticas propostas por Kling et 

al (2003). A principal ferramenta de coleta de dados é a entrevista semiestruturada. Para análise 

dos dados utilizo a análise processual, especificamente a análise de quebras temporais – 

temporal bracketing (Langley, 1999). 

 

3.1 Abordagem de pesquisa 

 

Primeiro, o posicionamento na tradição qualitativa está alinhado com a abordagem 

sócio-técnica, a qual pressupõem que as tecnologias de informação e os grupos sociais se 

constituem mutuamente, estão incorporados num contexto onde a ação coletiva é determinante 

para implantação, adoção e uso das TIC (Sawyer & Jarrahi, 2014; Kling et al., 2003) e rejeita 

o determinismo tecnológico. Segundo, está alinhada com o objetivo da pesquisa que busca 

compreender como os arranjos de governança sócio-técnica configuram o uso das tecnologias 

de informação nas iniciativas de cidade inteligente. Terceiro, esse posicionamento na tradição 

qualitativa reflete minha visão como pesquisador. Durante minha vida profissional tive a 

oportunidade de intercalar experiências práticas em empresas privadas e no setor público, com 

formação acadêmica e projetos de pesquisa.  

Em termo de experiência profissional, trabalhei por 2 anos numa indústria brasileira 

multinacional, onde participei da implantação de sistemas de informação e com mapeamento 

de processos industriais. No setor público trabalhei por 6 anos e conheci a dinâmica interna da 

administração pública tanto no nível estadual como no municipal. E reuni experiências 

acadêmicas trabalhando em projetos de pesquisa sobre cidade inteligente e sobre governança 

inteligente no período do doutorado. 

 A experiência profissional ajudou a formar meu posicionamento como pesquisador 

de que o uso de tecnologias de informação envolve não apenas aspectos técnicos, mas 

elementos contextuais, sociais e o interesse de diversos atores, o que torna a tomada de decisões 

complexa, especialmente na administração pública por envolver maior número de atores 

interessados. Por isso a aplicação de tecnologias de informação no ambiente urbano precisa ser 

analisada por ângulos que permitam capturar as nuances contextuais e sócio-técnicas. 
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3.1.1 Estratégia de pesquisa: rede de interação sócio-técnica (STIN) 

A estratégia STIN é bastante utilizada para entender as redes de interação em 

ambientes virtuais, ou comunidades online. Além dos autores Letch & Carrol (2008), este 

parece ser um dos poucos trabalhos que utiliza STIN para entender um fenômeno que acontece 

no mundo real (cidade) e é a primeira vez que se aplica para entender a governança da cidade 

inteligente. Sabendo dos riscos de se adaptar uma teoria de um campo diferente, ao desenvolver 

o trabalho segui as quatro recomendações de Truex et al (2006): 

O encaixe entre a teoria e o fenômeno de interesse. Minha pesquisa está 

preocupada com a investigação das interações numa rede de interação sócio-técnica e como 

emergem em formas de governança da cidade inteligente. Meu exame inicial do tópico indicou 

que a tomada de decisões sobre o uso de TIC e a governança de cidades inteligentes depende 

de relações e influência de diversos atores da cidade. As heurísticas para o desenvolvimento de 

modelos STIN, com foco na identificação de relações entre uma população relevante de 

interativos do sistema, se mostram adequadas às características do problema. Uma fraqueza de 

adotar as heurísticas é a falta de definição dos conteúdos de cada etapa; por isso acrescento no 

trabalho a perspectiva de governança urbana.  

O contexto histórico da teoria. STIN é construída com base em conceitos e 

premissas de outros fluxos de pensamento, incluindo a Construção Social de Tecnologia e 

Teoria Ator-Rede como discutido acima. São enfatizados a importância do contexto, a 

necessidade de uma consideração igual do social e do técnico e a rejeição do determinismo 

tecnológico. Assim, a STIN parece adequada para investigar as iniciativas de cidade inteligente, 

pois envolve situações sociais complexas em que o contexto é relevante.  

Como a teoria afeta a escolha do método. STIN parece ser agnóstico do método, 

na medida em que não são feitas recomendações específicas sobre métodos adequados. 

Implícito, no entanto, em qualquer discussão sobre a importância das influências contextuais e 

sociais é a necessidade de pesquisa intensiva, onde essas influências contextuais e sociais 

podem ser observadas. Como a estratégia STIN parece requerer uma análise do processo de 

formação das redes sócio-técnicas e os pontos relevantes, adotei uma estratégia qualitativa 

articulada com o método de análise processual de quebras temporais. 

A contribuição do processo de teorização para a teoria cumulativa, incluindo a 

relação com o desenvolvimento anterior e posterior do desenvolvimento. Esta é uma das poucas 

aplicações da estratégia STIN por pesquisadores em um domínio diferente ao proclamado por 

Rob Kling e a escola da Informática Social.  
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Utilizo como unidade de análise as iniciativas de cidades inteligentes não na forma 

de um projeto formal estruturado, mas iniciadas pela administração pública local. Isto permite 

investigar iniciativas que nascem sob a liderança da administração pública e que incorporam, 

durante o processo, atores externos. A escolha dos casos também não se limitou a uma cidade, 

para oferecer uma maior variação de contextos locais para a análise. Tendo como base estas 

premissas e o modelo conceitual da Figura 4 - Modelo conceitual de Governança da cidade 

inteligente, foram definidos quatro critérios para a seleção dos casos: 

a) Envolver múltiplos atores com diferentes interesses; 

b) Envolver decisões de aplicação/uso de tecnologias de informação; 

c) Serem iniciativas colaborativas; 

d) Ter interação governo-atores para caracterizar um modo de governança. 

Com base nos critérios estabelecidos foram selecionadas duas iniciativas de cidade 

inteligente como casos de estudo: Curitiba Colabora em Curitiba e Pátio Digital em São Paulo. 

Dado o destaque nacional e internacional de Curitiba e ainda uma cidade que se projeta com a 

adoção de práticas inovadoras, esta foi escolhida para estudo neste trabalho de tese. O caso do 

Curitiba Colabora é reconhecido como uma prática colaborativa inovadora o qual recebeu dois 

prêmios nacionais e atende aos critérios de seleção.  Dado o protagonismo no cenário global e 

local, bem como as iniciativas voltadas para o desenvolvimento de uma cidade inteligente, São 

Paulo foi a segunda cidade escolhida para estudo. O caso do Pátio Digital também atende aos 

critérios de seleção e mostra-se interessante caso para estudo, já sendo explorado em outras 

pesquisas. Os dois casos também foram escolhidos pela viabilidade e acessibilidade aos atores.  

 

3.1.2 Coleta de dados 

O principal instrumento de coleta de dados é a entrevista semiestruturada e segue 

uma escolha proposital de identificação dos entrevistados (Lincoln & Guba, 1985). 

Inicialmente, escolhi respondentes que estão diretamente envolvidos com o caso estudado e que 

oferecem uma rica descrição sobre o mesmo. Usei a técnica de bola de neve, perguntando a 

cada informante sua recomendação sobre quem poderia explicar melhor os processos de 

interesse do caso. Pesquisas anteriores sugeriram que a escolha deve começar com os agentes 

públicos, pois o governo local desempenha um papel importante na governança da cidade 

inteligente e porque os casos escolhidos foram iniciados pela administração pública local. 

O roteiro de entrevista está fundamentado na primeira etapa da revisão sistemática 

da literatura para o projeto Smart Urban Governance, quando foram definidas as principais 

dimensões da governança urbana inteligente. Em seguida, foi elaborado um protocolo de 
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perguntas pelos pesquisadores do projeto, para estudar os casos empíricos. Este protocolo com 

o roteiro de perguntas foi utilizado como base para as entrevistas realizadas em 2016 com os 

respondentes do caso Curitiba Colabora, (Apêndice A). As entrevistas realizadas em 2018 com 

novos respondentes do caso Curitiba Colabora e do caso Pátio Digital também seguirem este 

roteiro e acrescentei perguntas relacionadas as oito heurísticas propostas por Kling et al (2003).   

As entrevistas forneceram material empírico que me permitiu entender com 

profundidade quem são os atores e os papéis desempenhados e compreender a dinâmica da 

relação governo-atores. No caso do Curitiba Colabora as entrevistas aconteceram entre 

novembro e dezembro de 2016, antes do término da gestão do Prefeito Gustavo Fruet. Foram 

entrevistados 5 gestores públicos da Secretaria de Informação e Tecnologia de Curitiba - SIT, 

5 líderes do Code for Curitiba4 e 3 professores de universidades locais. Em outubro de 2018 fiz 

outras 2 entrevistas com ex-funcionários da SIT, totalizando 15 entrevistas. No Pátio Digital, 

as entrevistas foram feitas entre outubro e novembro de 2018 e participaram 4 gestores públicos 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo - SME, 1 professor da rede de ensino 

municipal e 2 desenvolvedores voluntários. Adicionalmente, tive acesso às entrevistas 

realizadas entre outubro e dezembro de 2017, por uma equipe de mestrandos da FGV, que 

também estudaram o Pátio Digital (Da Silveira, Lima & Kühl, 2017). Os pesquisadores cederam 

7 entrevistas feitas com gestores da SME e 2 entrevistas com os mesmos desenvolvedores 

voluntários que entrevistei, totalizando 16 entrevistas sobre o Pátio Digital.  

Adicionalmente, coletei documentos dos projetos, leis e regulamentos. Os 

documentos foram importantes para identificar as datas em que os eventos aconteceram, 

entender as práticas que se cristalizaram no processo e as estruturas organizacionais. No caso 

do Curitiba Colabora foram coletados e analisados um documento descritivo da iniciativa 

elaborado pela equipe da SIT, os decretos que regulamentam a criação da Secretaria de 

Informação e Tecnologia, institui a política de dados abertos, a lei de acesso a informação, a 

política de governança e a norma técnica de arquitetura de TI bem como os seus anexos. 

Também o Plano Plurianual para os períodos 2014-17 e 2018-21. Sobre o Pátio Digital, foram 

coletados e analisados, as portarias de instituição da política de recursos educacionais abertos, 

de reestruturação da SME, de criação do Pátio Digital, de instituição da Estratégia de 

Transformação Digital da SME. Também o decreto de regulamentação da lei de acesso a 

informação e da instituição do catálogo de dados abertos da Prefeitura de São Paulo; os Planos 

Plurianuais para os períodos 2014-17 e 2018-21; o descritivo da licitação da SME para 

                                                 
4 O Code for Curitiba é um grupo social de hackers ativistas que atuam em Curitiba. O foco do grupo 

é utilizar dados abertos governamentais para desenvolver aplicativos para a cidade. 
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contratação da empresa responsável pelo desenvolvimento de sistemas para os próximos dois 

anos. 

Outros documentos coletados e analisados sobre o Curitiba Colabora foram a lista 

de participantes de duas edições do hackathon, 2015 e 2016, oito notícias veiculadas na internet, 

3 relatórios de produtividade de pesquisa de uma universidade local. Extraí informações do 

portal de dados abertos da prefeitura de Curitiba, da página na web do Code for Curitiba e dos 

repositórios abertos de projetos desenvolvidos pelo grupo disponível no GitHub. Desde 

dezembro de 2016 acompanho as discussões do Code no grupo de WhatsApp e as publicações 

na página do Facebook. O Curitiba Colabora também é um dos casos estudado no projeto 

internacional Smart Urban Governance for Sustainable Cities em que eu sou pesquisador. 

Desde 2015 vimos acompanhando o caso e neste período foram feitas reuniões com o Secretário 

da SIT e funcionários, estes também participaram de vídeo conferências realizadas em 2015 e 

2016 com os pesquisadores do projeto SmartGov para apresentar o caso que foi amplamente 

discutido. Em novembro de 2016 participei como observador da terceira edição do hackathon. 

Por dois dias eu circulei no evento, conversei com participantes das equipes competidoras, com 

mentores das equipes, com funcionários da prefeitura e com os integrantes do Code for Curitiba. 

Algumas das entrevistas foram realizadas durante o evento. As conversas informais e 

impressões sobre o evento anotei num diário de pesquisa durante e após o evento, registrei fotos 

e gravei em vídeo o discurso de premiação das equipes, totalizando 10 horas de observação. Na 

semana após o evento do hackathon, participei de uma das reuniões do Code for Curitiba, a 

minimaratona de desenvolvimento denominada pelo grupo de hacknight. A reunião aconteceu 

num espaço cedido por um instituto de fomento de negócios sociais, o Instituto Legado. Por 

aproximadamente 3 horas, eu tive a oportunidade de me apresentar como pesquisador, 

conversar com os líderes do grupo, ouvir as discussões, circular entre grupos menores enquanto 

tratavam sobre o desenvolvimento de projetos específicos. Estavam presentes 

aproximadamente 40 pessoas. Tomei nota de todas as conversas e após a reunião relatei em 

diário minhas impressões.  

Sobre o Pátio Digital, outros documentos coletados e analisados para enriquecer a 

descrição dos eventos e trazer diferentes pontos de vista foram dois artigos acadêmicos escritos 

pelos coordenadores do projeto (Campagnucci et al., 2018; Schneider & Campagnucci, 2018), 

uma dissertação de mestrado profissional apresentada na FGV (Da Silveira, Lima & Kühl, 

2017), o Plano de Ação da cidade de São Paulo de 2017 na parceria com a Open Government 

Partnership, um artigo apresentado na disciplina Participação social, mobilização e políticas 

públicas da Fundação Getulio Vargas, elaborado por este autor sobre a São Paulo Aberta (Silva 
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& Przeybilovicz, 2015), nove notícias veiculadas na Internet sobre o projeto e coletei dados no 

site oficial do Pátio Digital e no portal de dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Por fim 

participei do evento de lançamento da plataforma do Currículo Digital que aconteceu em 

outubro de 2018. Estavam presentes no lançamento os coordenadores do Pátio Digital, os 

Secretários Municipais de Educação e de Inovação e Tecnologia de São Paulo, representantes 

da Fundação Lemann, da Unesco, professores da rede municipal de educação. O evento teve a 

duração aproximada de 2 horas onde pude conversar com alguns participantes e fazer contato 

para as entrevistas formais que aconteceram posteriormente. Durante o evento fiz notas de 

campo sobre o conteúdo das falas e de conversas informais com os participantes, registrei fotos 

das apresentações e do evento.  

O material coletado permitiu extrair múltiplas perspectivas sobre os casos. Os 

respondentes foram convidados a assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

concordando com a concessão da entrevista e a gravação do áudio e foram informados sobre a 

privacidade e anonimato. Também ficaram cientes que o projeto foi avaliado pelo comitê de 

ética em pesquisa da Fundação Getulio Vargas. No caso do Pátio Digital, também tive acesso 

às entrevistas realizadas por outro grupo de pesquisadores da Fundação Getulio Vargas. Para o 

estudo do Pátio Digital, tive acesso às entrevistas realizadas por outro grupo de pesquisadores 

da Fundação Getulio Vargas que investigaram o mesmo caso (Da Silveira, Lima e Kühl, 2017). 

Neste estudo os autores debruçaram-se sobre inovação e participação social e em 2017 

entrevistaram os principais atores do projeto. O Quadro 3 seguir apresenta o resumo dos dados 

coletados, o Quadro 4 apresenta detalhes do dados coletados do caso Curitiba Colabora, 

enquanto o Quadro 5 detalha a coleta de dados do Pátio Digital. 
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Caso   Instrumento de coleta Dado coletado Período Função do dado 

C
u

ri
ti

b
a

 C
o

la
b

o
ra

 

Entrevistas - 5 gestores públicos 

- 5 líderes do Code for Curitiba 

- 3 professores de universidades locais 

Nov-Dez/2016 Entender com maior profundidade os papéis desempenhados pelos atores 

e suas interrelações 

Observação não participante - 10 horas de observação da terceira edição do 

Hackathon 

- 3 horas de observação da reunião do Code for 

Curitiba – Hacknight 

- Acompanhamento do grupo no WhatsApp do Code 

For Curitiba (Dez/2016 – presente) 

Nov-Dez/2016 Entender a dinâmica da colaboração e dos grupos 

Documentos do projeto - Dados dos participantes das três edições do 

hackathon 

- Política de dados abertos  

- Descritivo do projeto 

-Norma de Governança e a Política de TIC 

- Plano Plurianual 2014-17 

- Plano de governo 2017-20 

Nov-Dez/2016 

 

Nov/2018 

Entender as micro práticas, estrutura organizacional e tarefas do projeto 

Documentos na Internet - Página do Facebook do Code for Curitiba e do Busão 

Curitiba 

- Notícias veiculadas na imprensa local e no site oficial 

da Prefeitura 

Nov/2016 a 

Dez/2018 

Ampliar a descrição dos atores, do projeto e a visão da sociedade 

Entrevistas - 2 gestores públicos Out/2018 Segunda rodada de entrevistas para entender alguns detalhes, discutir os 

resultados parciais e capturar a visão num segundo momento 

P
á

ti
o
 D

ig
it

a
l 

Entrevistas - 4 gestores públicos 

- 1 professor da rede de ensino 

- 2 desenvolvedores voluntários 

Out-Dez/2018 Entender com maior profundidade os papéis desempenhados pelos atores 

e suas interrelações 

Observação não participante - 2 horas de observação no evento de lançamento do 

Currículo Digital 

- Acompanhamento do grupo no Telegram do Pátio 

Digital (Jun/2018 – presente) 

Jun-Dez/2018 Entender a dinâmica da colaboração e dos grupos 

Documentos do projeto - Documentos oficiais do projeto 

- Dissertação de mestrado que analisou a participação 

no Pátio Digital (Da Silveira, Lima e Kühl, 2017) 

- Artigo acadêmico elaborado pelas lideranças do 

projeto 

Nov/2018 Entender as micro práticas, estrutura organizacional e tarefas do projeto 

Documentos na Internet - Página oficial do Pátio Digital 

- Notícias veiculadas na imprensa e site oficial da 

Prefeitura 

Jun-Dez/2018 Ampliar a descrição dos atores, do projeto e a visão da sociedade 

Material cedido por outros 

pesquisadores 

- 7 gestores públicos 

- 2 desenvolvedores voluntários 

- Notas de campo de observação de 2 eventos 

Out-Dez/2017 Entender a visão dos envolvidos no projeto num momento de tempo 

diferente 

Quadro 3 - Casos e coleta de dados 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Instrumento de coleta Entrevistado Descrição Duração 

Entrevistas 

semiestruturadas com 

governo local 

Gestor local 

responsável pela 

estratégia de TIC da 

prefeitura 

A entrevista ocorreu na sala do entrevistado 1h32min 

Gestor local 

responsável por 

implantar a política de 

TIC da prefeitura 

A entrevista ocorreu na sala do entrevistado 1h46mim 

Funcionário 

responsável pela 

coordenação do 

hackathon 

A entrevista ocorreu na sala do entrevistado 1h33mim 

Funcionário 

responsável pelos 

dados abertos 

A entrevista ocorreu na sala do entrevistado 1h23mi 

Funcionário 

responsável pelos 

projetos 

técnicos/licitações 

A entrevista ocorreu por telefone 36min 

Gestor local 

responsável por 

implantar a política de 

TIC da prefeitura 

A entrevista ocorreu por telefone e foi 

realizada em Out/2018 com o mesmo gestor 

entrevistado em 2016. Objetivo foi apresentar 

os resultados e validá-los 

44min 

Entrevistas 

semiestruturadas com 

grupo social 

Fundador e líder do 

grupo social em 

Curitiba 

A entrevista ocorreu durante a realização do 

terceiro hackathon e foi interrompida para que 

o informante atendesse a uma demanda do 

evento 

37min 

Fundadores e líderes do 

grupo social em 

Curitiba 

A entrevista foi em conjunto com três líderes 

e fundadores do grupo social e ocorreu durante 

a o terceiro hackathon. Foi interrompida 

diversas vezes para atendimento a demandas 

do evento 

58min 

Líder do grupo social 

em Curitiba 

A entrevista ocorreu durante o hackathon. O 

informante não permitiu a gravação do áudio, 

foram tomadas notas e estas transcritas para 

análise 

Aprox. 

1h 

Entrevistas 

semiestruturadas com 

professores de 

universidades locais 

Professor da 

universidade pública 

tecnológica da cidade 

A entrevista ocorreu numa sala emprestada 

pela prefeitura de Curitiba 

1h32 

Professor da área de 

tecnologia da 

universidade pública da 

cidade 

A entrevista ocorreu na sala do professor. 

Houve uma visita guiada pelos laboratórios de 

informática. O entrevistado não permitiu a 

gravação de áudio. Foram tomadas notas e 

transcritas para análise 

Aprox. 

1h30min 

Professor de uma 

universidade privada e 

colaborador na 

organização do 

hackathon 

A entrevista ocorreu durante a realização do 

hackathon 

27min 

Observação não 

participante 

Terceira edição do 

hackathon 

Participei do evento que ocorreu no final de 

semana (2 dias). Fiz 10 páginas de anotações 

de campo  

Aprox. 

10 horas 

Reunião Code for 

Curitiba 

Participei por uma noite da reunião do grupo. 

Fiz 3 páginas de anotações de campo 

Aprox. 

2h 

Quadro 4 - Dados coletados caso Curitiba Colabora 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Instrumento de coleta Entrevistado Descrição Duração 

Entrevistas 

semiestruturadas com 

governo local 

realizadas pelo 

pesquisador  

Coordenadora da SME responsável pelas 

políticas pedagógicas  

A entrevista ocorreu na 

sala do entrevistado 

51min 

Assessora técnica do Pátio Digital A entrevista ocorreu 

numa sala da SME 

49min 

Coordenadora da área de transparência 

da SME e Pátio Digital 

A entrevista ocorreu 

numa sala da SME 

50min 

Ex-coordenador de TI da SME e Pátio 

Digital 

A entrevista ocorreu por 

telefone 

35min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

semiestruturadas 

cedidas por outros 

pesquisadores (Da 

Silveira, Lima e Kühl, 

2017) 

Coordenador do Centro de Informações 

Educacionais (CIEDU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhes das 

circunstâncias das 

entrevistas podem ser 

verificadas em Da Silveira, 

Lima e Kühl (2017, p. 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não foram 

informados 

os tempos de 

cada 

entrevista. 

Assessora Técnica de Gabinete na 

Coordenadoria de Alimentação Escolar 

(CODAE) 

Coordenadora da Coordenadoria de 

Controle Interno (COCIN) 

Assessora Técnica do Centro de 

Informações Educacionais (CIEDU) 

Desenvolvedores do Aplicativo Prato 

Aberto  

Secretário Adjunto da Secretaria 

Municipal de 

Educação (SME) 

Secretário Municipal de Educação 

Analista de Políticas Públicas e Gestão 

Governamental - APPGG, atua na 

Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação (COTIC) 

Coordenadora da Coordenadoria de 

Controle Interno (COCIN) 

Entrevistas 

semiestruturadas com 

cidadãos 

Professora da rede municipal de ensino A entrevista ocorreu na 

escola onde a professora 

trabalha 

1h08min 

Especialista em TI que trabalho no 

desenvolvimento do Prato Aberto 

A entrevista ocorreu em 

um café próximo ao local 

de trabalho do 

entrevistado 

44min 

Especialista em TI que trabalho no 

desenvolvimento do Prato Aberto 

A entrevista ocorreu em 

um café próximo a 

residência do 

entrevistado 

1h16min 

Observação não 

participante 

Lançamento da plataforma Currículo da 

Cidade 

Participei do evento de 

lançamento do currículo 

digital em 12 de outubro 

de 2018   

Aprox. 2h 

horas 

Quadro 5 - Dados coletados caso Pátio Digital 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.1.3 Análise dos dados 

A análise processual consiste em relatar histórias sobre o que aconteceu, quem fez 

o que e quando numa sucessão de eventos, atividades e escolhas ordenadas ao longo do tempo 

(Langley, 1999). Esclarecimentos teóricos que emergem da análise de processos fornecem 

explicações da sequência de eventos que levam a um resultado. Em estudos de nível macro de 

processos como elaboração de estratégias, inovação e tomada de decisões, o pesquisador é 
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frequentemente obrigado a combinar dados históricos coletados por meio da análise de 

documentos e entrevistas retrospectivas com dados atuais coletados em tempo real (Langley, 

1999). 

A análise processual oferece diferentes técnicas de análise dos dados (Langley, 

1999).  Neste trabalho escolhi o temporal bracketing. Com essa estratégia, uma massa de dados 

sobre o processo é transformada em uma série de blocos mais sucintos e conectados. Dentro 

das fases, os dados são usados para descrever os processos como padrões razoavelmente 

estáveis ou linearmente em evolução. As evidências também são reunidas para examinar como 

o contexto afeta esses processos e quais as consequências desses processos no futuro e outras 

variáveis relevantes de interesse (Langley, 1999). Este dispositivo heurístico vincula os 

elementos a serem considerados dentro de períodos específicos e permite ao pesquisador ver 

como o contexto em um ponto leva a ações que reconstituem contextos em períodos 

subsequentes (Bizzi & Langley, 2012). A lógica de processo é adequada para investigar a 

reciprocidade e co-evolução das interações e resultados contextuais (Barrett, Grant & Wailes 

2006). Por isso, julguei acertado este método de análise para identificar os pontos de decisão e 

como se constituem as redes de interação sócio-técnica nos casos estudados. 

Para operacionalizar a análise processual, as entrevistas foram transcritas e 

inseridas no software Atlas.ti. Nesta primeira etapa, utilizei as oito heurísticas propostas por 

Kling et al (2003) e busquei identificar na fala dos respondentes os atores envolvidos, os grupos 

formados, os atores excluídos e as interações indesejadas, as estruturas de incentivo, os espaços 

de debate, o fluxo de recursos, os pontos relevantes de escolha ou tomada de decisão e as 

características de governança. Nas entrevistas do caso Curitiba Colabora foram extraídas 162 

quotations. Nas entrevistas do caso Pátio Digital foram selecionados 148 quotations.  

Na segunda etapa da análise, elaborei um quadro analítico em planilha eletrônica 

para identificar os eventos em cada ano e as oito heurísticas de rede de interação socio-técnica. 

Os resultados da etapa anterior serviram de insumo para preencher o quadro. Adicionalmente, 

utilizei a análise documental para identificar a data dos eventos. Um corte temporal foi feito 

para cada um dos casos tornando possível entender os principais eventos e a reconstrução do 

processo. No caso Curitiba Colabora o recorte temporal compreende 2013-16, no Pátio Digital 

o recorte é 2013-18. Os fatos ocorridos antes da data de início do corte temporal 2012 nos dois 

casos, foram considerados como antecedentes (Quadro 6).  
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  Antecedentes Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano x Ano ... 

Eventos 

Evento 1 Evento 1           

Evento 2  Evento 2            

Evento ... Evento ...           

Atores sociais 

Atores             

Grupos             

Atores excluídos             

Outros fatores 

contextuais 

Estruturas de incentivo             

Espaços de debate             

Fluxo de recursos             

Uso de tecnologia da 

informação 
Pontos de escolha         

    

Tipo de interação 

governo-atores 
Características de Governança         

    

Quadro 6 - Modelo processual elaborado para análise dos casos 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir da identificação dos principais eventos em cada ano, a última etapa da 

análise foi identificar os pontos de quebra temporal que moldaram a rede de interação socio-

técnica em cada caso estudado. Elaborei as fases do processo e as redes socio-técnicas. 

 

3.1.4 Critérios de validade 

Utilizei os critérios de validade propostos por Alvesson e Skolberg (2000) e 

detalhados com maior profundidade por Pozzebon et al (2004, 2014) para pesquisas críticas e 

interpretativas. O Quadro 7 apresenta o critério e a forma como o operacionalizei no trabalho. 

Adicionalmente em relação a reflexividade, no caso do Curitiba Colabora, além do 

papel de pesquisador, trabalhei na Secretaria de Informação e Tecnologia entre 2014-15. Nos 

meses em que ocupei a posição de assessor técnico, minha principal atividade foi propor um 

modelo conceitual de cidade inteligente para a Secretaria. Neste período, estudei outros casos 

tidos como de sucesso ao redor do mundo, aprofundei-me em estudos acadêmicos sobre o tema, 

participei de reuniões internas e discussões. Trago para este trabalho de tese um pouco dessa 

experiência e visão interna do período em que trabalhei na Secretaria e dos eventos que 

vivenciei. 
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Critério Aspecto Detalhamento do critério Operacionalização 

Autenticidade Interação com o 

material 

empírico 

O autor esteve no campo 

empírico? 

O autor esteve no campo ou 

ocorreram interações suficientes 

com os participantes para 

compensar a falta de imersão 

direta 

Entrevistas presenciais e à distância; 

Observações não participante em 

eventos e reuniões; 

Observação/participação dos grupos 

de WhatsApp e Telegram 

Apresento inúmeros exemplos de 

trechos extraídos das entrevistas 

realizadas 

 

 

O autor foi genuíno em sua 

experiência de campo? 

Plausibilidade Interpretação 

plausível 

A história faz sentido? O estudo oferece uma descrição 

processual dos dois casos analisados 

de forma longitudinal e em 

profundidade 

O estudo ou os resultados 

oferecem algo diferenciado? 

Criticidade Interpretação 

crítica 

O texto motiva os leitores a 

reexaminar os pressupostos 

subjacentes à sua própria obra? 

Busco evitar o determinismo 

tecnológico e apresento no texto 

elementos que mostram a interação 

sócio-técnica dos elementos. 

Também apresento de forma crítica 

a exclusão de atores das redes. 

Reflexividade Reflexão sobre 

produção de 

texto e uso de 

linguagem 

O autor revela seu papel pessoal e 

sua seleção das vozes ou atores 

representados no texto? 

O texto revela detalhes pessoais 

sobre o pesquisador (escrita auto 

reveladora), entrelaçando 

conteúdos “reais” e confessionais? 

Adoto neste trabalho um 

posicionamento na tradição 

qualitativa. O reflexo da minha 

trajetória acadêmica e profissional 

está explícito no texto. 

Artfullness Ser criativo e 

evocativo 

através das 

características 

do texto 

O autor mobiliza criatividade, arte, 

cultura para expressar, elaborar 

suas ideias? 

Apresento no final dos resultados 

ilustrações gráficas das redes sócio-

técnicas identificadas, 

Quadro 7 - Critérios de condução e avaliação da pesquisa 

Fonte: Pozzebon, Rodriguez e Petrini (2014) 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, primeiro apresento os casos estudados, em seguida reconstruo a 

sequência de eventos e por fim apresento como as redes de interação sócio-técnicas se formaram 

e os modos de governança emergentes. 

 

4.1 Descrição dos casos 

 

4.1.1 Curitiba Colabora 

Curitiba é a capital do Paraná, população estimada em 1,9 milhões de habitantes, 

possui PIB per capita de aproximadamente R$ 45 mil, é a quinta maior economia dentre as 
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cidades brasileiras e décima no ranking de desenvolvimento humano, segundo informações do 

site IBGE Cidades5. É reconhecida internacionalmente por suas inovações nos campos de 

mobilidade, planejamento urbano e desenvolvimento sustentável, particularmente seu 

transporte urbano sustentável, que favorece o transporte público (Mercier et al., 2015). A cidade 

é pioneira no sistema Bus Rapid Transit - BRT, lançado por ela há cinquenta anos, e a solução 

foi replicada em dezenas de cidades ao redor do mundo. Seu sucesso deveu-se principalmente 

ao planejamento urbano detalhado, a partir dos anos 70, utilizando ferramentas e políticas de 

governança que foram descritas e às vezes criticadas como tecnocráticas (Irazábal, 2017; Lara, 

2010; Mercier et al., 2015). Recentemente recebeu prêmios nacionais e internacionais pelo 

reconhecimento de suas práticas como a 2º posição no ranking de transparência da 

Controladoria da União em 2015, 12ª posição em política de dados abertos do Code for America 

entre 100 cidades avaliadas ao redor do mundo e Prêmio Connected Smart Cities para melhor 

governança em 2015 e de cidade mais inteligente do Brasil em 20186. Dentre outras iniciativas 

que acontecem na cidade, escolhi o caso do Curitiba Colabora.  

A administração pública de Curitiba enfrenta o desafio de fornecer sistemas e 

soluções de software para gerenciar ou prestar serviços públicos para todos os cidadãos. O 

município não consegue atender a todas as demandas internas por soluções tecnológicas na 

administração. Além disso, há uma defasagem na capacidade de atender as necessidades 

externas de soluções tecnológicas, de vários segmentos da sociedade: cidadãos, associações, 

organizações não governamentais, empresas. A prefeitura dificilmente oferecerá soluções, quer 

por restrições orçamentárias, quer pela falta de consciência dessas necessidades. Portanto, 

parece claro que existe um potencial significativo de ganhos para a sociedade em geral, se o 

governo estimular e facilitar o desenvolvimento e o fornecimento, por parte de outros atores da 

sociedade, de soluções que interagem com suas aplicações e serviços, permitindo um nível mais 

alto de serviços para cidadãos e empresas (Curitiba Colabora, 2016). 

Diante desse desafio e compreensão, a gestão 2013-2016 de Curitiba criou um 

conjunto de iniciativas para validar e construir gradualmente um novo modelo de 

desenvolvimento de aplicativos de forma colaborativa com atores externos. Esta iniciativa, o 

Curitiba Colabora, apresentou resultados reais e foi bem assimilada por vários agentes não-

governamentais e estimulou um ecossistema de inovação tecnológica na cidade. 

                                                 
5 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/curitiba/panorama 
6 https://www.connectedsmartcities.com.br/2018/09/04/ranking-connected-smart-cities-2018-

aponta-curitiba-como-a-cidade-mais-inteligente-do-pais/?lang=en 
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A iniciativa, não estruturada como um projeto formal, foi liderada pela Secretaria 

de Informação e Tecnologia – SIT, iniciou com a política de dados abertos do município e a 

disponibilização de bancos de dados. Em 2014, o prefeito estabeleceu a Política de Dados 

Abertos para fornecer acesso a todas as informações em bancos de dados abertos. Esta ação 

teve dois objetivos: promover a transparência da administração pública e oferecer fontes de 

dados para desenvolvedores de aplicativos. Mesmo antes da publicação da Política de Dados 

Abertos, ações importantes foram tomadas pela prefeitura. Em 2013 foi liberado o acesso a 

dados de transporte público, incluindo o posicionamento de ônibus em tempo real, 

possibilitando a criação de aplicativos por startups locais, como o Busão Curitiba e a integração 

com plataformas globais como o Moovit e o Google Transit. 

A partir da disponibilidade dos dados abertos, a equipe da SIT percebeu a 

necessidade de estimular o uso dos dados pela sociedade. Primeiro foram firmados acordos de 

cooperação com universidades locais para o uso de dados na pesquisa acadêmica. Também 

foram realizados três hackathons com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas baseadas 

em dados do município. As maratonas para o desenvolvimento de aplicações focada na solução 

das necessidades dos cidadãos, em parceria com universidades locais e patrocinadores, 

ocorreram em 2014, 2015 e 2016.  A edição de 2014 contou com mais de 130 participantes 

registrados. Em 2015, havia 205 e em 2016 foram 120 participantes. Os hackathons de 2015 e 

2016 também foram apoiados pelo Code for Curitiba, um grupo de hackers cívicos, auto 

definido como " uma comunidade com foco em tecnologia, fomentando o ecossistema de 

inovação cívica para melhorar a qualidade de vida em todo o Brasil"7. É um grupo de 

voluntários que acessam bancos de dados públicos para desenvolver aplicativos para o uso por 

cidadãos.  

O coletivo de hackers cívicos do Code for Curitiba tornou-se um dos atores mais 

importantes neste arranjo colaborativo. O movimento passou a cooperar nos hackathons e usar 

constantemente os dados para desenvolver soluções tecnológicas para a cidade em 

minimaratonas de desenvolvimento que eles chamam de hacknigths. Outros grupos externos a 

administração pública são os desenvolvedores de aplicativos, pesquisadores, estudantes, 

voluntários e empreendedores locais focados em tecnologia digital, frequentemente 

mencionados nas entrevistas como o ecossistema de inovação de Curitiba. O cidadão, usuário 

dos aplicativos desenvolvidos sob essa colaboração, é um público indiretamente envolvido.  

                                                 
7 http://www.openbrazil.org 
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Todas essas ações estimularam um ambiente de inovação e colaboração na cidade. 

O governo desempenhou o papel de estimular esse ambiente colaborativo e criar espaços que 

permitiram que os atores externos tomassem iniciativas para desenvolver soluções. Os grupos 

fora da administração pública são atores chave nesse projeto, eles se envolvem de forma 

orgânica nas ações, e o resultado da interação dessa rede sócio-técnica, que envolve governo, 

sociedade civil e o uso de dados abertos, é uma governança colaborativa estimulada. A 

tecnologia é vista como uma ferramenta chave para criar o ambiente de inovação. A 

participação ainda se restringe ao cidadão especialista, ou seja, a comunidade de 

desenvolvedores de tecnologia, empreendedores, pesquisadores e estudantes. O cidadão 

comum, residente na cidade, mas fora desse ecossistema, praticamente não exerce qualquer 

papel. 

 

4.1.2 Pátio Digital 

São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com aproximadamente 12 milhões 

de habitantes e PIB per capita de R$ 54 mil, é a maior economia interna do Brasil e ocupa a 

décima quarta posição no índice de desenvolvimento humano, segundo informações do site 

IBGE Cidades8. Considerada uma cidade global, ocupa posição estratégica no desenvolvimento 

econômico mundial de acordo com Globalization and World Cities Study Group & Network9. 

São Paulo está no centro de uma aglomeração urbana com aproximadamente 33 milhões de 

habitantes, a décima primeira maior metrópole do mundo10. Diferentemente de Curitiba e outras 

capitais como Belo Horizonte e Goiânia, o crescimento da área urbana de São Paulo se deu de 

forma desordenada e sem um plano urbanístico definido. Constantemente a cidade de São Paulo 

têm tentado se reinventar e recebeu reconhecimentos, como o Prêmio Mayors Challenge 2016, 

em 2014 criou o programa São Paulo Aberta, uma iniciativa para fomento ao Governo Aberto 

no âmbito da Prefeitura, foi considera a cidade mais inteligente no Brasil em 2018 pelo ranking 

nacional Cidades em Movimento, e é a segunda colocada no ranking Connected Smart Cities 

2018. O caso em particular estudado na cidade de São Paulo é o Pátio Digital. 

O Pátio Digital é uma iniciativa estruturada da Secretaria Municipal de Educação - 

SME que, por meio do fortalecimento da transparência, da participação social e do 

desenvolvimento de novas tecnologias, aproxima diferentes grupos da sociedade civil por um 

objetivo de melhorar a educação na cidade de São Paulo. Foi instituída por meio da Portaria nº 

                                                 
8 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama 
9 https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html 
10 https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP 

https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html
https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP
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3.786 de 17 de abril de 2017, da Secretaria Municipal de Educação. Encontros mensais, 

desenvolvimento de soluções inovadoras e parcerias para a realização de pesquisas são algumas 

das iniciativas que compõem o Pátio Digital que se estrutura em três eixos11: 

1. Transparência e Dados Abertos: o acesso à informação pública é fundamental 

para pensar os desafios da educação na cidade. Por meio de uma política de 

transparência e abertura de dados permanente, a Secretaria Municipal de 

Educação disponibiliza informações acessíveis à população e bases de dados 

para a construção de aplicativos e pesquisas. 

2. Colaboração Governo-Sociedade: os desafios da Educação Básica não são 

fáceis de solucionar, e por isso se acredita que quanto mais pessoas pensarem 

juntas, mais ideias inovadoras surgirão. O Pátio Digital proporciona espaços e 

metodologias para promover interação e trocas entre grupos de diferentes 

setores da sociedade. 

3. Inovação Tecnológica: a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para 

aproximar o poder público da população e de suas demandas. Se construída de 

maneira aberta e colaborativa, a tecnologia também contribui para solucionar 

os desafios presentes no dia a dia da gestão da Rede de Ensino. 

Como resultados da iniciativa, no primeiro ano foi lançado o Prato Aberto, uma 

ferramenta de consulta de cardápios da merenda escolar, desenvolvido por uma equipe de 

cidadãos externa à administração pública. No segundo ano, foi lançado o currículo da cidade 

em formato digital. Outras ações envolvem programa de cooperação em pesquisa com 

universidades e a abertura de dados da SME. Desde novembro de 2018 o Pátio Digital passou 

a ser a Estratégia de Transformação Digital da SME, com escopo e abrangência no nível da 

Secretaria, porém utilizando as metodologias de desenvolvimento colaborativo aplicadas no 

Pátio Digital. 

 

4.2 Reconstruindo os eventos e as redes de interação sócio-técnica 

 

Nesta seção apresento o processo de formação das redes socio-técnicas descrevendo 

os eventos ao longo do tempo e a representação gráfica das mesmas. As redes são descritas de 

forma processual nos quadros identificando as quebras temporais, conforme a metodologia de 

análise escolhida. As ilustrações mostram as interações entre os componentes sociais 

                                                 
11 http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/ 
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representados por esferas, e os elementos técnicos representados por retângulos. As setas 

indicam as interações entre os elementos e as linhas tracejadas delimitam as fases. 

 

4.2.1 Curitiba Colabora  

Para reconstruir os eventos do Curitiba Colabora fiz um recorte temporal que 

coincide com gestão do Prefeito Gustavo Fruet 2013-2016 em Curitiba e com o período em que 

se deram as principais ações da iniciativa. Os fatos ocorridos antes dessa data foram 

considerados como antecedentes. A partir de 2017 são descritos apenas os eventos coletados a 

partir de dados secundários, pois não foram realizadas entrevistas com a nova gestão da 

prefeitura.  Durante o processo de análise do Curitiba Colabora, emergiram três redes de 

interação socio-técnica. Cada uma possuía suas especificidades, mas havia interconexões entre 

elas e ao final convergem para uma rede mais ampla a qual eu denomino rede de governança 

colaborativa estimulada. A primeira rede chamei de Estruturação, apresenta o processo de 

estruturação interna e a implantação da Secretaria de Informação e Tecnologia. Está dividida 

em três fases: Estruturação, Execução e Desmonte (Quadro 8). A segunda é Subsidio de dados, 

apresenta o processo de implantação da política e disponibilização dos dados da prefeitura em 

formato aberto. Dividida em quatro fases: Sensibilização, Abertura, Uso e Desmobilização 

(Quadro 9). A terceira rede Colaboração apresenta a cooperação que emerge entre a SIT e atores 

externos e está dividida em três fases: Aproximação, Engajamento e Resistência (Quadro 10). 

 

Rede de Interação Sócio-técnica de Estruturação 

Esta rede é caracterizada pela interação entre atores governamentais, as normas e 

modelos elaborados que dão suporte a governança de TI da prefeitura (Figura 10). 

 

Antecedentes 

As eleições municipais de 2012 marcaram a mudança do grupo político que 

administrou Curitiba por décadas. Com um grupo político de centro-esquerda subindo ao poder, 

em face dos compromissos assumidos pelo Prefeito eleito para o período compreendido entre 

os anos de 2013-2016, a nova gestão desenhou um plano de governo fundamentado numa visão 

estratégica de gestão da cidade onde se entrelaçam diferentes temas, fundamentado em 

conceitos de cidade inteligente (Figura 5) (Plano Plurianual 2014-2017). 
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Figura 5 - Visão Estratégica de Curitiba - Gestão 2013-2016 

Fonte: Prefeitura de Curitiba 

 

Um dos pilares do plano de governo é a governança participativa que visa “ampliar 

e estimular a participação da sociedade nos diversos canais de comunicação pública 

municipal, aperfeiçoar os instrumentos de gestão e a capacidade de atendimento das demandas 

da população e dar transparência à aplicação dos recursos públicos” (Plano Plurianual 2014-

2017). Um programa de governo foi criado para gerir a agenda e implantar as ações voltadas 

ao eixo de governança participativa, e previsto um orçamento de R$ 6,4 bilhões para quatro 

anos. Dentre os diversos objetivos do programa, um deles é viabilizar o Projeto Curitiba Cidade 

Inteligente e Governo Eletrônico.  

Outro elemento antecedente relevante é a relação da Prefeitura com o Instituto 

Curitiba de Informática – ICI. Em 1998, o ICI foi constituído como uma organização social, e 

firma contrato para gerir os sistemas de informação e tecnologia da Prefeitura de Curitiba. Deste 

então, a gestão da TIC foi aos poucos sendo delegada para o ICI e a prefeitura perde a 

responsabilidade pela governança de TIC. Curitiba "colocou nas mãos de uma entidade 

privada, não integrante da administração, as funções de planejamento, gestão e controle do 

setor tecnológico do município", segundo o presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná12. Em 2013, quando Gustavo Fruet assume a prefeitura de Curitiba, houve uma mudança 

no entendimento da gestão municipal sobre a responsabilidade da governança de TIC. Para a 

                                                 
12 http://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-da-45-dias-para-que-curitiba-assuma-autonomia-

tecnologica-em-relacao-ao-ici/3708/N 
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gestão do prefeito eleito, a governança de TIC deveria retornar para a Prefeitura. Como 

resultado desses fatores, foi criada a Secretaria de Informação e Tecnologia - SIT com a missão 

de “planejar e executar a política de tecnologia da informação do município de Curitiba”13. 

 

Fase 1 – Estruturação Interna 

A partir de 2013, num período marcado por uma relação conturbada com o ICI 

envolvendo contestação de cláusulas contratuais e processos judiciais, a SIT começa a assumir 

a governança de TIC14. Pensando em como tornar mais eficiente a gestão da TIC, a estrutura da 

SIT é desenhada de forma descentralizada.  A SIT mante-se como a principal gestora da relação 

com fornecedores e é a responsável pelas políticas de governança de TIC. Cada área de negócio, 

no caso, cada secretaria ou órgão da administração pública, conta com um analista de negócio, 

responsável por sistematizar, filtrar e acompanhar os projetos oriundos das demandas 

relacionadas a sistemas e TI. Técnicos e assessores são contratados para reforçar a equipe da 

Secretaria. Nesta fase de Estruturação Interna, a equipe da SIT começa a refletir sobre a 

elaboração de um modelo de arquitetura aberta para o desenvolvimento de sistemas da 

prefeitura. O modelo prevê que uma camada de interoperabilidade permita o desenvolvimento, 

pelo mercado, de aplicativos de interesse da sociedade a partir do uso de dados abertos da 

Prefeitura (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Esboço da arquitetura da plataforma de software da Prefeitura de Curitiba 

Fonte: Secretaria de Informação e Tecnologia  

                                                 
13 http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/equipe-sit/2960 
14 https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/entenda-as-disputas-entre-prefeitura-e-ici-e-

por-que-isso-e-importante-para-a-cidade-5k6z7tnrhos58kcwelecydkmt/ 
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Ainda na fase de Estruturação Interna, é elaborado um modelo conceitual de cidade 

inteligente para Curitiba, a partir da análise de vários outros modelos de referência. O modelo 

da cidade é composto por 6 dimensões com 18 iniciativas. O modelo apresenta na sua 

concepção gráfica alguns recursos de TIC fundamentais à sua sustentação (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Esboço do modelo conceitual de cidade inteligente de Curitiba 

Fonte: Secretaria de Informação e Tecnologia 

 

Nesta fase os atores são internos à administração pública. Não há efetiva 

participação dos atores sociais. Ocorrem algumas reuniões, por exemplo, com o Gartner Group 

sobre uso de tecnologias de informação em cidades, mas sem influência direta nas decisões. 

Embora haja a narrativa de uma governança colaborativa e aberta, as principais decisões, por 

exemplo, os esboços do modelo de arquitetura de sistemas ou do modelo conceitual de cidade 

inteligente, são elaborados por técnicos e pelos gestores da SIT, refletindo características de 

uma governança tecnocrática. No final, os modelos apontam a necessidade de abertura de dados 

e apresentam a preocupação com uma governança colaborativa, mas o processo de formulação 

é todo interno à prefeitura. 

 

Fase 2 – Implantação 

O ponto que marca a passagem da fase de Estruturação para a Implantação é a 

aprovação do projeto de financiamento para reforçar e modernizar a infraestrutura digital em 

2015. Os recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no 

valor de R$ 94 milhões, visavam a implantação da estratégia de cidade inteligente e 



78 

 

contemplava, no plano, uma série de mudanças destinadas a modernizar a gestão pública e 

ampliar a oferta de serviços eletrônicos e de canais de relacionamento com a população.  

Novos funcionários foram contratados para elaborar os projetos técnicos e colocar 

em andamento a contratação dos serviços. Também foram aprimoradas e aprovadas a norma 

técnica de arquitetura corporativa de TIC (Figura 8) e norma de governança que regulamenta e 

disciplina os padrões de utilização de TIC para a Plataforma Tecnológica Curitiba Cidade 

Inteligente (Figura 9). 

 

 

Figura 8 - Principais componentes de arquitetura da Plataforma Tecnológica Corporativa 

Fonte: Secretaria de Informação e Tecnologia 

 

As normas expressam a preocupação em como a TIC pode contribuir para atingir 

os objetivos do modelo de cidade inteligente. Elas também orientam a elaboração dos projetos 

técnicos e contração de serviços no projeto que recebera financiamento. 
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Figura 9 - Modelo de Cidade Inteligente de Curitiba 

Fonte: Secretaria de Informação e Tecnologia 

 

Nota-se que houve uma evolução no modelo de arquitetura de TIC, que traz o 

cidadão como um cliente de dados abertos e a conexão com big data externo.  "A possibilidade 

de ter uma arquitetura orientada a serviços com uma camada de interoperabilidade que 

possibilitem que as pessoas acessem e façam, é fundamental” (Entrevistado SIT – 2) fica 

explícita aquela última camada que é a de acesso da comunidade aos dados e serviços da 

Prefeitura (Entrevistado SIT – 5). No modelo de cidade inteligente também aparecem novos 

elementos como colaboração, inovação social e living lab como metodologias de implantação, 

“entre outras perspectivas, a necessidade de ter um ambiente colaborativo de desenvolvimento, 

a partir de dados abertos e serviços” (Entrevistado SIT – 2). 

Nesta fase também é assinado acordo com uma universidade local para oferecer um 

curso de pós-graduação aos funcionários da prefeitura. O intuito é capacitar um corpo de técnico 

preparado para exercer a gestão de TIC na administração pública. Em 2016 a SIT recebe dois 

prêmios nacionais pelas práticas inovadoras adotadas. Em 2016 a SIT recebe dois prêmios 

nacionais pelas práticas inovadoras adotadas. O projeto foi o vencedor do Prêmio Excelência 

em Inovação na Gestão Pública na categoria Gestão Colaborativa, anunciado durante a 22ª 

edição do Congresso de Inovação e Informática na Gestão Pública (CONIP) 2016, realizado 

em São Paulo. Também recebeu o Prêmio e-Gov 2016 na categoria Excelência em Governo 

Eletrônico concedido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da 

Informação e Comunicação e pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. No 
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mesmo ano acontecem novas eleições municipais e o prefeito Fruet não consegue se reeleger. 

Seu principal adversário, Rafael Greca é eleito e já sinaliza mudanças na estrutura 

organizacional da prefeitura.  

 

Fase 3 – Desmonte 

Em janeiro de 2017 o prefeito Rafael Greca assume a gestão da cidade, e como 

medida de reestruturação e corte de gastos extingue algumas secretarias municipais, incluindo 

a SIT. Esta volta a ter o status de assessoria técnica com corpo reduzido de funcionários e sem 

poder de gestão e decisão da governança de TIC da prefeitura. Toda a equipe técnica com cargo 

comissionado é demitida. O projeto de financiamento do BNDES também é suspenso. Estas 

ações caracterizam o desmonte da SIT. A mudança de entendimento sobre o papel da tecnologia 

reacendeu o debate sobre a prestação de serviços e a falta de autonomia da prefeitura na gestão 

de seus sistemas de tecnologia da informação. A nova gestão desenvolve o projeto chamado 

Vale do Pinhão, descrito como “um movimento para promover ações de cidade inteligente e o 

ecossistema de inovação da cidade15”. O Quadro 8 apresenta o resumo dos principais eventos 

de cada fase. 

A rede de interação sócio-técnica de Estruturação representada graficamente na 

Figura 10 apresenta a interação dos gestores e técnicos da SIT alinhados com o Plano de 

Governo e com o restante da gestão do prefeito Gustavo Fruet. Inspirados numa gestão de TI 

descentralizada, em modelos externos e na busca por retomar a governança de TI, os gestores 

e técnicos elaboram as normas e políticas. Também o projeto de financiamento do BNDES é 

elaborado com o intuito de implantar a estratégia de cidade inteligente. A fase de desmonte da 

SIT aparece desconectada do restante da rede representando a ruptura com as fases anteriores 

da rede. 

 

                                                 
15 http://www.valedopinhao.agenciacuritiba.com.br/institucional 
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  Antecedentes Fase 1 - Estruturação Fase 2 - Execução Fase 3 - Desmonte 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  

Movimento global de cidades 

inteligentes 

Criação da Secretaria de 

Informação e Tecnologia - 

SIT responsável pela Política 

e Governança de TI  

Elaboração de um 

modelo de 

arquitetura aberta 

para o 

desenvolvimento 

de sistemas da 

prefeitura 

Projeto de reestruturação dos 

sistemas da Prefeitura é aprovado 

para receber financiamento do 

BNDES 

Eleições municipais 

elegem novo prefeito 

Novo prefeito Rafael 

Greca assume a 

gestão da cidade 

Novo projeto 

começa ser 

elaborado para 

receber o 

financiamento do 

BNDES 

E
v

en
to

s 

Eleições municipais com 

eleição do Gustavo Fruet 

(plano de governo 

fundamentado em conceitos de 

cidade inteligente) 

SIT assume a governança de 

TI da prefeitura 

Elaboração de um 

modelo de cidade 

inteligente para 

Curitiba 

Elaboração de normas que guiam a 

estratégia de TIC da prefeitura 

fundamentadas no modelo de 

cidade inteligente e arquitetura 

aberta de TI 

Na campanha, o 

candidato Rafael Greca já 

sinalizava a extinção da 

SIT 

A SIT é rebaixada na 

estrutura da 

Prefeitura para 

assessoria técnica 

Vale do Pinhão - 

novo foco em 

desenvolver o 

ecossistema de 

inovação 

  

Entendimento do Prefeito / 

preocupação/ sensibilização 

com a agenda de TIC da 

Prefeitura 

Conflitos de interesse 

marcam a relação entre a 

Prefeitura com ICI  
  

Alinhamento da estratégia de 

cidade inteligente com os novos 

sistemas 

Prêmios - Conip e Secop 

como legitimação das 

políticas e estratégias de 

TI adotadas 

Demissão de todos os 

funcionários 

comissionados 

  

  

Necessidade de regularizar a 

relação com o Instituto 

Curitiba de Informática 

Desenho da estrutura 

organizacional da SIT - 

gestão de TI descentralizada 

nos órgãos da Prefeitura   

Curso de capacitação para os 

funcionários da prefeitura para 

gestão descentralizada 
  

Financiamento do 

BNDES é suspenso 
  

A
to

re
s 

so
ci

ai
s Atores 

Prefeitura 

Instituto Curitiba de Informática (ICI) 

Secretaria de Informação e Tecnologia (SIT) 

SIT 

Universidades locais 

Fornecedores de TIC 
    

Grupos 
Nesta etapa ainda não há grupos formados. A 

interação é interna. 
Não foram identificados grupos     

Atores excluídos 
Atores externos não participaram - sociedade civil 

e mercado 
Sociedade civil 

    

O
u

tr
o

s 
fa

to
re

s 
co

n
te

x
tu

ai
s Estruturas de incentivo 

Apoio do Prefeito 

Criação oficial da SIT Recebimento de dois prêmios nacionais      

Espaços de debate 
Os debates são internos e envolvem 

principalmente a alta gestão da SIT com o Prefeito 

Os debates são internos e envolvem principalmente a alta 

gestão da SIT 
    

Fluxo de recursos 
A SIT passa a contar com um orçamento próprio e 

estrutura de pessoal 

Projeto de financiamento aprovado 

Contratação de técnicos e assessores para elaborar os projetos 

técnicos e licitações 
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U

so
 d

e 
T

ec
n

o
lo

g
ia

 

d
a 

in
fo

rm
aç

ão
 

Pontos de escolha 

A SIT definiu um modelo de arquitetura de TI, de 

soluções, com uma camada de interoperabilidade 

que possibilite que a comunidade desenvolva 

soluções. 

 

A SIT desenvolve um modelo conceitual de cidade 

inteligente para o desenvolvimento de projetos 

As normativas publicadas estabelecem os modelos de 

governança de TIC e arquitetura de sistemas 

    

T
ip

o
 d

e 
in

te
ra

çã
o

 g
o
v

er
n
o

-

at
o

re
s 

Características de governança 

A gestão de Gustavo Fruet é palpada por uma 

governança colaborativa e mais ao centro-esquerda 

partidária 

 

As ações tomadas pela SIT refletem uma 

governança tecnocrática 

 

A governança de TIC é descentralizada nos 

Núcleos Setoriais de Informação e Tecnologia dos 

órgãos e demais entidades da Administração 

Pública Municipal 

Os modelos de cidade inteligente e arquitetura de TI 

desenhados e implementados apresentam uma visão de 

governança colaborativa e de abertura para o diálogo com os 

atores externos, entretanto o desenho é todo pensado 

internamento pelas equipes técnicas da SIT, uma característica 

de modos de governança mais diretivos e tecnocráticos 

    

Quadro 8 – Processo de Estruturação 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 10 – Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica de Estruturação 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Rede de interação sócio técnica de subsídio de dados 

Esta rede apresenta a abertura dos dados da prefeitura de Curitiba e é caracterizada 

pela interação entre o governo e os atores externos. As bases de dados se apresentam como um 

ativo na rede de interação. 

 

Antecedentes 

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 aprovada em 18 de novembro de 

2011), que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, regulamentou o direito de acesso a 

informações públicas no Brasil. Foram estabelecidas regras e procedimentos específicos para 

possibilitar o exercício desse direito pelos cidadãos. Sua adoção foi se dando paulatinamente 

nos estados e municípios. Ainda em 2011, o Brasil torna-se membro fundador da Open 

Government Partnership, uma iniciativa internacional que pretende difundir e incentivar 

globalmente práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos, ao acesso à 

informação pública e à participação social. Políticas nacionais obrigam a implantação de dados 

abertos e disponibilização de informação em formato eletrônico e em 2012 é regulamentada a 

Lei de Acesso a Informação em Curitiba. Adicionalmente, dentre as pautas do Prefeito Gustavo 

Fruet, estava a preocupação com uma gestão transparente e aberta.  

 

Fase 1 – Sensibilização 

Apesar da regulamentação da Lei de Acesso a Informação em Curitiba e da abertura 

de dados ser uma pauta no novo governo, esta recebia pouca atenção em detrimento do 

atendimento a demandas mais urgentes. O caso do Busão Curitiba desperta atenção para a 

problemática de dados abertos. Em março de 2013, um grupo de estudantes desenvolveu um 

aplicativo para celular que mostrava a posição e horário aproximado de chegada dos ônibus 

BRT. Eles utilizaram-se das informações de geolocalização dos ônibus disponíveis no site da 

URBS, que controla a gestão do transporte público na cidade. Em menos de 48 horas foram 

mais de 1000 acessos ao site e mais de 400 instalações do aplicativo. Como o acesso aos dados 

não era previsto, a reação da URBS foi derrubar o sistema, causando um impasse com os 

estudantes. 

 

“Nós estávamos coletando os dados da geolocalização através de um site fornecido 

pela própria URBS, dando os devidos créditos no app. Com o sucesso do Busão 

Curitiba, a URBS resolveu simplesmente dificultar/cortar o acesso de todo mundo a 

esses dados. Eles sacrificaram um serviço deles mesmos para que o Busão Curitiba 
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não usasse essas informações. Vamos entrar em contato com a URBS para tentar 

reativar esse recurso que é de interesse público. Nós não roubamos, hackeamos e nem 

danificamos nenhum patrimônio da URBS, apenas usamos informações que ela 

mesma liberou na rede” (Facebook Busão Curitiba). 

 

O imbróglio ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa local. “Incentivada 

pela mobilização nas redes sociais, a URBS entrou em contato conosco interessada em resolver 

a questão do acesso às informações relacionadas ao posicionamento em tempo real dos ônibus, 

que foi interrompida na manhã de ontem” (Facebook Busão Curitiba). Na prefeitura, 

aconteceram reuniões para encontrar uma solução para o impasse “e teve toda uma discussão 

em cima disso: “não, espera aí, nós temos que abrir o acesso, resolver o problema” 

(Entrevistado SIT – 1). A decisão foi a abertura do banco de dados aos estudantes, e o aplicativo 

voltou ao funcionamento normal. Outras plataformas globais, Google e Moovit também 

passaram a usar esta base de dados. O caso serviu de base para a priorização da agenda de dados 

abertos na prefeitura “e dali nós já vínhamos trabalhando e acelerou a questão de ter uma 

política formal de dados abertos” (Entrevistado SIT – 2).  

Nesta fase de sensibilização, embora não tenha sido intencional, o grupo de 

estudantes tem um papel relevante para chamar a atenção para a agenda de dados abertos. A 

reação institucional da URBS reflete características de governança diretiva no primeiro 

momento. A mídia e a mobilização dos cidadãos nas redes sociais são peça chave de pressão 

externa para a URBS rever seu posicionamento e abrir-se para o diálogo. Os gestores da SIT 

também tiveram papel relevante nas negociações e na decisão final de abrir e disponibilizar 

essa base de dados. 

 

Fase 2 – Abertura 

Em 2014 a prefeitura lança o portal de dados abertos como o canal oficial para a 

disponibilização das bases. Um funcionário da SIT é designado para coordenar a ação. “Nós 

tivemos um primeiro movimento que foi esse de abrir as bases, nós precisávamos melhorar o 

processo de abertura de bases e aumentar a demanda sobre elas” (Entrevistado SIT – 1). Em 

maio do mesmo ano, como uma forma de incentivar o uso dos dados, a SIT promove o primeiro 

Hackathon da prefeitura “começamos a trabalhar algumas articulações, veio a ideia de fazer o 

Hackathon, para já colocar as bases à disposição e estimular o uso” (Entrevistado SIT – 1) 

Em outubro do mesmo ano a prefeitura publica a Política de Dados Abertos que 

orienta os procedimentos para abertura das bases e institui a função dos gestores das bases com 
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a responsabilidade de garantir a qualidade, exatidão, acessibilidade, frequência e legalidade dos 

dados disponibilizados por cada órgão de governo. “Esse decreto simplifica e facilita a abertura 

de dados pelos órgãos da Prefeitura. Ele reforça o compromisso da gestão com a transparência 

na gestão pública, promovendo um governo mais aberto e responsável”, afirma o prefeito 

Gustavo Fruet em entrevista para um jornal16. No final do ano, a SIT também fecha uma 

parceria com uma universidade para utilização dos dados e desenvolvimento de projetos de 

pesquisa. “Nós começamos a trabalhar nessa época já junto com a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR, no sentido de estimular o uso das bases de dados, principalmente 

na articulação [...] com os projetos que ela lidera” (Entrevistado SIT – 1). 

Nesta fase, coloca-se em prática a narrativa de construir as soluções de tecnologia 

em conjunto com a sociedade, com a realização do primeiro hackathon e, inicia-se a 

aproximação com atores externos. A aproximação é em torno da abertura dos dados, 

caracterizando um interação sócio-técnica. Também é a partir dessa fase que a rede de 

governança começa a se constituir e que vai culminar futuramente na rede de colaboração. 

 

Fase 3 – Uso 

Consolidada a fase de mobilização interna para abertura dos dados, era o momento 

de expandir e estimular o uso. Mas ainda existia resistência interna, “nós estávamos tendo 

alguma dificuldade de entendimento de gestores na prefeitura sobre a importância de continuar 

ampliando isso, uma dificuldade de ter acesso a algumas bases, uma certa resistência a liberar 

o acesso. Então nós fizemos um seminário com todos os gestores de bases de dados na 

prefeitura” (Entrevistado SIT – 1). O workshop serviu para contextualizar, situar e explicar a 

situação da política de dados abertos no mundo, no Brasil e em Curitiba. Divididos em duas 

turmas, os gestores de bases de dados e de tecnologia da informação das diferentes secretarias 

e órgãos da administração municipal trataram da missão de disponibilizar as informações 

públicas sob sua governabilidade, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei de Acesso à 

Informação, conforme notícia veiculada no site da Prefeitura de Curitiba17. 

“Nesse seminário nós terminamos trazendo para conversar com o pessoal um 

palestrante, que era o Stephan Garcia, do Code for Curitiba. Era alguém de fora da 

prefeitura para falar da questão da importância do hacker ativismo civil, do acesso 

                                                 
16

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/prefeitura-de-curitiba-regulamenta-politica-de-

dados-abertos-para-ampliar-transparencia-ef921lpjqqr9f7srhr7686v66 
 
17 http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/politica-de-dados-abertos-de-curitiba-esta-entre-as-mais-

bem-avaliadas-do-mundo/36584 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/prefeitura-de-curitiba-regulamenta-politica-de-dados-abertos-para-ampliar-transparencia-ef921lpjqqr9f7srhr7686v66
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/prefeitura-de-curitiba-regulamenta-politica-de-dados-abertos-para-ampliar-transparencia-ef921lpjqqr9f7srhr7686v66
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à base de dados, esse movimento no mundo todo. Foi uma palestra interessante e ali 

nós travamos contato com o Code for Curitiba. A partir de aí nós começamos até a 

desenvolver uma aproximação em termos de estimular o uso – por eles – e 

desenvolvimento de aplicativos usando bases da prefeitura” (Entrevistado SIT – 

1). 

O Code for Curitiba, uma rede de pessoas dedicado a desenvolver soluções 

baseadas na tecnologia focadas em problemas públicos, começa a usar os dados abertos e as 

universidades locais desenvolvem diversos projetos de pesquisa na cidade utilizando dados da 

prefeitura. Em 2015 e 2016 também foram realizados eventos do Hackathon para estimular o 

uso dos dados. Ao final de 2016 foram contabilizados três hackathons, com a participação de 

mais de 400 desenvolvedores e apresentação de 40 propostas de aplicações tecnológicas; sete 

aplicações desenvolvidas pelo grupo Code for Curitiba; 26 bases de dados abertos disponíveis; 

projetos de pesquisas desenvolvidos com três grandes universidades locais (Curitiba Colabora, 

2016). “foi com o movimento Code for Curitiba, com os Hackathons, começamos com a 

UTFPR, mas depois nós até assinamos um acordo de cooperação com as três principais 

universidades: PUC, UTFPR e UFPR, no sentido de viabilizar outras ações de colaboração.” 

(Entrevistado SIT – 1). 

O Code for Curitiba se firma como um importante ator na rede de interação sócio-

técnica. O uso dos dados pelo grupo estimula a abertura de novas bases e funciona como pressão 

externa “iniciamos a aproximação e desde lá vimos bem próximos deles desenvolvendo 

projetos, tentando tanto apoiar eles no desenvolvimento quanto eles nos apoiarem na questão 

de abertura mesmo de dados, abrir mais dados, [para atender] as necessidades deles [Code for 

Curitiba]” (Entrevistado SIT – 4. Os eventos do hackathon também são determinantes para o 

uso dados e para a comunidade abrangente participar. 

 

Fase 4 - Desmobilização 

Entretanto, novamente chega o período da eleição e uma nova gestão assume a 

cidade. A agenda de dados abertos diminuiu de importância e, ao final de 2018, em consulta ao 

portal de dados abertos18 verifico que o número de bases disponibilizadas diminui para 20. 

Acompanhando o grupo do Code for Curitiba no Telegram, um dos líderes do coletivo 

questiona em janeiro de 2019 “percebi que os dados abertos sobre saúde da prefeitura estão 

desatualizados desde novembro de 2017”. Não foram realizados novos eventos que 

estimulassem o uso dos dados abertos. Quando tentei contato com o antigo coordenador da 

                                                 
18 http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/consulta/ 
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pauta de dados abertos, o mesmo diz que não estava mais à frente dessas ações. Os eventos 

relacionados a cada fase são apresentados no Quadro 9.  

A representação gráfica da rede de interação sócio-técnica de Subsidio de dados 

apresenta-se com grande número de interações entre atores sociais, governo e as bases de dados 

abertos. Estas se mostram de forma central na rede e desencadeiam conexões que levam a 

aproximação entre os atores sociais. Para facilitar a inspeção visual a mesma rede de interação 

é apresentada três vezes,  destacando-se cada fase, a Figura 11 enfatiza as fases de 

Sensibilização e Desmobilização, a  Figura 12 destaca a fase de abertura e a Figura 13 realça as 

interações durante a fase de uso dos dados abertos. 
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E
v

en
to

s 

Antecedentes Fase 1 - Sensibilização Fase 2 - Abertura Fase 3 - Uso Fase 4 - Desmobilização 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Políticas nacionais 

obrigam a implantação de 

dados abertos e 

disponibilização de 

informação em formato 

eletrônico 

Aplicativo Busão Curitiba - 

lançado em 24/03/2013 

Implementação do portal 

de dados abertos 

Realização de workshop 

de sensibilização interna 

sobre dados abertos 

Eleições 

municipais 

elegem novo 

prefeito 

Novo prefeito assume a Prefeitura 

Entendimento do Prefeito 

e preocupação com uma 

gestão transparente e 

aberta 

URBS resiste a 

disponibilização dos dados - 

dia 26/03/2013 corta os 

acessos 

Disponibilização das 

bases de dados no Portal 

de Dados abertos 

Grupos sociais como o 

Code for Curitiba 

começam a usar os dados 

abertos 

Realização do 

terceiro 

Hackathon 

Não está claro qual é a agenda para 

dados abertos 

Regulamentação da Lei 

de Acesso a Informação 

em Curitiba - 30 de julho 

de 2012 

Movimento nas redes sociais 

pró liberação de dados  

Realização do primeiro 

Hackathon 

Universidades locais 

desenvolvem diversos 

projetos de pesquisa na 

cidade utilizando dados da 

prefeitura  

O volume de bases de dados 

disponibilizadas no portal diminui 

 

URBS cede, e as bases de 

dados dos ônibus são 

liberadas para qualquer 

desenvolvedor 

Decreto regulamenta a 

política de dados abertos 

Realização do segundo 

Hackathon 

 

 

 
Prefeitura começa a discutir a 

necessidade de regular a 

abertura de dados 

Parceria com as 

universidades locais para 

uso dos dados e 

elaboração de projetos   

  

 

 

Outros aplicativos de 

mobilidade surgem na cidade; 

Moovit e Google acessam os 

dados  

  

  

 

A
to

re
s 

so
ci

ai
s 

Atores 

Sociedade civil (grupo de 

estudantes/cidadãos) 

Governo (URBS/SIT) 

Imprensa local 

SIT 

Code for Curitiba 

Cidadão especialista 

Universidades locais 

SIT 

Code for Curitiba 

Cidadão especialista 

Universidades locais 
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Grupos 

Sociedade civil (imprensa, 

cidadão especialista, 

estudantes) 

Governo (URBS/SIT) 

Não foram identificados 

grupos 
SIT + Code for Curitiba 

 

Atores excluídos Mercado 
Mercado 

Cidadão comum 

Mercado 

Cidadão comum 

 

O
u

tr
o

s 
fa

to
re

s 
co

n
te

x
tu

ai
s 

 

Estruturas de incentivo 
Promover um governo aberto 

e transparente 

Legislação 

Disponibilização das 

bases de dados  

Criação do portal de 

dados abertos 

Realização do Hackathon 

como forma de estimular 

o uso dos dados 

Realização do Hackathon como forma de 

estimular o uso dos dados 

 

Desenvolvimento de projetos que alavanquem 

a cidade como um espaço de experimentação 

 

Espaços de debate 

Redes sociais (forte pressão 

no Facebook pelo retorno do 

aplicativo) 

Reuniões da URBS com o 

grupo de estudantes 

Imprensa local 

Reuniões internas na 

prefeitura 

O evento do Hackathon 

também é um espaço de 

debate 

Workshops internos a prefeitura 

Eventos do Hackathon 

 

Fluxo de recursos 

Equipe de estudantes trabalha 

sem recursos financeiros 

O recurso mais importante 

são as bases de dados da 

URBS 

As bases de dados abertos 

da prefeitura 

As bases de dados abertos da prefeitura são 

replicadas no servidor na UFPR para manter o 

histórico 

26 bases disponibilizadas no portal - 13 temas 
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Quadro 9 – Processo de Subsídio de dados 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U
so

 d
e 

T
ec

n
o

lo
g

ia
 d

a 
in

fo
rm

aç
ão

 

Pontos de escolha 

O caso do aplicativo Busão 

Curitiba obriga a Prefeitura 

adotar uma posição sobre 

dados abertos 

Legislação regulamenta a 

política de dados abertos 

Para evitar a perda do histórico a prefeitura 

assina acordo com a UFPR para replicação 

das bases nos servidores da universidade 

 

O Code for Curitiba desenvolve uma interface 

de programão de aplicação para disponibilizar 

os dados via WebService. Isso facilitada o 

uso dos dados pelos aplicativos que são 

desenvolvidos utilizando as bases de dados da 

prefeitura 

 

T
ip

o
 d

e 
in

te
ra

çã
o

 g
o

v
er

n
o

-a
to

re
s 

Características de 

governança 

A gestão de Gustavo Fruet é 

palpada por uma governança 

colaborativa 

 

Resistência da URBS ainda 

aponta para uma governança 

tecnocrática e diretiva 

 

Após o caso do Busão 

Curitiba a prefeitura 

mobiliza-se para abertura dos 

dados 

Diálogo começa a ser 

estabelecido com atores 

externos 

 

Preocupação em estimular 

o uso dos dados pela 

sociedade 

A equipe da SIT percebe que apenas abrir os 

dados e disponibilizar no portal não é o 

suficiente. A abertura precisa ser coordenada 

com o estímulo ao uso pela sociedade civil 
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Figura 11 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica de Subsidio de dados – Sensibilização e Desmobilização 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 12 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica de Subsidio de dados – Abertura 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 13 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica de Subsidio de dados – Uso 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Grupo de 
estudantes

Aplicativo Busão 
Curitiba

URBS

Mídias Sociais
Imprensa

Base de dados da 

Cidadãos

Decisão de liberar 
dos dados da 

URBS

Portal de dados 
abertos da 
Prefeitura

Política de Dados 
Abertos da 
Prefeitura

Universidades 
locais

Bases de dados
Abertos

Code for 
Curitiba

Aplicativos e 
soluções

Projetos de 
pesquisa

Secretaria de 
Informação e 

Tecnologia 

Primeiro 
hackathon

Segundo e 
terceiro 

hackathon

Uso

Gestão Rafael 
Greca

Bases de dados
Abertos reduzida

Participantes

Ruptura



95 

 

Rede de interação sócio-técnica de colaboração 

Esta rede apresenta a colaboração que emergiu entre o governo e os atores sociais 

em torno do uso das bases de dados abertos. É caracterizada pela constante interação entre os 

atores. 

Antecedentes 

Com a gestão do Prefeito Gustavo Fruet ancorada numa governança participativa, 

a estruturação da SIT e a abertura dos dados da prefeitura, um ambiente fértil para a colaboração 

estava colocado. Isso se concretiza em 2014, após a realização do primeiro Hackathon. 

 

Fase 1 – Aproximação 

A idealização do primeiro Hackathon foi liderada principalmente pelo diretor de 

inovação da SIT. O evento atingiu o seu propósito, ganhou destaque na imprensa local, contou 

com a participação de mais de 100 competidores, e 23 protótipos de aplicativos foram 

desenvolvidos, todos utilizando as bases de dados abertos da prefeitura. Os temas escolhidos 

foram mobilidade, saúde e cidadania/acessibilidade19. Após o evento, por desalinhamentos 

internos, o diretor de inovação se afasta da SIT, essa pauta fica sem um responsável direto. Em 

outubro de 2014, é fundada a rede Code for Curitiba 

 

 “como uma rede de pessoas que aliam o melhor da tecnologia e do design para 

melhorar serviços prestados pelo governo. Seguindo a iniciativa norte-americana, 

acredita que uma democracia saudável é aquela em que o governo e as pessoas se 

juntam para melhorar sua comunidade. Somos cidadãos apaixonados e competentes 

que trabalham com o governo para desenvolver soluções baseadas na tecnologia que 

resolvem problemas cívicos. Através do nosso trabalho, acreditamos que podemos 

promover a colaboração e transparência, acelerar o crescimento econômico e 

reanimar a cidadania” (Code for Curitiba, 2018). 

 

Como já havia o contato com o grupo social, quando um dos seus membros-

fundadores foi convidado para palestrar sobre dados abertos aos gestores da prefeitura, e com 

a demissão do diretor de inovação, a SIT se aproxima do Code “ outro envolvimento que surgiu 

no meio do caminho, principalmente a partir do primeiro Hackathon, o envolvimento do Code 

                                                 
19 http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/05/estudantes-de-curitiba-participam-de-maratona-

de-programacao.html 
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for Curitiba, essa questão é fundamental, como eles se identificaram como um conjunto de 

hacker ativismo, a prática e o conceito deles foi o instrumento chave que ajudou a alavancar 

essa questão (colaboração).” (Entrevistado SIT – 2). 

E a aproximação da SIT com as universidades locais “as parcerias com as 

universidades também, acaba sendo outro elemento fundamental porque eles trazem uma 

perspectiva um pouco diferente do que surge espontaneamente no Hackathon, do perfil do Code 

for Curitiba mas eles acabam também demandando esses mesmos dados e serviços, essa mesma 

estrutura de compartilhamento de dados e serviços para desenvolvimento de pesquisas, teses e 

projetos é fundamental.” (Entrevistado SIT – 2) 

Atores externos começam uma aproximação com a SIT, o Code for Curitiba, as 

universidades e alguns representantes do ecossistema de inovação “desde que a gente começou 

com esse movimento de abertura de dados eles têm se aproximado da gente, e da mesma forma 

a prefeitura tem se aproximado deles” (Entrevistado SIT – 4). Cada um desses atores tem 

interesses próprios: o Code segue a sua missão de hacker ativismo cívico, as universidades 

interessadas em acessar dados para elaboração de projetos e estudos acadêmicos, o ecossistema 

no geral buscando ideias e oportunidades para desenvolver aplicativos e negócios.  Em 

contrapartida a SIT entende a importância de se aproximar desses atores e uma rede de 

colaboração começa a se formar em torno do uso dos dados abertos.  

 

“O ponto comum para nós são naturezas completamente diferentes de interesse da 

pesquisa, mas o que acontece no Hackathon e no Code for Curitiba é a mesma coisa 

que acontece lá UTFPR ou com o professor lá da federal (UFPR); é o interesse em 

cima dos dados e serviços, e com o mecanismo de acesso a isso para o 

desenvolvimento de coisas de interesse da comunidade sobre as diversas políticas, 

mas que não conseguiriam acontecer se o setor público não tivesse uma postura 

diferente com relação a isso, mas essa questão específica de levar as tecnologias e 

modelos arquitetônicos que favoreçam essa questão.” (Entrevistado SIT – 2) 

 

Fase 2 - Engajamento 

Esta fase é caracterizada pelo engajamento entre os atores. A cooperação com o 

Code for Curitiba se firma com a disponibilização pela SIT de um espaço físico dentro da 

secretaria para realização dos encontros, os hacknigths “eles fizeram durante dois meses os 

eventos deles aqui na prefeitura, a gente trouxe representantes de áreas para discutir assuntos, 

então é uma parceria importantíssima nesse movimento” (Entrevistado SIT- 2). Em 
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contrapartida o Code foi o principal parceiro da SIT na realização dos eventos do Hackathon 

em 2015 e 2016. Mesmo assim, muitas decisões foram centralizadas pela SIT. 

 

“a gente ajudou a organizar, mas a gente não teve tanta voz. Eu, inclusive, pedi, a 

gente trocou alguns e-mails, eu fiz uma proposta, aí demorou para responder, não sei 

o que, não aceitaram a proposta, [...], e a gente acabou conseguindo abrir vários 

dados antes do Hackathon começar, um formato de webservice, que isso vai facilitar 

a criação de projetos. Então, isso foi legal, mas foi uma iniciativa nossa com a qual 

eles colaboraram. Mas, de trabalhar no conteúdo, no tema, a wishlist toda ficou a 

cargo da Secretaria de informação e Tecnologia. Eu, como Code, gostaria de ter feito 

mais parte do planejamento estratégico.” (Entrevistado Code – 1).  

 

O movimento Code for Curitiba participa da avaliação anual do grau de maturidade 

e da qualidade dos dados disponibilizados pela prefeitura, que por sua vez apoia as ações do 

Dia Internacional de Dados Abertos promovido pelo grupo social. O Code trabalha usando os 

dados da prefeitura para criar aplicativos. Quando participei de um dos encontros, o hacknight, 

estavam sendo desenvolvidos aplicativos de mapeamento e rotas de bicicleta, uma solução para 

mapear eventos culturais em lugares públicos, o projeto adote um bueiro, um projeto de 

acessibilidade no transporte público para cegos entre outros (Notas de campo do autor, 2016).  

Outra cooperação se firmou com as universidades locais. A UTFPR focou em 

projetos de pesquisa sobre mobilidade urbana, usando dados dos ônibus e de semaforização na 

cidade “a gente teve uma receptividade bastante grande do secretário de informação e 

tecnologia” (Entrevistado UTFPR – 1). A UFPR firmou acordo para replicar todas as bases de 

dados abertos em seus bancos de dados, “assim é possível manter o histórico das bases, coisa 

que a prefeitura não faz por limitação de infraestrutura tecnológica” (Entrevistado UFPR – 

1).  

Em um dado momento, e de forma processual, essas redes de interação sócio-

técnica se conectam, formando uma rede de governança colaborativa na cidade. Isso é 

percebido pela SIT, que passa a denominar o projeto Curitiba Colabora “nós entendemos que 

todos esses movimentos estavam articulados e nós colocamos isso embaixo de um projeto 

chamado Curitiba Colabora. Nós organizamos isso na forma de um projeto já com ele 

andando, à medida que fomos tendo essas iniciativas” (Entrevistado SIT – 1). 

Neste arranjo do Curitiba Colabora há uma clara interação sócio-técnica: a 

tecnologia (dados abertos) possibilita a formação da rede de cooperação entre atores; a rede de 

cooperação estimula a abertura dos novas bases de dados e uso/desenvolvimento de aplicativos 
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“hoje eu diria que a coisa mais forte que junta isso é a disponibilidade dos dados, informações 

e serviços. O acesso a dados e serviços da prefeitura ...” (Entrevistado SIT- 2). Entretanto esta 

rede de governança colaborativa ainda é limita em termos de alcance ao público em geral. A 

rede se restringe ao chamado ecossistema de inovação, cidadão com habilidades tecnológicas, 

estudantes, desenvolvedores de software, grupos sociais focados em tecnologia, "mas não 

empodera o cidadão, não chegou a empoderar o cidadão para participar dos projetos, o que é 

uma grande dificuldade" (Entrevistado Code – 1). 

 

Fase 3 – Resistência 

Após a eleição, por um lado, a prefeitura diminuiu sua interação na rede do Curitiba 

Colabora, e não há continuidade do projeto no formato como vinha sendo construído pela gestão 

anterior. Um novo projeto de inovação é lançado, o Vale do Pinhão, que não tem os dados 

abertos como ponto de conexão. Por outro lado, o ecossistema de inovação continua ativo e 

liderando os projetos de desenvolvimento de aplicativos e uso dos dados sem o suporte da 

Prefeitura. Acompanhando o coletivo Code for Curitiba no Telegram, há 120 participantes, os 

hacknights continuam acontecendo semanalmente e novos projetos como o Origem-Destino 

que vai tentar mapear o fluxo de mobilidade de pessoas no transporte público a partir de dados 

abertos disponibilizados pela URBS. Neste sentido denomino esta fase como Resistência e os 

principais eventos podem ser observados no Quadro 10.  

A representação gráfica da rede de interação sócio-técnica de Colaboração pode ser 

observada na Figura 14 onde é enfatizada a fase de aproximação, na Figura 15 observa-se a fase 

de Engajamento e na Figura 16 está destacada a fase de Resistência. É possível visualizar a 

centralidade das bases de dados abertos na formação da rede sócio-técnica. É possível inferir 

que sem a disponibilidade dessas bases de dados, a rede de interação não teria se formado, 

ilustrando o papel que a tecnologia da informação assume nos arranjos emergentes de 

governança de cidade inteligente. Mesmo na fase de Resistencia, quando a administração 

pública retrai a sua participação, o ecossistema de inovação mantem-se ativo devido a 

disponibilidade dos dados abertos. 
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E

v
en

to
s 

Antecedentes Fase 1 - Aproximação Fase 2 - Engajamento Fase 3 - Resistência 

2012- 13 2014 2015 2016 2017 2018 

A gestão do Gustavo Fruet é 

palpada por uma governança 

participativa 

Primeiro Hackathon (maio) 
Desconhecimento da SIT para 

organizar o segundo Hackathon 

Code desenvolve APIs para 

disponibilização de dados via WebService 
Novo prefeito assume 

Estruturação interna e criação 

da SIT 
Demissão do Diretor de Inovação 

Prefeitura cede espaço para os 

encontros do Code - hacknigths 

Eleições municipais elegem novo prefeito 

(outubro) 

Não foram realizados outros 

eventos de Hackathon 

Subsidio de recursos com a 

abertura dos dados da 

prefeitura 

Fundação do Code for Curitiba 

(outubro) 

Representante da SIT participa 

regularmente dos encontros do Code 

for Curitiba 

Code participa da organização e realização 

do terceiro Hackathon 

O Code for Curitiba continua 

trabalhando com dados abertos 

 Aproximação do Code for Curitiba 

com a SIT 

Code participa na organização e 

realização do Hackathon 
Terceiro Hackathon (novembro) 

A Prefeitura se distancia 

dos parceiros 
  

 Firmação de convênio das 

universidades locais com a SIT 
Segundo Hackathon (novembro) 

Code trabalha usando os dados da 

prefeitura para criar aplicativos  
    

 

 

O movimento Code for Brasil participa 

de avaliação anual do grau de 

maturidade e da qualidade dos dados 

disponibilizados pela Prefeitura 

     

   

Apoio da prefeitura as ações do Dia 

Internacional de Dados Abertos 
     

A
to

re
s 

so
ci

ai
s Atores 

SIT 

Code for Curitiba 

Universidades locais 

Representantes do ecossistema e 

parceiros patrocinadores 

SIT 

Code for Curitiba  

Universidades locais 

Ecossistema de inovação (jornalistas, estudantes, professores, empreendedores, 

startups e comunidade interessada em tecnologia)   

  

Grupos 

Não foram identificados grupos 

SIT-Code 

SIT-Universidades 

Ecossistema de inovação (Code, startups, coworkings, SEBRAE, comunidade de 

tecnologia) 
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Atores excluídos Cidadão comum 

Cidadão comum (por exigência de conhecimento técnico) 

As pessoas acabam desistindo dos projetos pela dificuldade de tocar o projeto 

O Code se sentiu sem voz ativa na tomada de decisão sobre trabalhar no conteúdo, 

no tema e na wishlist do Hackathon 

    

O
u

tr
o

s 
fa

to
re

s 
co

n
te

x
tu

ai
s 

Estruturas de incentivo 

O prefeito participa da abertura dos 

eventos do hackathons, uma forma de 

legitimação da importância 

A SIT cede o espaço físico para o Code realizar os encontros semanais 

Um funcionário é designado para acompanhar as atividades e dar o suporte 

necessário 

A Prefeitura ainda apoia as ações do Code for Curitiba   
    

Espaços de debate 

O Code se reúne semanalmente em 

um fórum online para discutir ideias 

de programas que ajudem o cidadão 

a resolver problemas corriqueiros, 

que não necessariamente precisem 

de ajuda do governo. 

 

Há conversas internas na SIT de 

como estimular o uso dos dados 

abertos 

E-mail, reuniões presenciais, discussão de possíveis projetos Hacknigths 

Mídias sociais (Grupo de WhatsApp/Telegram/Facebook) 

Palestras nas universidades 

    

Fluxo de recursos 
Dados abertos são o recurso mais 

importante 

Dados abertos são o recurso mais importante 

Falta verbas para ampliar a colaboração (ex. trainee) 

O orçamento do grupo brasileiro vem de ajuda financeira do Code for America – 

mantido pelo governo Obama – e de patrocinadores como o Google e universidades. 

O Hackathon tem um custo baixo por isso é atrativo para a SIT 

Momento de transição (eleições), poucos apoios, empresas não queriam ser ligadas 

a gestão anterior, empresas não querem ser ligadas a políticos, corrupção     

U
so

 d
e 

T
ec

n
o

lo
g

ia
 d

a 

in
fo

rm
aç

ão
 

Pontos de escolha 

A SIT decide trabalhar em parceria 

com a sociedade civil, grupos sociais, 

universidades 

A SIT opta por estruturar as ações e colocar sob a forma de um projeto chamado 

Curitiba Colabora.  

    

T
ip

o
 d

e 

in
te

ra
çã

o
 

g
o

v
er

n
o

-

at
o

re
s 

Características de 

governança 

Uma rede de colaboração começa a 

se formar em torno, principalmente, 

do uso dos dados abertos. 

Há uma clara interação sócio-técnica: a tecnologia possibilita a formação da rede de 

cooperação; a rede de cooperação estimula a abertura dos dados e uso de tecnologia. 

    

Quadro 10 – Processo de Colaboração 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 14 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica de Colaboração - Aproximação 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 15 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica de Colaboração - Engajamento 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 16 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica de Colaboração - Resistência 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2.1 Pátio Digital 

Para reconstruir os eventos do Pátio Digital fiz um recorte temporal que se inicia 

em 2013 com a gestão do Prefeito Fernando Haddad em São Paulo até dezembro de 2018. Esse 

recorte temporal mais extenso, 6 anos, foi necessário para entender os eventos que 

influenciaram a criação do Pátio Digital em 2017. Os fatos ocorridos em 2012 ou antes foram 

considerados como antecedentes.  Durante o processo de análise do Pátio Digital, identifiquei 

quatro grandes fases e uma rede de interação sócio-técnica.  

A primeira fase Governança Aberta, compreende o período de 2013 a 2015, envolve 

a Estratégia de Governança Aberta e Subsídio de Dados e trata da implantação de uma agenda 

de governança aberta, transparente e participativa no âmbito da Prefeitura de São Paulo.  A 

segunda fase é Estruturação, entre 2016 e julho de 2017, apresenta a estruturação interna da 

SME e as parcerias relevantes que aconteceram no período. A terceira fase é Desenvolvimento 

Colaborativo, entre julho de 2017 e outubro de 2018, descreve as ações do Pátio Digital em si. 

Por fim a quarta fase é a Transformação Digital e teve início em novembro de 2018, quando o 

Pátio Digital evolui para a estratégia de transformação digital da SME. Os eventos mais 

importantes e a descrição do processo de formação da rede de interação sócio-técnica podem 

ser observados no Quadro 11. 

 

Antecedentes 

De forma similar ao caso de Curitiba, os fatores antecedentes que dominavam o 

contexto foram a onda de cidades inteligentes e políticas internacionais e nacionais de 

transparência e abertura de dados públicos. Em São Paulo as eleições também caracterizam a 

ascensão ao poder de um grupo político alinhado ao centro-esquerda com a eleição do Prefeito 

Fernando Haddad. Em 2011 São Paulo foi a primeira cidade brasileira a adotar Política de 

Recursos Educacionais Abertos – REA, ainda vigente, que permite o livre compartilhamento 

de todos os materiais produzidos com objetivos pedagógicos e educacionais pela SME. Em 

2012 é regulamentada a Lei de Acesso a Informação na Prefeitura de São Paulo.  

Iniciar o entendimento do Pátio Digital requer a apresentação de um histórico sobre 

Governo Aberto na Prefeitura de São Paulo, cujo início é anterior à posse do atual prefeito, João 

Dória Júnior. A “prefeitura de São Paulo trabalhava já com conceito de governo aberto, mas 

a Secretaria de Educação não estava trabalhando com isso [...] na Secretaria de Educação 

não tinha um vínculo muito forte com essa política.” (Entrevistado SME – SP5) 

 

Governança Aberta - Estratégia de governança e subsídio de dados 
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O Plano Plurianual 2014-17 elaborado pela gestão do Prefeito Fernando Haddad 

tinha como uma das diretrizes de governo a gestão descentralizada, participativa e transparente 

visando a descentralização, qualidade de espaços e serviços, a participação, transparência e 

controle social, a revisão participativa do marco regulatório do desenvolvimento urbano e ainda 

o ciclo participativo de planejamento e orçamento (Plano Plurianual 2014-2017). Em 2013 é 

criada a São Paulo Aberta, iniciativa do município que coordena e fomenta ações de governo 

aberto. A criação da São Paulo Aberta é a meta de governo 116 do Programa de Metas 2013-

2016 da cidade, dentro do eixo “Gestão Transparente, Participativa e descentralizada”. Para 

implantação dessa meta e articulação interna foi estruturado o Comitê Inter secretarial de 

Governo Aberto, um órgão composto por 13 secretarias municipais e a Empresa Municipal de 

Tecnologia. É por meio do Comitê que discussões, orientações e normas são difundidas dentro 

da Prefeitura. Quando a São Paulo Aberta é criada e se institui o Comitê Inter secretarial de 

Governo Aberto da Cidade de São Paulo, inaugura-se um novo modelo capaz de reunir e 

consolidar as diversas iniciativas em governo aberto desenvolvidas pelos diversos órgãos e 

secretarias da Prefeitura Municipal de São Paulo, contando com uma equipe exclusivamente 

dedicada ao desenvolvimento e fortalecimento destas ações. 

Entre as diversas ações em governo aberto consolidadas pela iniciativa São Paulo 

Aberta destacam-se 1) criação da ferramenta tecnológica de diálogo entre sociedade e 

prefeitura; 2) a criação do Laboratório de Inovação Tecnológica da Prefeitura - LabProdam; 3) 

o Programa Agentes de Governo Aberto; 4) a criação do Laboratório de Inovação em 

Mobilidade – MobLab e; 5) a promoção de eventos como o hackathon sobre mobilidade e o 

Café Hacker. Nesse bojo de iniciativas, é criada a Controladoria Geral do Município - CGM, 

órgão dedicado ao combate à corrupção, promoção da integridade na administração e promotor 

de diversas ações de transparência, acesso à informação e abertura de dados. Em janeiro de 

2014, a CGM em conjunto com demais órgãos da prefeitura elabora o catálogo municipal de 

dados e lançam o portal de dados abertos da Prefeitura. Essas bases de dados funcionam como 

recurso para o desenvolvimento de projetos de tecnologia liderados pelos laboratórios de 

inovação e externamente por grupos de desenvolvedores e universidades. Ao final de 2015 a 

Secretaria Municipal de Educação começa a disponibilizar algumas bases de dados no portal.  

Nesta fase, o ambiente de colaboração havia sido criado no âmbito da Prefeitura 

com o envolvimento de atores externos com a administração pública. Há um grupo de técnicos 

da prefeitura que lideram as ações em diversas frentes para implantação da agenda de governo 

aberto. Todas as ações têm o apoio do Prefeito e como forma de institucionalizar as ações, são 

elaboradas normas e regulação específica para a São Paulo Aberta. Ocorrem as chamadas 
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Jornadas de Junho, em 2013, inicialmente contra o aumento do preço da passagem, mas que 

tomaram maior dimensão alcançando os temas de melhoria na qualidade dos serviços públicos 

em geral, combate a corrupção, a pautas relacionadas a direitos das minorias20. Os eventos 

estimularam a abertura da prefeitura para o diálogo com grupos como o Movimento Passe 

Livre. Diversos eventos como o hackathon e o café hacker tornaram-se arenas de discussão e 

envolvimento da sociedade, tanto que o primeiro evento hackathon teve como tema a 

mobilidade em São Paulo21. As ações e programas da São Paulo Aberta caracterizam a 

estratégia de implantação de um modo de governança aberta, para fortalecer a participação, 

controle social, transparência, integridade e inovação tecnológica, sempre com o 

comprometimento de envolver os cidadãos na gestão da cidade. A disponibilização dos dados 

em formato aberto se tornou um subsídio para diversas ações como a criação dos laboratórios 

de inovação da Prefeitura, o LabProdam, o MobLab, o Café Hacker e o programa de agentes 

formadores de governo aberto. Considero que estava formada uma rede de colaboração sócio-

técnica no nível da cidade.  

 

Estruturação interna e parcerias 

Programas na área de governo aberto fizeram com que São Paulo fosse escolhida 

para integrar a Open Government Partnership – OGP e levar tais experiências para outras 

cidades do mundo. Em decorrência da escolha de São Paulo, a Prefeitura recebeu a incumbência 

de construir um Plano Piloto contendo 5 compromissos em Governo Aberto, a serem 

implantados em 2017. A São Paulo Aberta é iniciativa para fomento de governo aberto no 

âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de criar políticas públicas para 

difundir, articular e fomentar os conceitos de transparência, inovação, participação social e 

accountability na gestão pública como vias de combate à corrupção, além de interagir com a 

OGP na prestação de contas dos compromissos assumidos no Plano de Ação em Governo 

Aberto da cidade de São Paulo22.  

A São Paulo Aberta em parceria com a Controladoria Geral do Município, se 

dedicou à condução do processo participativo de construção do Plano de Ação e intensificou 

suas ações, a fim de promover e expandir a cultura de governo aberto. Paralelamente, a SME 

iniciou a adoção de princípios de governo aberto para buscar respostas às demandas da 

                                                 
20 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44353703 
21 http://cafehacker.prefeitura.sp.gov.br/ 
22 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/relacoes_internacionais/sao_paulo_aberta/index.php?p=2529

84 
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educação de forma compartilhada com a sociedade. Antes da criação do Pátio Digital, a SME 

passou por uma reestruturação interna para se adequar a esses princípios. 

A estruturação teve início em 2016 e reorganizou as atribuições e o funcionamento 

da Secretaria e avançou no sentido de controle social, instituindo a Coordenadoria de Controle 

Interno - COCIN, que deveria promover as ações de controle interno, possibilitar as inciativas 

de transparência e impulsionar o controle social dentro da SME. A COCIN começou a ser 

viabilizada com a chegada da coordenadora, com experiência pregressa na Controladoria Geral 

do Município e em ações da São Paulo Aberta, e que aceita a incumbência da estruturação da 

coordenadoria. 

  

“Então, já estava nos planos da secretaria constituir uma coordenaria de controle 

interno e trabalhar com transparência. Ao chegar e trazer minha experiência prévia, 

enfim, eu desenhei um plano de trabalho que propunha uma política de transparência 

ativa entre outras coisas” (Entrevistado SME – SP5) 

 

No mesmo ano é instituída a Política de Atendimento ao Cidadão, no âmbito da 

SME, que definiu os padrões básicos para o fornecimento de informações aos cidadãos e 

especificou detalhadamente as atribuições da COCIN. Após a definição dos padrões de 

atendimento às demandas de informações da população, foi instituída a política de transparência 

ativa e dados abertos e o plano anual de transparência ativa e dados abertos no âmbito da SME, 

com objetivos de fomentar o controle social e promover a inovação na Secretaria. Para o 

acompanhamento da execução da portaria, instituiu-se o Comitê Técnico de Transparência e 

Dados Abertos, composto pelos coordenadores da Coordenadoria de Controle Interno, da 

Coordenadoria de Tecnologia e do Centro de Informações Educacionais. Esse comitê possui 

como atribuição prevista na portaria elaborar a proposta de Plano Anual de Transparência Ativa 

e Dados Abertos da Secretaria Municipal de Educação, em colaboração com as demais unidades 

da SME e com os cidadãos e grupos da sociedade civil “[em 2016] já pensava numa estrutura 

de governança dentro da secretaria que envolvia não só a COCIN, o controle interno, como o 

CEDU, centro de informações, área que cuida dos dados e a de TI, a COTIC, que também era 

coordenadoria nova, também estava se estruturando” (Entrevistado SME -SP5). O Comitê é 

também responsável por coordenar as ações do Pátio Digital. 

Com foco na continuidade da política de Governo Aberto que estava sendo 

desenhada na SME no ano de 2016, a secretaria apoiou a Controladoria Geral do Município na 

promoção de um evento do Café Hacker, realizado em dezembro de 2016, cujo tema era ‘Dados 
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da Educação’. “O Café Hacker, que era uma metodologia de promover a participação na 

transparência, as pessoas podem participar do processo de abertura de dados. E aí, no caso 

da educação eram quase 100 pessoas e organizações, pesquisadores, enfim. Que vieram opinar 

sobre esse desenho dessa política de transparência. Inclusive, quais dados abrir” (Entrevistado 

SME – SP5). Havia uma preocupação por parte da sociedade civil e de alguns atores internos 

sobre a continuidade das ações que vinham sendo tomadas no âmbito da SME após as eleições.  

 

“como a gente estava em processo de as pessoas perguntaram o que seria dessa 

política no governo seguinte, como que isso ficaria. E, claro, a gente não tinha, [...] 

institucionalmente ou formalmente o diálogo com o Secretario, mas a gente sabia das 

declarações dele e do perfil dele que ele apoiava essa agenda. Então, no próprio 

evento [Café Hacker] a gente falou que a tendência era de continuidade e que o 

processo de transição foi muito bom (Entrevistado SME – SP5) 

 

No início de 2017, o Prefeito João Dória Junior assume a gestão da Prefeitura e 

nomeia como secretário municipal de Educação Alexandre Schneider. Com a transição de 

governo, houve reformulações na estrutura e governança de tecnologia da Prefeitura. 

Identificou-se que essas mudanças impactam diretamente na proposta dos compromissos 

assumidos com a OGP no final de 2016. Com o intuito de fortalecer e ampliar as iniciativas 

previstas no Compromisso 5 neste novo cenário, o texto original do compromisso foi adaptado 

para uma nova proposta, que leva em consideração a criação do Pátio Digital: 

  

“aperfeiçoar e fortalecer a atuação em rede dos laboratórios e espaços de inovação 

da PMSP, tais como o Laboratório de Mobilidade Urbana de São Paulo (MobiLab), 

o Pátio Digital (SME) e o LabProdam, tornando-os mais abertos à participação 

social, à inovação tecnológica e à utilização de dados abertos, mapeando os grupos 

que já trabalham com tecnologia livre (como, por exemplo, software livre, princípios 

de dados abertos e padrões da Web), grupos de jovens, startups e coletivos para criar 

projetos de governo aberto (Plano de ação da cidade de São Paulo, 2017). 

 

A implantação da agenda de governo aberto no âmbito da Prefeitura de São Paulo 

desde 2013, as ações de estruturação da SME fundamentadas no princípios de governo aberto, 

a realocação de pessoal com experiência e a parceria com a OGP culminaram na criação do 

Pátio Digital, a política de governo aberto instituída em abril de 2017, com o objetivo de 

abertura de dados, uso de tecnologias de informação, e processos e de conhecimentos visando 



109 

 

a melhoria das políticas educacionais de forma colaborativa (Schneider & Campagnucci, 2018). 

O apoio do então Secretário de Educação foi importante para colocar em prática as ações do 

Pátio Digital. “Tinha muita coisa já ensaiada, pensada, mas ainda não implementada. E, aí, 

quando o secretário tomou conhecimento disso, isso casou muito com essa linha que ele já vem 

adotando [...] vamos colocar isso na linha de frente [...] E aí, de fato, transformou isso em uma 

das prioridades de gestão. (Entrevistado SME – SP6)  

 

Desenvolvimento Colaborativo 

Além dos fatores já apontados, dois atores foram importantes na ideação do Pátio 

Digital: a coordenadora de controle interno e um gestor de carreira alocado na coordenadoria 

de tecnologia. Preocupados em como implantar os princípios de governo aberto, os dois 

elaboraram uma proposta, com base em suas experiências profissionais e pesquisando soluções 

em outras cidades. A proposta passou por diversas rodadas de discussões na SME que 

envolveram as demais coordenadorias e o Secretário. Em aproximadamente dois meses a 

proposta ganhou robustez e foi implantada na Secretaria.  

 

 “Como que a gente expande, formulou uma proposta, discutiu, apresentou para o 

coordenador de tecnologia, também colaborou e ajudou a construir [...] essa ideia de 

abrir dados; abrir dados e conectar com processos participativos” (Entrevistado 

SME -SP5) 

 

O Pátio Digital propõe um Ciclo de Inovação Aberta como uma metodologia para 

construção colaborativa, no qual cidadãos são chamados a discutir e apresentar ideias de 

aplicativos para a Educação municipal (Figura 17). A representação gráfica foi inspirada em 

processos de design thinking e representado na forma de um jogo de “amarelinha”, que remete 

ao universo do pátio da escola. O ciclo propõe que o problema público percorra uma trilha que 

vai da prototipação colaborativa ao desenvolvimento e disponibilização do código 

(Campagnucci et al, 2018). Foi formulado internamente pelos técnicos da SME e propõem que 

“todo o processo, tenha vários pontos abertos para fora, tanto na interação com encontros 

abertos, como depois com hackathon que tem a participação de pequenas empresas, cidadãos, 

da academia, e depois também, o desenvolvimento da solução com código aberto em um 

repositório aberto” (Entrevistado SME - SP4).  
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Figura 17. Ciclo de Inovação do Pátio Digital 

Fonte: Pátio Digital 
 

A concepção do Pátio Digital é partir de questões internas que demandam 

transparência e que podem ser exploradas a partir de dados abertos. Esta abordagem resulta em 

maior concretude das ações e os atores participantes sabem exatamente onde estão contribuindo 

para a melhoria da educação.  

 

 “Então, a gente parte de problemas da gestão, a gente trabalha com os gestores, e 

com os usuários. Isso também dá o tom da potência da experiência. A outra coisa, é 

que ele não estava andando no vazio, a gente tem um público muito grande que tem 

as suas demandas, com quem a gente dialoga... nossas estratégias de engajamento 

elas também são desafiadoras, mas elas são mais fáceis do que você tratar de 

participação assim de modo abstrato como um todo, 'vamos participar do governo ' 

como tem muitas experiências, que estão em órgãos centrais” (Entrevistado SME -

SP5) 

 

Outra característica interessante do Pátio Digital é que ele possui uma governança 

e estrutura matricial na SME, sendo formado pelas áreas de TIC, transparência, informações e 

dados e comunicação. Somadas ao envolvimento dos atores externos, o projeto ganha força 

para colocar em prática as ações planejadas “a gente tem os dados, têm as pessoas, os gestores, 

têm o público, têm uma governança muito grande dessa política. Então, quando você tem 

governança, você tem a vontade política, você consegue executar.” (Entrevistado SME – SP5). 

Também, a parceria com a Unesco possibilitou o fluxo de recursos de forma mais ágil “a gente 
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conseguiu, por um acordo de cooperação técnica internacional, que a gente tinha na Secretaria 

de Educação com a UNESCO, viabilizar uma contratação com prêmios pequenos, mas prêmios 

razoáveis, então, assim, é algo, um estimulo para quem colabora, não é só trabalhar três meses, 

quatro meses de graça, que em geral não tem dado muito certo (Entrevistado SME - SP4).  

As ações do Pátio Digital se concentram em três eixos: transparência e dados 

abertos, colaboração governo-sociedade e inovação tecnológica. Para operacionalizar as ações, 

prevê a abertura de dados públicos, encontros abertos com a participação dos interessados para 

a resolução de desafios da gestão educacional, desenvolvimento de aplicativos por meio de 

concursos e lançamento de editais para a cooperação técnica em pesquisa. Na ação de abertura 

de dados, a SME passou a ser a primeira secretaria a desenvolver um plano anual de dados 

abertos. Tornando-se, também, a área com mais dados abertos na Prefeitura de São Paulo, no 

início de 2019 são 30 conjuntos de dados no portal da prefeitura. 

Nas ações de engajamento da comunidade, são promovidos os encontros abertos 

entre interessados em tecnologia e dados abertos. Os encontros acontecem na Casa do Pátio 

Digital, um espaço exclusivo para realização dos eventos do projeto, e neles são abordados 

diversos tema, tais como explorando as bases de educação com programação em linguagem R, 

blockchain, tutorias para uso das bases de dados, transporte escolar, merenda escolar. “A ideia 

do encontro aberto é a gente apresentar alguns esforços que estão sendo feitos dentro da gestão 

nessa linha do Governo Aberto e que as vezes não são visíveis, então é abrir mesmo para o 

diálogo, é o tipo de interação entre servidores e público que não existe no dia a dia” 

(Entrevistado SME -SP5). E os ciclos de inovação aberta, com base na metodologia de 

construção colaborativa, que são os editais de concurso para que a comunidade apresente 

protótipos de soluções para um tema específico.  

No primeiro ciclo de inovação aberta, a Secretaria trouxe o tema da merenda 

escolar. Historicamente haviam demandas por maior transparência dos cardápios da merenda 

oferecida as escolas municipais, então foram abertos dados não só do cardápio, também o 

relatório de refeições servidas despesas, orçamento, contratos, termo de referência. Todos os 

dias, a SME oferece mais de 2 milhões de refeições aos educandos da Rede Municipal de 

Ensino, em um complexo sistema de contratação e distribuição que envolve três diferentes 

modelos de gestão. A informação sobre refeições previstas semanalmente é importante para o 

acompanhamento nutricional por parte de pais e mães, e necessária para o controle da prestação 

desse serviço por parte da sociedade. No entanto, publicado em Diário Oficial, o cardápio estava 

em formato pouco acessível aos cidadãos e, portanto, não cumpria sua finalidade. Em sua 

primeira edição, a Seleção de Inovação Tecnológica do Pátio Digital propôs o desafio de 
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desenvolver uma solução de software para que a informação sobre o cardápio seja mais 

acessível à população. 

Por meio de um edital de concurso e em parceria com a Unesco, a comunidade de 

desenvolvimento de software foi chamada a propor aplicativos para aumentar a transparência 

sobre o cardápio da merenda das escolas públicas municipais. O concurso teve quatro etapas, 

primeiro foi a inscrição de ideias que deveriam ser enviados em vídeos para a equipe do Pátio. 

Na segunda etapa foram selecionadas 10 equipes para um dia de imersão para conhecer os 

desafios da gestão da merenda escolar. As equipes deveriam então aprimorar suas ideias e 

apresentar a proposta final. Um comitê avaliou e selecionou a equipe que desenvolveu a solução 

do Prato Aberto.  

Para a equipe vencedora, durante a imersão eles visualizaram o potencial de 

colaborar para a gestão da merenda “então, aquilo chamou a atenção e eu falei, a gente 

consegue ajudar muito, tanto na divulgação quanto na automação de algumas rotinas” 

(Entrevistado CID – SP1). A escolha da equipe buscou uma solução que fosse simples, de fácil 

manuseio e custo baixo para desenvolvimento “tivemos a ideia de levar também um bot simples, 

que não precisava ter inteligência artificial, não precisava ter entendimento de linguagem 

natural, nada disso. Ele precisava de botões, uma forma de escolha, levar a informação que 

precisava para cada uma das escolas, crianças, pais, quem fosse receber aquilo” (Entrevistado 

CID – SP1).  

Uma outra aplicação de tecnologia desenvolvida de forma colaborativa, o Currículo 

Digital da Cidade de São Paulo. Com algumas adaptações, o processo seguiu as etapas do Ciclo 

de Inovação Aberta. Por meio da cooperação técnica com a Unesco, foi contratada uma empresa 

de consultoria para orientar o processo de construção com a comunidade. A iniciativa também 

teve o apoio da Fundação Lemann, que contratou a empresa de desenvolvimento de software.  

O esforço inicial de ideação seguiu as diretrizes estabelecidas pelas políticas de 

governo aberto e de Recursos Educacionais Abertos e foram adotadas como premissas do 

projeto licenças livres, processo de construção colaborativo, código-fonte aberto e livre, estar 

vinculado com as demandas dos professores em sala de aula, e ser uma plataforma de formação 

e conteúdo (Campagnucci et al., 2018).  

Houve preocupação em estruturar as etapas com apoio na facilitação de processos 

e buscar combinar diferentes metodologias, adaptando-as a realidade da Secretaria. Na pratica, 

isso resultou em processos de tomada de decisão baseados em protótipos para validação das 

etapas, que inicialmente eram mais conceituais e de baixa fidelidade, evoluindo para um modelo 

funcional, navegável e já com uma proposta de identidade, até a entrega de uma plataforma 
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para uso experimental de professores. Nessa abordagem, o protótipo se torna uma ferramenta 

de comunicação e aprendizado, garantindo o engajamento e colaboração dos públicos 

envolvidos ao longo das etapas de ideação, prototipação e desenvolvimento (Figura 18). A 

entrevista com uma professora que participou de todas as etapas reafirma esse engajamento “eu 

vi que eles queriam a experiência que a gente tinha na educação e saber o quanto ia ser 

importante [...] para usar de auxílio para o professor e para o aluno depois. Então essa foi a 

minha primeira grande paixão, e eu quis continuar a trabalhar nisso.” (Entrevistado CID -

SP2) 

 

 

Figura 18 - Etapas do Processo da Criação da Plataforma do Currículo 

Fonte: Campagnucci et al (2018) 

 

Na etapa de ideação, a equipe da SME realizou um processo interno de imersão e 

criação que envolveu a equipe do Pátio Digital e da Coordenadoria Pedagógica, a validação 

desses resultados com gestores “nós (Coordenadoria Pedagógica) fizemos vários sprints para 

poder discutir essa organização, a forma como isso fica mais atraente no próprio sistema, sob 

a coordenação delas (Pátio Digital) toda essa discussão foi feita” (Entrevistado SME – SP1). 

Posteriormente promoveu oficinas colaborativas com os objetivos de compreender e destacar 

as inovações propostas no Currículo, levantar as possíveis necessidades dos professores para 

sua implementação e as funcionalidades desejáveis em uma plataforma digital.  

Sistematizado, o produto dessa fase exploratória foi apresentado às gestoras 

responsáveis pela área pedagógica e ao Secretário Municipal de Educação, patrocinador da 

ideia e demandante do projeto na camada mais estratégica de gestão, para acréscimo de outras 

ideias ou adequações. 

A partir dessa visão do produto consolidada internamente, foram realizados dois 

encontros, chamados de Oficinas Colaborativas, com a participação de professores da rede 

municipal, equipe do Pátio Digital e da Coordenadoria Pedagógica. O convite foi difundido nos 
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canais da SME, o Facebook, o grupo no Telegram e o website do Pátio Digital e da SME, em 

especial entre os professores que haviam participado do processo de elaboração do currículo. 

A estrutura das oficinas foi pensada de forma a aproveitar ao máximo o esforço criativo dos 

presentes. Nas oficinas, os professores foram convidados a desenhar a plataforma por meio de 

“protótipos” de papel. A estrutura da oficina foi concebida a partir dos princípios da abordagem 

do design thinking. “No primeiro encontro a gente ficou divididos em grupos e usamos 

materiais: cartas, materiais diversos, e fizemos uma plataforma no papel, como deveria ser 

essa plataforma, o que deveria ter no home, o que deveria abrir e dentro de certas chaves, o 

que abriria, como abriria, o que facilitaria para encaminhar, então isso também foi discutido 

nessa criação” (Entrevistado CID -SP2). Os encontros aconteceram na Casa do Pátio Digital, 

um ambiente descontraído e acolhedor, e foram estrategicamente realizados em períodos 

diferentes para garantir o máximo de participação. “As reuniões geralmente eles faziam em 

horários variados porque os professores trabalhavam em horários separados, então algumas 

reuniões eu não podia ir porque estava trabalhando, ou o próprio sábado tinha gente que tinha 

reposição, não dava para ir, mas eles tentaram contemplar a todos os seguimentos da educação 

com horários diferenciados” (Entrevistado CID -SP2). No total, 50 pessoas compareceram nos 

dois dias de oficina, com quatro horas de duração cada (Campagnucci et al., 2018). 

 

“A oficina resultou na criação de oito protótipos, na identificação de 25 necessidades 

e em 12 indicações do que não fazer. Essas informações foram analisadas e 

agrupadas em cinco diretrizes para a plataforma, que são: troca e interatividade; 

busca inteligente; organização de conteúdo por sequencias didáticas; conteúdos 

inspiradores e formato dinâmico e intuitivo. Com essas diretrizes e a indicação de 

funcionalidades prioritárias, partiu-se para a fase de prototipação, já contando com 

a empresa desenvolvedora que, em paralelo ao processo de ideação, havia sido 

contratada” (Campagnucci et al, 2018). 

 

A contratação de uma empresa desenvolvedora foi viabilizada pela cooperação com 

a Unesco, por meio da modalidade de carta-convite, nos termos das regras internacionais da 

organização. Diferentemente de outros processos do Pátio Digital, que promovem concurso de 

equipes de pessoas físicas, optou-se pela modalidade de pessoa jurídica para que fossem 

assegurados os prazos e em decorrência da complexidade da solução desejada. 

Por fim, a plataforma entrou em processo de desenvolvimento aberto no repositório 

de códigos abertos da Prefeitura. Ainda que o projeto já tivesse passado por processo de 

validação do ponto de vista do usuário, a fase de desenvolvimento, que durou três meses, 
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também teve acompanhamento continuo para validação, quinzenalmente, das entregas parciais. 

Dessa forma, foi possível realizar ajustes finos para que a solução implementada estivesse mais 

próxima da visão conjunta e da expectativa dos usuários nas primeiras fases do processo. 

Um desafio relevante nessa fase e a incorporação não apenas das novas tecnologias 

- e, por exemplo, a primeira vez que a secretaria utilizou, sustentou e evoluiu uma ferramenta 

que possui como base a linguagem de programação desconhecida dos técnicos da SME, mas 

também dos novos processos de trabalho e de dinâmicas das metodologias ágeis. A 

Coordenadoria de Tecnologia da SME e responsável pela infraestrutura que suporta a 

plataforma, dispondo de datacenter próprio, bem como por sua manutenção e evoluções. Apesar 

de representar mais carga de trabalho para a equipe técnica, compreendeu-se que a decisão traz 

sustentabilidade à solução, e um caminho necessário para promover transformação na 

organização. Também é um ganho o aprendizado da equipe sobre as mudanças necessárias, 

tanto em processos como na forma de contratar e se relacionar com fornecedores, de maneira a 

promover entregas constantes (Campagnucci et al., 2018). 

Em outubro de 2018 foi lançado a primeira versão do Currículo Digital. No 

lançamento estavam presentes os Secretários da Educação e da Inovação e Tecnologia, 

representantes da Unesco e da Fundação Lemann, e muitos educadores da rede municipal de 

ensino. Ao dialogar com alguns dos presentes, percebi que os mesmos se sentiam orgulhosos 

de terem feito parte da construção da plataforma “a gente consegue ver o nosso trabalho ali 

sendo elogiado pelo Secretário” (Nota de Campo do Pesquisador). É possível notar também na 

fala dos palestrantes a ênfase no processo colaborativo para o desenvolvimento da ferramenta 

e na pauta da SME (Nota de Campo do Pesquisador). 

 

Transformação Digital 

Em novembro de 2018, o Pátio Digital evolui e se torna a Estratégia de 

Transformação Digital e Governo Aberto no âmbito da SME, com os objetivos de promover a 

entrega de sistemas e serviços digitais ágeis, abertos, íntegros e acessíveis, fortalecer a 

transparência e desenvolver processos colaborativos com a sociedade. Segundo a normativa, a 

Estratégia de Transformação Digital e Governo Aberto terão como diretrizes a máxima 

transparência, envolvimento da comunidade escolar, fortalecimento da participação e do 

controle social, fomento às inovações tecnológicas e incentivo à pesquisa acadêmica. Para a 

implantação dessa estratégia, uma empresa privada foi contratada por 24 meses, no valor global 

em torno de R$ 10 milhões.  
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“ele agora está ganhando esse status de política de governo aberto e de 

transformação digital da secretaria. Então quando a gente fala de transformação 

digital, tem todos os conceitos atrelados a isso, mas realmente trazer essa questão da 

inovação tecnológica para melhorar serviços, relação entre cidadão e o governo, 

transparência, e gerenciamento também, melhorar não só para fora, para o cidadão, 

mas melhorar também para servidores que geram a educação no município, então 

ele virou essa estratégia grande de transformação digital, com as premissas de 

governo aberto, com os pilares do que seriam uma política de governo aberto para 

aumentar o controle social, para aumentar transparência, para usar a inovação e 

para melhorar a prestação de serviços educacionais, então tem a coisa do governo 

aberto, que é a base, a semente dele” (Entrevistado SME - SP3) 

 

As notícias sobre o contrato falam no “mais ambicioso e pioneiro modelo já feito 

por um governo brasileiro para trabalhar com métodos ágeis e de forma colaborativa23”. Os 

sistemas da SME serão reescritos e construídos de forma colaborativa com a sociedade e 

usuários. Também utilizarão metodologias ágeis permitirão entregas enxutas e testadas ao 

longo da jornada de transformação digital, o que permite as adequações no decorrer do uso dos 

sistemas. Isso demonstra a quebra de paradigma do setor público em relação à adoção de 

sistemas, acostumado com projetos longos e sem visibilidade “em algum momento, a gente 

precisava de um contrato de qualidade para conseguir, tipo, trazer tecnologia aberta, 

conseguir trazer metodologias mais modernas, tipo mais ágeis, de entregas constantes e tal, 

então, sair daquele paradigma de TI tradicional.” (Entrevistado SME - SP4).  

Para alcançar o status de Estratégia de Transformação são enumerados alguns 

pontos chaves como iniciar com projetos pequenos e entregas no curto prazo “foram projetinhos 

pequenos, a gente começou com o projeto do Prato Aberto, então a gente tentou achar uma 

forma de fazer um projeto que tivesse algum impacto num curto espaço de tempo, e também 

num ambiente minimamente isolado, que não fosse uma solução de tecnologia que entrasse 

num processo muito crítico da secretaria.” (Entrevistado SME - SP4). E seguir de forma 

incremental e evolutiva “e a gente conseguiu fazer entregáveis, factíveis, e que deram certo 

com a metodologia que a gente propôs, e que tem uma visibilidade positiva muito bacana e que 

abrem porta para nós realmente ampliarmos” (Entrevistado SME - SP3). Adotar os princípios 

do Pátio Digital como a Estratégia de Transformação é uma forma de institucionalizar o projeto. 

 “ter uma narrativa de ter começado pequeno, e de ter escalado, de ir pouco a pouco 

escalando, e entrando no centro da organização, até chegar a estratégia de 

                                                 
23 https://inforchannel.com.br/2019/01/08/patio-digital-da-prefeitura-de-sao-paulo-aperfeicoa-

educacao-de-forma-colaborativa/ 
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transformação digital da secretaria. Então, é mais um passo de institucionalizar que 

agora o Pátio não só tem alguns projetos com aqueles princípios abertos, alguns 

projetos na secretaria, mas que todos os projetos da secretaria vão seguir aqueles 

princípios” (Entrevistado SME - SP4)  

 

“acho que em um curto período, a gente ganhou reconhecimento externo, ganhou 

reconhecimento interno, e produziu coisas. A gente saiu só da gama do projeto, do 

campo das ideias, e conseguiu produzir entregáveis. Em um primeiro momento, 

quando você surge com um ciclo de inovação, com um processo participativo de 

desenvolvimento, aquela amarelinha do Pátio Digital; tem um problema público, 

estabelece uma consulta, conversa com os cidadãos ou com os envolvidos, faz uma 

prototipação, testa com o usuário, entrega a ferramenta, você traz uma metodologia 

totalmente diferente. Ninguém está acostumado, rola uma descrença, então a gente 

conseguiu vencer essa parte da descrença, a gente provou um pouco, “olha, lembra 

que a gente falou que dava para fazer dessa forma diferente? A gente fez, está aqui”, 

eu acho que isso gerou um passo de confiança e uma vontade” (Entrevistado SME - 

SP3). 

 

Entretanto um novo desafio está colocado para a implantação da Estratégia de 

Transformação no âmbito da SME, a demissão do Secretário que era o principal patrocinador 

no alto escalão da SME “os princípios do pátio digital são bem fortes e a gente tem muita força 

do gabinete para se posicionar e se colocar com eles” (Entrevistado SME – SP2). Devido às 

eleições Estaduais, o Prefeito João Dória saiu da prefeitura para assumir o cargo de governador. 

Seu vice Bruno Covas assumiu a gestão e uma nova rodada de troca de gestores está em curso 

“viradas de gestão são sempre momentos muito de ansiedade, não é? Você não sabe o que 

continua, o que não continua, a visão de quem está vindo, o que fica, o que não fica” 

(Entrevistado SME – SP3). 

O Quadro 11 apresenta os eventos e as fases até a formação do Pátio Digital e a 

Transformação Digital.  A representação gráfica da rede de interação sócio-técnica do Pátio 

Digital pode ser observada na Figura 19 com destaque para a fase de governança aberta no 

âmbito da Prefeitura de São Paulo, na Figura 20 está destacada a fase de Estruturação interna 

da SME, reflexo das ações de governo aberto no âmbito da prefeitura, na  Figura 21 observa-se 

a rede de interações entre atores e tecnologias que surge na fase de desenvolvimento 

colaborativo do Pátio Digital e na Figura 22 representa a evolução do Pátio Digital para a 

Estratégia de Transformação Digital da SME. 
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  Governança Aberta       

Antecedentes 

Estratégia de governança 

aberta 
Subsídio de dados Estruturação Desenvolvimento colaborativo 

Transformação 

Digital 

2011-12 2013 a 2015 2016 - jun/17 01/07/2017 a out/18 nov/18 

Movimento global de 

cidades inteligentes e 

dados abertos  

Elaboração do PPA com 

diretrizes voltadas para 

desenvolvimento 

sustentável, gestão 

descentralizada, 

participativa e transparente 

Decreto institui o Catálogo 

Municipal de Bases de Dados 

- CMBD (jan/14) 

Criação da Coordenadoria de 

Controle Interno na Secretaria 

Municipal de Educação (fev/16) 

Criação do Pátio Digital em 

abril como a política de Governo 

Aberto na SME (abr/17) 
Institui a Estratégia de 

Transformação 

Digital e Governo 

Aberto “Pátio Digital” 

no âmbito da 

Secretaria Municipal 

de Educação. (nov/18) 

Políticas nacionais 

obrigam a implantação 

de dados abertos e 

disponibilização de 

informação em 

formato eletrônico 

Criação da São Paulo Aberta 

para fomentar as ações de 

Governo Aberto 

Lançamento do MobLab - 

Laboratório de Inovação em 

Mobilidade da Prefeitura de 

São Paulo (mar/14) 

Parceria Prefeitura de São Paulo 

com a Open Government 

Partnership (OGP) e elaboração de 

compromissos (abr/16) 

Elaboração do modelo do Ciclo 

de Inovação Aberto do Pátio 

Digital 

Eleições municipais 

com eleição de 

Fernando Haddad 

Criação da Controladoria 

Geral do Município (CGM) 

de São Paulo 

Lançamento do Portal de 

dados abertos da PMSP 

Coordenadora responsável pela 

estruturação da COCIN assume o 

cargo (jun/16) 

Ações de engajamento da 

comunidade e priorização da 

abertura de dados da SME   

Instituição da Política 

de Recursos 

Educacionais Abertos 

(REA) em 2011 

Hackaton promovida pela 

SPTrans com o tema de 

mobilidade e dados abertos 

Lançamento do Labprodam, 

laboratório de inovação e 

tecnologia da cidade de São 

Paulo 

Institui Política de Atendimento ao 

Cidadão, no âmbito da SME 

(out/16) 

Parceria SME com a Unesco Demissão do 

Secretário da SME 

(jan/19) 

Decreto regulamenta a 

Lei de Acesso a 

Informação em SP 

(dez/12) 

Início dos eventos do Café 

Hacker promovidos pela 

CGM 

Lançamento do Programa 

Agentes de Governo Aberto 

Instituiu a política de transparência 

ativa e dados abertos e o plano 

anual de transparência ativa e dados 

abertos no âmbito da SME (nov/16) 

1ª Seleção de Inovação 

Tecnológica do Pátio Digital 

(jun/17) 
  

  
  

Inicia-se a disponibilização 

dos dados abertos da SME 

Instituiu-se o Comitê Técnico de 

Transparência e Dados Abertos  

Desenvolvimento do aplicativo 

Prato Aberto   

  

  
 Realização do Café Hacker 

(dez/16) com dados da Educação 

Versão Beta do aplicativo Fila 

da Creche   

  

   Eleições municipais com eleição de 

João Doria 

Pátio Digital da SME lança 

Programa de Cooperação em 

Pesquisa   
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   Nomeação do Secretário Alexandre 

Schneider 

Lançado o Currículo Digital da 

Cidade de São Paulo 

desenvolvido de forma 

colaborativa (out/18)   

  

   

Reavaliação da Parceria com a 

OGP - novos compromissos foram 

assumidos dentre eles a criação do 

Pátio Digital 

Parceria SME com a Fundação 

Lemann 

  

A
to

re
s 

so
ci

ai
s 

Atores 

Prefeitura 

Sociedade Civil 

Cidadão 

Prefeitura 

Open Government Partnership - 

OGP 

Secretaria Municipal de Educação 

- SME 

Secretaria Municipal de 

Educação (SME) 

Unesco 

Fundação Lemann 

Cidadãos 

Secretaria Municipal 

de Educação (SME) 

Unesco 

Grupos 

Há um grupo, formado por técnicos da prefeitura e 

contratados, que concentram as ações de implantação da 

agenda de governo aberto. 

Com a nova gestão do prefeito 

João Dória, técnicos da prefeitura 

são realocados e os contratados são 

demitidos. Alguns desses técnicos 

são instalados no SME 

A estrutura do Pátio Digital é 

matricial: formada por 4 

coordenadorias da SME e sem 

funcionários dedicados 

O Pátio Digital ganha 

espaço e influência 

dentro da Secretaria 

Atores excluídos Mercado Cidadão e mercado 

A interação com alguns 

parceiros é restritiva. A equipe 

da Secretaria tem receio de 

influências negativas no rumo 

do Pátio Digital 

A demissão do 

Secretário da pasta 

deixa em alerta sobre 

o futuro dessa política 

O
u

tr
o

s 
fa

to
re

s 

co
n

te
x

tu
ai

s 

Estruturas de 

incentivo 

Apoio do Prefeito 

Legislação 

As jornadas de 2013 estimularam o diálogo da Prefeitura 

com a sociedade 

Parceria com a OGP 

Apoio do novo Secretário da SME 

Colaborar para o 

desenvolvimento da educação 

pública na cidade 

O sucesso da 

estratégia de 

desenvolvimento 

colaborativo do Pátio 

Digital 
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Espaços de debate 

Evento do hackathon e encontros do Café Hacker 

Os laboratórios de inovação 

Oficinas de governo aberto 

Consulta Pública sobre os 

compromissos a serem adotados na 

Parceria com a OGP 

Discussões internas a SME 

Encontros presenciais na Casa 

do Pátio Digital 

Eventos de imersão e 

minimaratonas de 

desenvolvimento 

Grupo de participantes no 

Telegram 

O Secretário utiliza seu perfil 

pessoal para divulgar as ações 

do Pátio Digital 

Discussões internas 

Fluxo de recursos 

Bases de dados abertos da prefeitura 

Recursos financeiros para implantar as ações do programa 

São Paulo Aberta 

Pessoal qualificado 

Realocação de funcionários 

qualificados com conhecimento 

em tecnologia e princípios de 

governo aberto 

Convênio com a Unesco para 

gestão dos recursos 

26 bases de dados abertos 

Consultoria contratada pela 

Fundação Lemann 

Convênio com a 

Unesco 

30 bases de dados 

abertos 

Consultoria 

contratada pela 

Fundação Lemann 

U
so

 d
e 

T
ec

n
o

lo
g

ia
 d

a 

in
fo

rm
aç

ão
 

Pontos de escolha 
A gestão da prefeitura está ancorada em princípios de 

Governo Aberto 

 A nova gestão da SME põe em 

prática a Política de Recursos 

Educacionais Abertos (REA), que 

prevê todos os sistemas e recursos 

educacionais desenvolvidos devem 

ser abertos e possam ser 

compartilhados 

Metodologia elaborada para o 

desenvolvimento é 

fundamentada na colaboração, 

governo abertoTambém segue a 

orientação da Política de 

Recursos Educacionais Abertos 

(REA) 

a decisão da SME 

adotar a estratégia de 

desenvolvimento 

colaborativo de 

soluções para ser a 

estratégia de 

transformação digital 

de toda a secretaria 

T
ip

o
 d

e 
in

te
ra

çã
o

 

g
o

v
er

n
o

-a
to

re
s 

Características de 

governança 

Implantação de princípios de governança aberta, 

transparente e participativa no contexto da Prefeitura 

As ações de estruturação interna 

voltada a controle, dados abertos e 

transparência são reflexos dos 

princípios de Governo Aberto 

adotados na gestão anterior. Há 

forte influência dos técnicos 

realocados e da visão do novo 

secretário 

Colaborativa e baseada em 

princípios de governo aberto 

Governança para o 

desenvolvimento de 

soluções baseada em 

colaboração 

Quadro 11 – Processo de formação do Pátio Digital 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 19 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica do Pátio Digital - Governança Aberta 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 20 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica do Pátio Digital - Estruturação 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 21 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica do Pátio Digital - Desenvolvimento Colaborativo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

Gestão Fernando
Haddad

Princípios de 
Governo Aberto

Bases de dados 
abertos da 
prefeitura

Open
Government 
Partnership

Plano de Ação 
Governo Aberto

São Paulo
Aberta

Plano de governo -
Gestão 

Participativa

Controladoria 
Geral do 

Município

Catálogo de dados 
abertos da prefeitura

Políticas e planos de 
transparência e 

dados abertos- SME

Coordenadoria 
de Controle 

Interno - SME

Comitê Técnico de
Transparência e 
Dados Abertos -

SME

Funcionários
técnicos - SME

Modelo de Ciclo 
de Inovação 

Pátio Digital

Unesco

Coordenadoria de 

Tecnologia - SME

Centro de 
Informações 

Educacionais - SME

Bases de dados 
abertos da SME

Edital de Seleção 
de Inovação 
Tecnológica

Atores sociais

Aplicativo Prato 
Aberto - Robo Edu

Encontros 
abertos

Protótipos de  
aplicativos Fila da 

Creche e Transporte 
escola

Secretário de 
Educação

Currículo Digital da 
Cidade

Parcipitantes 
(professores, alunos, 

pedagogos)

Fundação 
Lemann

Coordenadoria 
Pedagógica - SME

Desenvolvedores
de TI

Consultoria

Estratégia de 
Transformação 
Digital da SME

Recursos 
Financeiros Atores sociais

Consultoria de 

desenvolvimento 
de TI

Sistemas e 
soluções de TI 

para a SME

Desenvolvimento 
colaborativo



124 

 

 

 

Figura 22 - Representação gráfica da Rede de Interação Sócio-técnica do Pátio Digital - Transformação Digital 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.3 Apresentando as redes de governança sócio-técnica 

 

Nesta seção apresento as redes de governança sócio-técnica que emergiram, as 

quais denomino de Rede de Governança Colaborativa Estimulada e a Rede de Governança para 

Desenvolvimento Colaborativo.  

 

4.3.1 Curitiba Colabora - Rede de Governança Colaborativa Estimulada 

A característica do Curitiba Colabora é que não se inicia como um projeto planejado 

e estruturado na SIT. Haviam fatores contextuais, um plano de governo com uma pauta de 

governança participativa, a preocupação numa gestão aberta e transparente e o entendimento 

da necessidade de abertura dos dados, a preocupação em retomar a responsabilidade pela 

governança de TIC da prefeitura e a necessidade de prover soluções de tecnologia para a cidade. 

“Nós tínhamos a visão [...] de abrir as bases de dados e elas serem utilizadas em proveito da 

cidade. Isso está na origem quando dissemos para abrir a base de dados.” (Entrevistado SIT – 

1). Todavia, ele evolui de forma à medida que as ações foram sendo tomadas. “eu digo que não 

é casual nesse sentido, é um projeto evolutivo, mas as outras ações foram sendo tomadas para 

anteder o requisito original, que era dar uma utilidade para essas bases de dados (Entrevistado 

SIT – 1).” Primeiro a estruturação da SIT que toma para si a responsabilidade pela governança 

de TI da prefeitura e lidera todas as ações do Curitiba Colabora, seguida pela regulamentação e 

abertura dos dados. 

No início de formação da rede sócio-técnica de governança, entre 2013 e meados 

de 2014, que envolve as redes de Estruturação Interna e Subsídio de dados, a característica 

predominante de governança é tecnocrática “a visão da completude do projeto está muito com 

a SIT e os outros interagem naquela parte de colaboração a partir de seus interesses, a partir 

do interesse do parceiro” (Entrevistado SIT – 1). A tomada de decisão está centralizada na SIT, 

os modelos de arquitetura de TI e de cidade inteligente são elaborados pelas equipes técnicas, 

não há envolvimento efetivo de atores externos, sociedade civil e mercado, com exceção dos 

eventos do Busão Curitiba, que em parte, influenciaram a priorização da agenda de abertura dos 

dados.  

Com a evolução das ações vem o entendimento da gestão da SIT sobre a 

necessidade de estimular o uso dos dados pela sociedade civil. A forma encontrada foi 

estabelecer parcerias com as universidades locais, promover os hackathons e estreitar a 

cooperação com grupos sociais, particularmente com o Code for Curitiba “O que nós fomos 
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observando foi que se nós só abríssemos as bases de dados, isso não iria acontecer 

automaticamente, então eu teria que ter ações articuladas da administração e orquestradas 

por ela para gerar essa demanda. Nós aprendemos isso em algumas coisas, com a nossa 

própria experiência e olhando a experiência de outras cidades” (Entrevistado SIT – 1). Essa 

aproximação com os atores externos se intensifica no final de 2014 e início de 2015, quando a 

SIT firma os acordos de cooperação com as universidades, e convida o grupo do Code for 

Curitiba a utilizar um espaço físico na SIT para as suas reuniões de desenvolvimento de 

aplicativos. 

 

“Assim começamos a trabalhar algumas articulações, veio a ideia de fazer o 

Hackathon, o primeiro nós fizemos em maio de 2014 para já colocar as bases à 

disposição e estimular o uso dessas bases em uma atividade como são os Hackathons, 

maratonas de desenvolvimento de aplicativos. Nós começamos a trabalhar nessa 

época já junto com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no 

sentido de estimular o uso das bases de dados, depois nós até assinamos um acordo 

de cooperação com as três principais universidades: PUC, UTFPR e UFPR, no 

sentido de viabilizar outras ações de colaboração” (Entrevistado SIT – 1) 

 

Claramente a partir de meados de 2015 começa a se formar uma rede de governança 

sócio-técnica em torno dos dados abertos conforme apresentado nas Figura 15 e Figura 24. Há 

o engajamento entre os atores, governo, grupo social, universidades e o ecossistema de 

inovação. Todos trabalham com dados da prefeitura e a medida que os dados são utilizados ou 

solicitados, novas bases são disponibilizadas pela prefeitura, num processo interativo. Essas 

interações resultam na Rede de Governança Colaborativa Estimulada (Figura 24). Ela é uma 

rede, pois é um conjunto de relações e intercâmbios entre atores que partilham interesses, 

mesmo que de forma difusa; Governança, pois envolve o relação governo-atores sociais, que 

influenciam as decisões de uso dos dados abertos; Colaborativa uma vez que há troca e 

cooperação entre os atores (o governo abre os dados, cede espaço físico; o grupo social 

desenvolve disponibiliza soluções de tecnologia sem custo para o governo Figura 15); 

Estimulada, pois o governo tem o papel de articulador de todas as ações e cria estímulos para a 

manutenção e ampliação da rede. A Figura 23 apresenta a ilustração desse processo de formação 

da rede de governança. 

  

“a gente considera que o papel de realização da prefeitura é pequeno dentro disso; 

ela tem o papel de articuladora. Chama esse, chama aquele, envolve, faz assim... E a 
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prefeitura acaba tendo um papel fundamental de prover algumas condições 

essenciais. Para mim essas condições estão atreladas nessa questão de liberar o 

acesso aos dados e serviços, ao conhecimento, a vinda de demandas”. (Entrevistado 

SIT – 2) 

 

Houve uma mudança na forma de entender a gestão e a responsabilidade por 

desenvolver soluções para a cidade baseadas em tecnologia da informação e dados abertos. Os 

gestores entrevistados reconhecem que não deve ser centralizado na administração pública “só 

o fato de quebrar essa visão meio corporativista, eu sei tudo, sei o que fazer, sei o que é melhor, 

faço do meu jeito e no meu tempo” (Entrevistado SIT – 2). Essa mudança também é percebida 

pelos atores externos “houve essa abertura por parte da secretaria de informação e tecnologia, 

ela tem esse decreto inclusive. Há um decreto de dados abertos. Eu acho que só o decreto em 

si não quer dizer nada, mas o fato de existir esse interesse em abrir o dado” (Entrevistado 

UTFPR – 1) 

 

“No nosso caso do município estou considerando que tem um conceito novo que faz 

sentido dentro de toda essa conversa e que precisou definir, para isso ser viável, se 

eu não usar tecnologia (soluções) desse jeito eu não viabilizo as soluções... são essa 

forma colaborativa com a comunidade, porque o conceito básico é isso, eu tenho que 

desenvolver com as interações sociais. Acho que a clareza de qual é o perfil de 

tecnologia para suportar uma smart city ... é fundamental nesse contexto, isso acabou 

virando uma norma para a gente.”  (Entrevistado SIT – 2) 

 

Outros fatores também contribuíram para a formação da rede de governança 

colaborativa, a visão e apoio do prefeito, a vontade política de que as ações do Curitiba Colabora 

sejam colocadas em prática, pessoal capacitado na equipe da SIT e recebimento de 

financiamento. A existência do Code for Curitiba, “a existência de um grupo grande de hackers 

ativistas cívicos, que é esse pessoal do Code For Curitiba. E tem o Open Brasil, um movimento 

que tem no Brasil todo, mas que é bem forte aqui em Curitiba e isso ajuda” (Entrevistado SIT 

– 1). A cidade ser um polo universitário e as características individuais dos gestores da SIT, sua 

visão da importância de construir as plataformas de tecnologia de Curitiba em parceria com a 

comunidade “a gente procura trabalhar e trazer; a observação prática de desenvolvimento 

colaborativo de coisas”. (Entrevistado SIT – 2). 
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Figura 23 - Ilustração processual de formação da rede de governança colaborativa estimulada do projeto Curitiba Colabora 

Fonte: autor 
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Figura 24 - Representação sócio-técnica da Rede de Governança Colaborativa Estimulada 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A representação da rede sócio-técnica de governança colaborativa estimulada 

(Figura 24) sintetiza as interações entre os principais atores sociais, o governo, as bases de 

dados abertos, os marcos regulatórios e o modo de governança urbana predominante em 

Curitiba. Cabe ressaltar que as interações não se limitam a esses elementos sócio-técnicos, eles 

representam aqueles com destaque na formação da rede de governança colaborativa.  

O projeto Curitiba Colabora sofreu descontinuidade após as eleições municipais, 

quando ocorre o desmonte da SIT e a desmobilização sobre a agenda de abertura de dados. 

Interessante notar que mesmo com a retração do governo nessa rede de governança 

colaborativa, os atores externos, o ecossistema de inovação, continua ativo. Os entrevistados 

do Code for Curitiba consideram positiva a alternância de poder, mas como ressalta o 

entrevistado da universidade não pode existir “esse tipo de visão de que acaba a gestão e o 

novo gestor que entra joga tudo fora e começa outro. Porque cada um vai querer impor a sua 

marca e por questões políticas eles vão querer se valorizar, não vão querer valorizar o que é 

anterior. Então, isso é um complicador” (Entrevistado UTFPR – 1). Essa resistência externa 

do ecossistema aponta para a importância de a governança estar ancorada nos atores externos 

para que haja continuidade dos projetos da cidade inteligente. A continuidade do ecossistema 

de inovação depende também da disponibilidade das bases de dados abertos.  

 

4.3.2 Pátio Digital - Rede de Governança para Desenvolvimento Colaborativo 

A característica do Pátio Digital é que se inicia como um projeto planejado e 

estruturado na SME. Havia fatores contextuais, a força da agenda de Governo Aberto na gestão 

2013-16 que estimulou a pauta de governança participativa no âmbito da prefeitura, a parceria 

com a OGP e os compromissos assumidos pela gestão 2017-20, entre elas a criação do Pátio 

Digital como um laboratório de inovação, a preocupação numa gestão aberta e transparente, o 

entendimento da necessidade de abertura dos dados dentro da SME e a alocação de gestores 

públicos capacitados “a secretaria tinha um plano para ela e sabendo que ia receber alguns 

perfis de analistas, desenhou um plano institucional e a partir da nossa chegada a gente tinha 

que desenhar planos individuais” (Entrevistado SME – SP5) 

Para entender como a rede de interação sócio-técnica do Pátio Digital evolui para a 

Rede de Governança para Desenvolvimento Colaborativo de soluções de tecnologia é essencial 

olhar para os eventos que se iniciaram em 2013. Durante a gestão do prefeito Fernando Haddad, 

a pauta de Governo Aberto foi muito forte ao ponto de deixar um legado para a gestão do 

prefeito João Dória, um modo de governança aberta e participativa no âmbito da prefeitura de 
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São Paulo e os compromissos assumidos com a OGP. Embora, no plano de governo apresentado 

pela gestão João Dória a pauta de governança participativa e governo aberto tenham pouco 

ênfase, um ambiente de colaboração e abertura de dados permeia a atuação de vários órgãos da 

Prefeitura e há funcionários capacitados para continuar esta pauta “o processo de governo 

aberto ele começou em 2013 uma iniciativa que cresceu, que se desdobrou no 'São Paulo 

Aberta' que culminou com plano de ação pra São Paulo na OGP, mas que extrapola (a São 

Paula Aberta)” (Entrevistado SME – SP5).   

Em 2016 a SME iniciou um movimento interno de estruturação em que foram 

aprovadas diversas políticas e normativas com foco na transparência, dados abertos e controle 

social e a criação de coordenadorias responsáveis pela execução das políticas. Uma parte da 

equipe que trabalhava na Controladoria Municipal com a pauta de Governo Aberto e dados 

abertos foi realocada para a SME e deu condições por colocar em prática as ações de governo 

aberto. Durante o processo de transição de gestão, o novo Secretário de Educação se torna 

patrocinador das propostas que estavam em andamento. Estavam colocadas as condições para 

a política de governo aberto dentro da SME. Os técnicos da SME se preocuparam como 

extrapolar as ações de abertura e transparência, mas que envolvessem a comunidade e 

ajudassem a resolver questões da rede municipal de educação. Os dois principais idealizadores 

trazem então o conceito de governo aberto aliado com inovação e uso de tecnologias de 

informação. “Como expandir da política que a gente estava desenhando para uma política de 

governo aberto, o que significava isso? Que outros eixos a gente teria que incluir para tratar 

de governo aberto, então, foi quando a gente discutiu as metodologias de colaboração governo-

sociedade, inovação tecnológica” (Entrevistado SME – SP5). É desenhada uma proposta e 

metodologia, apresentada internamente e aprovada. Nasce então o Pátio digital com a política 

de Governo Aberto no âmbito da SME. Esta fase é caracterizada por discussões internas, sem 

interlocução com atores externos ao governo. De forma implícita há uma rede de interação 

sócio-técnica em curso no nível da SME: ela inclui o pessoal técnico, dados abertos, a nova 

estrutura da SME e a metodologia de desenvolvimento colaborativo do Pátio Digital 

envolvendo a interação de todos esses elementos. Como característica de governança, o Pátio 

Digital possui um modelo de governança partilhado entre quatro coordenadorias da SME.  

Seguindo ao que se propôs para o Pátio Digital, são feitos os primeiros encontros 

abertos para discussão com a comunidade e reuniões internas para identificar questões que 

poderiam ser abordadas no Pátio Digital. O primeiro ciclo de inovação aberta para o 

desenvolvimento de solução de tecnologia foca na transparência da merenda escolar. Num 

modelo inovador, em parceria com a Unesco, o Pátio Digital abre um edital de concurso para 
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seleção de uma equipe formada por cidadãos para desenvolver a solução. Seguindo a 

metodologia de inovação, em poucos meses foi desenvolvido o Prato Aberto de forma 

colaborativa, e disponibilizado para a comunidade. Outros ciclos são iniciados, um com foco 

no transporte escolar público, outro com foco na fila de espera da creche, mas que por excesso 

de demandas não avançam tão rapidamente. Por fim, a equipe do Pátio Digital se lança no 

desafio de construir uma plataforma digital para o Currículo da Cidade de São Paulo. Seguindo 

e metodologia de inovação, a primeira fase da plataforma foi construída de forma colaborativa, 

dialogada com a comunidade escolar e outros interessados.  A Figura 25 ilustra o processo de 

formação da rede sócio-técnica. 

O sucesso dessa rede de interação sócio-técnica para construir as soluções de 

tecnologia ganha destaque no âmbito da SME. Em novembro de 2018 o modelo adotado no 

Pátio Digital se torna a Estratégia de Transformação Digital da SME. Esta estratégia traz todas 

as características de construção colaborativa do Pátio Digital, mas com um escopo maior. 

Caracterizo esta estratégia como um modo de Governança para o Desenvolvimento 

Colaborativo de soluções de tecnologia (Figura 26).  

A evolução do Pátio Digital ilustra o quanto as iniciativas de cidade inteligente que 

envolvem a colaboração e uso de tecnologias de forma inovadora pode ser processos dinâmicos 

“eu acho que é algo meio dinâmico, acho que vai mudando” (Entrevistado SME - SP4). O 

caráter inovador do Pátio Digital envolve o desenvolvimento de soluções de tecnologia e o 

processo colaborativo e ágil. Ao mesmo tempo possibilitou a ruptura com a cultura institucional 

estabelecida e os métodos tradicionais de desenvolvimento de software, a experiência também 

impôs desafios para a incorporação de novas ferramentas e a sustentabilidade do processo em 

um órgão público. 

A ilustração da rede sócio-técnica de governança para o desenvolvimento 

colaborativo do Pátio Digital (Figura 26) apresenta as interações entre governo, atores sociais, 

a consultoria de TI contratada para o desenvolvimento dos sistemas, o modo de governança 

urbana predominante em São Paulo, o marco regulatório e o modelo de ciclo de inovação aberto 

do Pátio Digital que moldam o arranjo de governança para o desenvolvimento colaborativo e, 

futuramente vai configurar os sistemas e soluções de TI da SME.  
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Figura 25 - Ilustração processual de formação da rede de governança de transformação colaborativa do projeto Pátio Digital 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 26 - Representação sócio-técnica da Rede de Governança para o Desenvolvimento Colaborativo 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Nesta tese, utilizo a abordagem de sistemas sócio-técnicos em conjunto com uma 

perspectiva de modos de governança urbana para entender como os arranjos de governança 

sócio-técnica configuram o uso das tecnologias de informação nas iniciativas de cidade 

inteligente. O estudo permite entender o processo de formação das redes de interação sócio-

técnica e os modos de governança urbana oferecem uma explicação às relações entre o governo 

local e os demais atores ao longo do processo. Neste capítulo discuto os arranjos de governança 

das iniciativas de cidade inteligente que emergiram. Em seguida, apresento os achados em 

relação aos usos de tecnologia digital. Por fim, mostro como as minhas descobertas contribuem 

para a literatura de cidades inteligentes e apresento a contribuição prática deste trabalho. 

 

Arranjos emergentes de governança sócio-técnica 

A perspectiva da rede de governança descentralizada oferece uma explicação de 

que os diferentes modos de governança urbana resultam de diversos insumos e contextos 

políticos que podem mudar com o tempo (Bevir & Rhodes, 2001) e também que as relações 

políticas informais entre governo e atores sociais determinam como as cidades são governadas 

(DiGaetano & Klemanski, 2003; Pierre, 2011).  Na prática, modos de governança urbana podem 

se sobrepor e coexistir dentro do mesmo contexto (Frey, 2007), e isso depende da capacidade 

dos governos locais de promover debates e envolver atores locais (Firmino & Frey, 2014). Os 

modos de governança também apresentam diferentes objetivos e metas (DiGaetano & 

Klemanski, 1993; Pierre, 2011). 

Partindo desses conceitos, os modos de governança urbana também podem ajudar 

a explicar como as iniciativas de cidade inteligentes são governadas e a forma como as 

tecnologias de informação são usadas em tais iniciativas. Estudos já traçaram evidências de que 

os modos de governança tem influência no discurso e entendimento do conceito de cidade 

inteligente (Przeybilovicz et al., 2018b) e nos papeis atribuídos aos cidadãos na fase inicial das 

iniciativas de cidade inteligente (Przeybilovicz et al., 2018a) Analisando os casos estudados, 

foi possível identificar dois arranjos de governança de iniciativas de cidade inteligente: a Rede 

de Governança Colaborativa Estimulada e a Governança para o Desenvolvimento Colaborativo 

os quais são caracterizados em termos de objetivo, papel do governo,  papel dos atores sociais, 
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tipo de relação governo – atores sociais e acrescento o papel da tecnologia digital, uma vez que 

o foco é entender o uso das tecnologias de informação (Quadro 12). 
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Quadro 12 - Características dos arranjos sócio-técnicos emergentes de governança de iniciativas de cidade 

inteligente 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Por décadas, a administração de Curitiba foi marcada por um modo de governança 

tecnocrático, isso permitiu à cidade desenvolver-se de forma planejada e ter sucesso na 

implementação das políticas de urbanismo e transporte público (Irazábal, 2017; Lara, 2010, 

Mercier et al., 2015). Nas eleições de 2012, a mudança no grupo político que governou a cidade 

por um longo período, fez acender ao governo um grupo considerado mais aberto ao diálogo e 

com propostas para governar a cidade de forma aberta, transparente e participativa (Plano 

Plurianual 2014-18). O grupo político que ascende ao governo começa a implantar uma agenda 

de políticas participativas e dialogadas com os diversos atores urbanos. Há um direcionamento, 

no âmbito da Prefeitura de Curitiba, para uma maior inclusão dos atores sociais na gestão da 

cidade, por exemplo na elaboração do Plano Diretor e o plano para ciclo mobilidade (Follador, 

Duarte & Carrier, 2018; Przeybilovicz et al., 2018a). Isso influencia as ações no âmbito da 

Secretaria de Informação e Tecnologia. O Curitiba Colabora é uma das ações da SIT onde 

emerge um arranjo de Governança Colaborativa Estimulada que ilustra uma nova forma de 

governar as iniciativas de cidade inteligente. 

O objetivo que se identifica nesse modo de governança é o de promover um 

ambiente colaborativo entre os diversos atores sociais. O governo, representado pela SIT, não 

deseja resolver um problema específico. A visão é de criar estímulos para que os atores sociais 

se apropriem dos dados abertos, identifiquem os problemas da cidade e encontrem as soluções 
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para eles. Neste sentido, o papel do governo é de indutor da rede sócio-técnica de colaboração. 

Isto é evidenciado aos apresentar o processo de formação das redes quando o papel do governo 

é mais forte na Estruturação e no Subsidio de dados e relatado diversas vezes pelos 

respondentes. O governo também tem um papel simbólico de legitimação de importância da 

rede para que os atores permaneçam nela, por exemplo, a participação do prefeito nos eventos 

do hackathon. 

Os atores sociais têm um papel de protagonistas no arranjo de governança do 

Curitiba Colabora. Há um engajamento e uma articulação entre os atores sociais que acaba 

resultando no que eles denominam de ecossistema de inovação “são todos que estão engajadas 

nesse propósito de empreendedorismo cívico e não cívico, coworking, inovação, startup, e que 

falam a mesma língua” (Entrevistado SIT – 3) incluindo universidades, estudantes, 

desenvolvedores. Se por um lado esse ecossistema de inovação tem protagonismo na rede sócio-

técnica e acaba extrapolando para o nível da cidade, por outro há um resultado não previsto que 

é a exclusão do cidadão comum. Aqui me refiro ao cidadão comum, o residente urbano, que 

não está incluído nesse ecossistema. A rede sócio-técnica de governança do Curitiba Colabora 

modela-se de forma desigual e beneficia mais um determinado grupo, os cidadãos com 

habilidades em tecnologia da informação, tornando desbalanceada a participação dos atores 

sociais. Uma consequência que já foi abordada nos estudos da Informática Social (Kling, 1996; 

Kling, Rosenbaum & Sawyer 2005; Sawyer & Jarrahi, 2014) e que continua a emergir nas 

iniciativas de cidade inteligente mesmo quando se propõem a serem abertas a participação.  

A SIT tem um papel de articulação durante o processo de formação da rede, e os 

gestores percebem a importância da interação com os atores sociais quando ocorre a fase de 

aproximação. Portanto, o tipo de relação governo – atores sociais é inclusiva e colaborativa. 

Inclusiva pois traz para o centro das discussões os atores sociais e promove empoderamento, 

envolvendo-os no planejamento e execução de tarefas, como aconteceu com envolvimento do 

Code for Curitiba na organização e realização dos eventos do hackathon. Ao mesmo tempo, 

essa relação governo-atores é de colaboração, pois há ganhos para ambas as partes.  

Um fator preponderante neste modo de governança que emergiu é o papel da 

tecnologia da informação, traduzida no uso de bases de dados abertos. Todo o arranjo e as 

interações acontecem em torno do uso dos dados abertos. Isso ilustra a capacidade das 

tecnologias de informação de criarem paradigmas na governança urbana e em especial nas 

iniciativas de cidade inteligente. Ilustra também a importância que os dados começam a ter nas 

iniciativas de cidades inteligente, conforme já apontado por autores como Meijer (2018) e 

Pereira et al. (2017). De início, as ações do Curitiba Colabora ainda são muito influenciadas 
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pelos técnicos e gestores da SIT, reflexos de um modo de governança tecnocrático e da 

capacidade técnica desses gestores. Com a abertura dos dados a gestão da SIT se vê diante do 

desafio de estimular o uso e busca abrir-se ao diálogo com os atores sociais. A partir do 

momento que esses atores se apropriam dos dados abertos há uma ruptura e emerge o arranjo 

de Governança Colaborativa Estimulada. Portanto, a tecnologia da informação nesse caso, tem 

um papel de ativo estratégico com influência preponderante na rede sócio-técnica de 

colaboração. 

Em São Paulo, na gestão 2013-16, a administração pública da cidade é marcada 

pela adoção de princípios de Governo Aberto que incluem transparência, accontability, 

participação cidadã e tecnologia e inovação. A adoção desses princípios fez a prefeitura 

implantar diversas medidas, como a criação da São Paulo Aberta, formada por um comitê de 

13 secretarias municipais, a criação da Controladoria Geral do Município, a promoção de 

diversas ações de envolvimento da comunidade na gestão da cidade e a implantação de uma 

política de abertura de dados públicos. A implantação dessas ações inaugura na cidade um modo 

de governança aberta e participativa, e o discurso que se coloca é de descentralização na gestão 

pública e na tomada de decisões, a informação para todos - transparência como base para o 

diálogo, promoção da participação cidadã - interação, participação coletiva e individual, 

monitoramento público, empoderamento, desenvolvimento participativo de tecnologias de 

informação e apoio tecnológico à política pública no sentido de reduzir as demandas não 

atendidas - em direção a uma cidade mais equitativa, menos desigual e mais justa e melhoria 

da qualidade de vida (Przeybilovicz et al., 2018a). A agenda de Governo Aberto ganha força e 

se espalha pelas secretarias municipais, o que leva em 2016 à reestruturação da Secretaria 

Municipal de Educação, buscando aderência aos princípios abertos e participativos. Como 

reflexo dessa agenda e somada aos compromissos assumidos na parceria com a Open 

Government Partnership, em 2017 é criado o Pátio Digital, a estratégia de governo aberto no 

âmbito da SME. Nessa iniciativa emerge um arranjo de Governança para o Desenvolvimento 

Colaborativo de soluções de tecnologia de informação.  

O objetivo que se apresenta nesse modo de governança é encontrar soluções de 

tecnologia para os desafios da rede municipal de educação por meio da colaboração. O governo, 

representado pela SME, busca resolver problemas específicos como dar transparência aos 

cardápios da merenda escolar, à fila de espera da creche, à gestão do transporte escolar. Desde 

o princípio do Pátio Digital, a visão é de dialogar com os atores sociais e buscar com eles as 

soluções. Neste sentido, o papel do governo é proativo na formação da rede de desenvolvimento 
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colaborativo. Isto é evidenciado ao apresentar a metodologia de inovação desenhada e utilizada 

pela equipe do Pátio Digital.  

Os atores sociais têm um papel de colaboradores na rede sócio-técnica de 

desenvolvimento de tecnologias de informação. Eles são convidados pelo governo a construir 

soluções baseadas em tecnologia. Nota-se que a forma de engajamento dos atores é inovadora, 

se comparada as formas mais tradicionais de participação cidadã. O Pátio digital utiliza-se de 

ferramentas como concursos, encontros abertos e proposição de desafios para atrair os atores a 

participar. Assim como na rede sócio-técnica de governança do Curitiba Colabora, a rede do 

Pátio Digital modela-se de forma desigual e beneficia mais o grupo de cidadãos qualificados, 

com bom nível de escolaridade e com habilidades em tecnologias de informação, tornando 

desbalanceada a participação dos atores sociais e excluindo o cidadão que não possui essas 

capacidades. A participação do cidadão comum se dá de forma indireta, e como cliente das 

soluções desenvolvidas, por exemplo no uso da ferramenta do Prato Aberto para fiscalizar o 

cardápio da merenda nas escolas.  

A relação governo-cidadão no arranjo da rede de Governança para o 

Desenvolvimento Colaborativo é inclusiva e colaborativa. Esta forma de relação, no caso do 

Pátio Digital, quebra o paradigma habitual de desenvolvimento soluções de tecnologia na esfera 

de governo, geralmente com ciclos longos, entregas ao final do ciclo e sem a participação da 

cidadania no desenho das soluções tecnológicas e sistemas. Nesta forma emergente de 

governança os atores sociais são envolvidos desde o momento zero, e em alguns casos, são 

responsáveis pelo desenvolvimento das ferramentas.  

A tecnologia digital tem um papel indutor na rede sócio-técnica do Pátio Digital. 

Obviamente sem os dados abertos, a rede não teria se configurado da forma que se deu, mas há 

outros elementos técnicos, como a metodologia de inovação, que também teve influência na 

formação da rede. A tecnologia digital é também o resultado (outcome) do desenvolvimento 

colaborativo, especialmente quando a Estratégia de Transformação Digital da SME começar a 

ter os entregáveis tecnológicos.  

A primeira contribuição teórica desta tese para o campo de governança urbana é a 

identificação dos dois arranjos de governança de iniciativa de cidade inteligente, o arranjo de 

Rede de Governança Colaborativa Estimulada e o arranjo de Governança para o 

Desenvolvimento Colaborativo de soluções de tecnologia. Os dois modos foram caracterizados 

em termos de objetivos, papeis atribuídos ao governo e aos atores sociais, o tipo de relação 

governo-atores sociais e o papel da tecnologia da informação.  
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A segunda contribuição teórica que se faz neste trabalho é apresentar evidências de 

que os modos de governança urbana predominantes na cidade ajudam a explicar as interações 

na rede de governança de cidades inteligentes, a forma como essas redes se constitui e o uso 

que é dado as tecnologias de informação. Há evidências nos dois casos estudados, que a adoção 

de uma agenda de governança mais aberta e participativa incentivou as duas secretarias 

municipais, a desenvolverem os projetos de colaboração com a sociedade. Também nos dois 

casos há evidências de que os princípios de governança aberta, participativa e colaborativa, 

fizeram a administração pública buscar o diálogo e engajamento da cidadania nos seus projetos, 

moldando as redes de forma a considerar múltiplos atores na governança dos projetos. Por fim, 

o incentivo à abertura dos dados e estímulo ao seu uso, bem como o desenvolvimento de 

soluções tecnológicas de forma colaborativa só foi possível devido à gestão pública estar aberta 

a participação da sociedade. Todavia, ressalto que essa não é uma relação causal, de que o modo 

de governança urbana predominante na cidade vai determinar a forma de governança das 

iniciativas de cidade inteligente. Conforme já apresentado na literatura (Bevir & Rhodes, 2001; 

Frey, 2007; Firmino & Frey, 2014; Irazábal, 2017; Pierre, 2011), os modos de governança 

urbana podem coexistir no mesmo contexto e mudar com o tempo. O que se infere neste 

trabalho é que o modo de governança explica a relação governo-atores sociais, os papeis 

atribuídos e a forma de usar as tecnologias de informação. Isto lança uma nova perspectiva aos 

estudos de cidade inteligente.  

Para entender como a iniciativa de cidade inteligente é governada, precisamos 

entender as regras que guiam o comportamento dos atores e como se dá a relação entre governo 

e atores externos. Os modelos de governança urbana podem ajudar a explicar esta relação. Os 

modos de governança, somados às tecnologias digitais, vão emergir em arranjos de governança 

sócio-técnica e configurar o uso da tecnologia da informação. A configuração dos elementos, 

modo de governança, tipo de tecnologia da informação e tipo de interação governo – atores 

podem variar de uma iniciativa para outra e mudar no decorrer do tempo, emergindo em novos 

arranjos de governança sócio-técnica e uso das tecnologias digitais. Inspirado nos estudos de 

governança urbana (Bevir & Rhodes, 2001; DiGaetano e Klemanski, 1993; Firmino & Frey; 

2014; Frey, 2007; Irazábal, 2017; Pierre, 2011), denomino esse processo dinâmico de Modelo 

Decentralizado de Governança Sócio-técnica de Cidade Inteligente (Figura 27). 
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Figura 27 - Modelo Decentralizado de Governança Sócio-técnica de Cidade Inteligente 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Este modelo representa também uma evolução em relação ao modelo conceitual 

inicial (Figura 4). Enquanto no modelo conceitual, a governança das iniciativas de cidade 

inteligente é resultado das interações sócio-técnicas, atores sociais e tecnologias de informação, 

num determinado contexto de governança urbana. No modelo apresentado na Figura 27 os 

arranjos emergentes de governança influenciam o uso de tecnologia da informação e por sua 

vez, determinam a formação dos arranjos. 

A terceira contribuição a discussão sobre governança de cidades inteligentes está 

relacionada ao que se discute na literatura sobre a necessidade ou não de transformação interna 

do governo para criar uma governança urbana inteligente (Meijer & Bolívar, 2016). No Curitiba 

Colabora, o arranjo institucional do governo segue um modelo tradicional, não há mudanças 

institucionais para impulsionar a governança colaborativa. No caso do Pátio Digital, sim, há 

uma reestruturação interna, a composição de um comitê gestor e a governança compartilhada 

do projeto. Neste sentido o estudo corrobora a visão de que não é preciso haver mudanças 

estruturais para que se crie uma governança urbana inteligente. É importante que se ressalte o 

que é comum aos dois casos, a visão de abertura para o diálogo com os atores sociais.  
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Por fim, este trabalho contribui para a literatura de governança ao apresentar uma 

descrição em profundidade do processo de formação das redes de interação sócio-técnica que 

resultaram nos modos de governança sócio-técnica nos dois casos. Ao fazer uma comparação 

visual dos dois processos é possível identificar alguns mecanismos de formação das redes que 

são comuns: modos de governança urbana aberta e participativa, disponibilidade de tecnologia 

(abertura de dados públicos), estruturação interna da administração pública (aqui com diferentes 

objetivos), pessoal interno capacitado, engajamento dos atores sociais, formação de uma rede 

de interação sócio-técnica até a consolidação de um novo arranjo de governança. Estes 

processos e mecanismos devem ser inclusive, comparados sistematicamente com de outras 

iniciativas e em contextos diferentes (Przeybilovicz et al., 2017; Marava et al., 2019).  

 

Uso das tecnologias de informação 

Normalmente as análises sócio-técnicas empreendidas para analisar o uso de 

tecnologias focam numa solução específica, por exemplo um sistema de governo eletrônico 

(Letch & Carrol, 2008), um fórum de perguntas e respostas (Shachaf & Rosenbaum, 2009), 

uma plataforma de periódico eletrônica (Kling et al., 2003), uma comunidade online (Scacchi, 

2005) e a evolução da fotografia (Meyer, 2008; Cruz & Meyer, 2012). Entretanto nos casos 

analisados neste trabalho de tese há um conjunto de tecnologias de informação que foram 

utilizadas e desenvolvidas. Os projetos de cidade inteligente apresentam essa característica de 

usarem mais de uma tecnologia, por exemplo um centro de operações envolve sistemas 

analytics, câmeras de monitoramento, mídias sociais, aplicativos de diversos usos. Por esse 

motivo em cada caso de estudo eu identifiquei a tecnologia da informação mais utilizadas pelos 

atores sociais e foquei em analisar o processo em cada projeto. Os dados abertos se sobressaíram 

nos dois casos analisados. Por um lado, isso pode perder o poder de explicação e comparação 

sobre o comportamento e papel de uma tecnologia especifica nos arranjos de governança sócio-

técnica, por outro lado permite a construção de uma narrativa em profundidade dos processos 

de formação das redes sócio-técnicas. 

A perspectiva da Informática Social e sócio-técnica traz no seu arcabouço as 

premissas de que as tecnologias de informação e os atores sociais se constituem mutuamente, 

num processo contínuo de iterações, ambos com algum poder de agência. Também apresenta a 

premissa da contextualidade de que todas as tecnologias estão socialmente situadas (Kling 

1980; Avgerou, 2001; Land & Hirschheim 1983; Walsham, 1993; Orlikowski, 1992). 

Nos resultados apresentados, o uso das tecnologias de informação aparece como 

resultado das interações das redes de governança sócio-técnicas e das formas como essas 
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tecnologias se associam com práticas locais de governança urbana. Isso torna a consideração 

isolada sobre o uso de tecnologias em cidades inteligente de forma individual, no mínimo 

incompleta. As iniciativas de cidade inteligente assim como concebida pelas corporações 

(Harrison et al., 2010), com implementação de tecnologias em paisagens genéricas num futuro 

genérico (Greenfild, 2013) estão ignorando a complexidade urbana, por isso muitas vezes 

tendem ao fracasso e são criticadas em parte da literatura de cidades inteligentes (Hollands, 

2008; Vanolo, 2013; Kitchin, 2014; Przeybilovicz et al, 2018b). É preciso entender melhor 

como as iniciativas de cidade inteligente estão conectadas com o contexto e apontar caminhos 

para que os projetos considerem as nuances locais. Há um extenso trabalho exploratório e 

normativo a ser desenvolvido neste de campo de estudos. Nesta tese busco explorar e 

compreender um pouco desse contexto, focando na governança urbana. 

Portanto, à pergunta que se propôs neste trabalho, como são configurados os usos 

das tecnologias de informação nas iniciativas de cidade inteligente, a resposta é de que o uso 

de TIC é resultado da dinâmica de interações entre governo-atores sociais. Estas interações 

extrapolam o nível da administração pública para o nível da cidade na rede sócio-técnica. 

Também o uso depende da disponibilidade da tecnologia da informação. A rede de atores e a 

tecnologia de informação são mutuamente construídos nos dois casos analisados. O achado 

mais interessante é que o uso das tecnologias de informação fez emergir novos arranjos de 

governança, ao mesmo tempo o uso da tecnologia é resultado do modo de governança que 

emergiu.  

O modo de governança urbana predominante na cidade traz alguma influência ao 

nível do órgão da administração pública e se estende até a iniciativa ou projeto de cidade 

inteligente, principalmente na forma de interação dos atores e papel da tecnologia. A segunda 

contribuição sobre uso de TIC que se faz neste trabalho é que os modelos de governança de TI 

adotados pelo órgão da administração pública estão aderentes ao modo de governança urbana / 

arranjo de governança sócio-técnica predominante. Na Secretaria de Informação e Tecnologia, 

o modelo de governança e arquitetura de TI que foi desenhado pelos técnicos mostra a 

preocupação de ter uma camada de interoperabilidade com a sociedade, dados abertos para os 

cidadãos e conexão com big data externo. Na Secretaria de Municipal de Educação de São 

Paulo, essa conexão é ainda mais evidente, pois toda a Estratégia de Transformação Digital é 

desenhada sob os princípios de governança aberta e colaborativa.  
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“Os usos de tecnologias de informação nas iniciativas de cidade inteligente sofrem 

influência da dinâmica que se impõe a partir dos arranjos de governança sócio-técnica e das 

práticas locais”.  

 

Governando as cidades inteligentes 

No capítulo de revisão de literatura, foram apresentadas as diferentes definições do 

conceito de cidade inteligente. O termo também é muitas vezes criticado, por carregar consigo 

narrativas interessadas em vender soluções tecnológicas para as cidades (Soderstrom, Paasche 

& Klauser, 2014) que nem sempre estão aderentes à necessidade local. Em seu artigo, Albino 

et al. (2015) descrevem características mais comuns aos diferentes conceitos para cidade 

inteligente 1) uma cidade com infraestrutura em rede que permite a eficiência política, em 

termos de serviços públicos e o desenvolvimento social e cultural; 2) uma ênfase no 

desenvolvimento urbano dirigido por empresas e atividades criativas para a promoção do 

crescimento econômico urbano; 3) inclusão social dos vários residentes urbanos e capital social 

para o desenvolvimento urbano e, 4) o ambiente natural como um componente estratégico para 

o futuro e sobrevivência na cidade (Albino et al., 2015).  

Estendendo a revisão de literatura, a cidade inteligente é o resultado da combinação 

entre a atuação dos cidadãos, uso de tecnologias da informação, e a colaboração entre os atores, 

mediada por tecnologia, portanto podemos entender que a cidade inteligente é um sistema 

sócio-técnico, formando redes de interação sócio-técnica complexas no ambiente urbano. Ao 

analisar os processos dos dois casos estudados neste trabalho, podemos perceber que 

administrar a cidade inteligente, ou uma iniciativa de cidade inteligente, é gerenciar as 

interações entre os principais atores interessados e prever que as tecnologias de informação não 

apenas suportam a colaboração, mas também têm a capacidade de alterar o curso das iniciativas 

de cidade inteligente. Isto apresenta um diferente paradigma para estudar as iniciativas ‘smart’, 

como emergente das redes de interações sócio-técnica, e resultam em modos de governança de 

cidades inteligentes, ou ainda em modos de governança de sistemas sócio-técnicos. 

O subsistema técnico das iniciativas estudadas trouxe como elementos importantes 

as normas e legislação, as tecnologias de informação, as metodologias de trabalho e 

principalmente a disponibilidade de dados. O subsistema social apresentou como fatores os 

cidadãos com habilidades em tecnologia, os grupos sociais, organizações da sociedade civil, 

universidades e o governo. Isto nos apresenta alguns indícios de quais elementos precisam ser 

considerados nas iniciativas de cidades inteligentes. 
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Outro elemento que é pouco explorado na literatura de cidade inteligente é o 

contexto local. A crescente urbanização e a pressão sobre os serviços públicos são geralmente 

abordadas de forma genérica, entretanto o contexto local da cidade é pouco explorado.  Neste 

trabalho escolhi trabalhar como fator de contexto o modo de governança urbana. É evidente 

que nos dois casos apresentados, o modo de governança urbana foi determinante para a 

evolução das redes de colaboração e mesmo para o surgimento das duas iniciativas. Outros 

fatores contextuais locais que incluem a história, a cultura, as tradições políticas, a legislação e 

o caráter demográfico e social das cidades sob consideração, bem como os modos de 

governança que predominam dentro de cada contexto precisam ser explorados. A construção 

do conceito de cidade inteligente está cultural e politicamente ligada à tensão entre várias forças 

(Vanolo, 2013) e a lente teórica de sistemas sócio-técnicos, que consideram a contextualidade 

do fenômeno, podem ajudar nas investigações, como apresentou-se util neste trabalho.  

Isto leva a uma reflexão final, sobre o uso da STIN como estratégia de pesquisa. A 

STIN fornece uma estrutura para estudar como as escolhas sociais configuram escolhas técnicas 

que respondem pelo sucesso e sustentabilidade de sistemas de informação e como as escolhas 

sociais são complicadas pelo papel múltiplo e muitas vezes sobreposto dos atores sociais. A 

STIN ajuda o pesquisador a identificar o conjunto abrangente de atores que moldam o projeto 

e implementação de sistemas técnicos (Dutton, 2013; Kling et al., 2003). Este trabalho de tese 

é um dos poucos a utilizar a estratégia STIN para analisar um fenômeno do mundo real, e não 

no mundo virtual como muitos outros trabalhos fizeram ao estudar plataformas e sistemas de 

tecnologia. A STIN se mostrou útil para definir os limites da rede sócio-técnica nos dois casos 

analisados. Permitiu focar nos atores importantes e identificar o papel da tecnologia bem como 

os elementos contextuais de forma muito precisa. A limitação que a estratégia apresentou foi 

quando foi necessário identificar os pontos de escolha que moldaram a rede. Como o fenômeno 

estudado não se tratava de um sistema de tecnologia, quanto os pontos de escolha de arquitetura 

estão bem definidos, por exemplo, na criação de uma comunidade online, se os usuários podem 

comentar as contribuições uns dos outros ou não. Os pontos de escolha quando se estudam um 

fenômeno do mundo real são muito sutis e por vezes processuais, e acontecem no longo do 

tempo. Neste quesito a STIN foi pouco útil, mas a escolha do método de análise processual 

temporal breacketing ajudou a suprir esta carência.  
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Contribuições para a prática  

Os casos do Curitiba Colabora e Pátio Digital trazem alguns insights interessantes 

para a prática de governança de iniciativas de cidade inteligente: 

Competência de Governança TI: É necessário haver capacidade interna de 

pessoal que consiga elaborar bons projetos de TI. O projeto Curitiba Colabora iniciou-se de 

forma não planejada. Não havia um modelo de arquitetura de tecnologia de informação, muito 

menos um modelo de governança. Todavia, os funcionários contratados e os gestores que 

nomeados para gerenciar a SIT são pessoas capacitadas, com conhecimento e experiência na 

área de gestão de tecnologia. Isso permitiu à secretaria desenvolver seus próprios modelos e 

normativas adequados às necessidades da prefeitura. Neste ponto, o modo de governança 

predominante tecnocrático, não necessariamente se traduz numa opção ruim para a gestão de 

TIC. Pelo contrário, ter um corpo de técnicos bem capacitado estimula e dá robustez à 

formulação de políticas e de governança de TI. O caso do Pátio Digital reforça esta conclusão. 

Foi iniciado de forma planejada, com diretrizes claras desenhadas por técnicos e especialistas 

internos à administração da secretaria de educação. 

Competência de dados: ter capacidade interna à administração pública para 

abertura, tratamento, análise, e uso de dados. Se foram disponibilizados em formato aberto para 

os atores externos, é preciso que haja ações de estímulos ao uso. Ouvir dos atores interessados 

quais dados devem ser abertos também é uma prática importante. Identificar bases de dados 

que sejam de interesse de desenvolvedores, cientistas de dados, comunidade de inovação local. 

Tantos em modos de governanças mais diretivos até modos mais participativos, o uso de dados 

para gestão da cidade é um ativo que as administrações públicas não podem ignorar. 

Fortalecer os atores externos: quando a construção da governança é feita de forma 

dialogada com os atores externos e partilhada com eles, há maiores chances das ações se 

sustentarem no longo prazo e ultrapassar o período de uma gestão. O caso do Curitiba Colabora 

apresenta indícios dessa afirmação. Mesmo após o desmonte da SIT, o ecossistema de inovação 

continua atuante. O caso do Pátio Digital reforça tal evidência, a parceria com a OGP fez com 

que a agenda de governo tivesse continuidade no âmbito da SME. Na literatura sobre 

governança urbana, essas descontinuidades são comuns em países como o Brasil que possuem 

o sistema político-administrativo clientelista (DiGaetano & Strom, 2003) e de espólios 

(Maranto, 1998).  

Institucionalização dos projetos e da governança: uma lição importante 

aprendida com o caso do Pátio Digital, é a importância de institucionalizar, por meio de 

normativas e legislação, o projeto e o novo modo de governança para o desenvolvimento de 



147 

 

soluções no âmbito da SME, por mais que isto não garanta a continuidade. A equipe da SIT, 

também faz de forma exemplar a publicação de normas e políticas que sustentam o modelo de 

governança. O problema neste caso foi o desmonte da secretaria em si.  

Modo de Governança de TI adequada ao contexto local: os modos de 

governança de TI e os arranjos de governança de iniciativas de cidade inteligente devem estar 

ancorados na realidade local. Os dois casos analisados exemplificam que a forma como a 

tecnologia da informação é usada nas iniciativas é resultado da dinâmica e interação entre 

governo, sociedade civil e mercado. Governo representado pelo governo local, sociedade civil 

representada pelos grupos sociais, universidades e cidadãos, e mercado fornecedor. Modelos 

genéricos podem não ser adequados uma vez que a dinâmica local vai determinar o uso de TIC. 

Mais adequado é pensar em mecanismos que possam ajudar as municipalidades a elaborar seus 

próprios modos de governança. Alguns desses mecanismos são sublinhados neste trabalho: 

competência de governança de TI, competência de dados, fortalecimento dos atores externos.  

Novas formas de interação governo-cidadão: a possibilidade de participar, de 

forma não convencional, do planejamento urbano e resolução de problemas, também fortalece 

a cidadania. Várias aplicações de tecnologia têm a característica de promover a interação de 

forma a reduzir a necessidade de ação do governo, mais do que apoiar um serviço público já 

estabelecido. As municipalidades devem estar abertas a pensar nessas novas formas de 

interação e busca de solução para os problemas da cidade de forma conjunta. 

Metodologias ágeis para a construção de sistemas: o desenvolvimento de 

sistemas menos complexos ou de soluções de tecnologia em iniciativas de cidade inteligente 

podem se utilizar de metodologias ágeis como uma forma de alavancar os projetos e ganhar 

visibilidade. O caso do Pátio Digital ilustra muito bem como é possível se desvencilhar de 

modelo mais tradicional de desenvolvimento de tecnologia em governo.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta tese o objetivo foi compreender como os arranjos de governança sócio-

técnica configuram o uso das tecnologias de informação nas iniciativas de cidade inteligente, a 

partir da perspectiva de governança urbana e sistemas sócio-técnicos. Adotei como estratégia 

de pesquisa a rede de interação sócio-técnica – STIN e uma análise processual para analisar 



148 

 

dois casos empíricos, o Curitiba Colabora em Curitiba e o Pátio Digital em São Paulo. Primeiro 

identifiquei os principais eventos para reconstruir uma linha temporal, na sequência quebrei os 

eventos em fases, em seguida elaborei o processo de formação das redes de interação sócio-

técnica e por fim desenhei as redes de interação sócio-técnica e de governança. Os resultados 

mostraram a formação de dois arranjos de governança sócio-técnica, a Rede Colaborativa 

Estimulada e a Rede para o Desenvolvimento Colaborativo, respectivamente.  

Ao examinar o caso do Curitiba Colabora emergiram três redes de interação sócio-

técnica que resultaram na rede de colaboração. A primeira rede de Estruturação Interna 

representa os esforços de criação da SIT e as políticas de governança e arquitetura de TI. A 

segunda rede de Subsídio de Recursos (dados) apresenta o processo de abertura e uso dos dados 

da prefeitura de Curitiba. Por fim a rede de colaboração e que emergiu entre o governo e os 

atores sociais. Na análise do caso Pátio Digital, identifiquei uma rede de interação sócio-técnica 

dividida em quatro fases. A primeira consiste na introdução de princípios de governo aberto e 

abertura de dados que levam a uma Governança Aberta, seguida pela fase de Estruturação da 

Secretaria Municipal de Educação para se adequar aos princípios de governança aberta. A 

terceira fase é a de desenvolvimento colaborativo, quando é inaugurado o projeto Pátio Digital 

para ser a política de governo aberto da SME e que evolui para a quarta fase, Transformação 

Digital, inaugurando na SME um modo de governança colaborativa para o desenvolvimento de 

sistemas.  

Os achados nos dois casos estudados revelam primeiro, que as iniciativas de cidade 

inteligente possuem arranjos próprios e híbridos de governança, mas que recebem alguma 

influência dos modos tradicionais de governança urbana predominantes nas cidades estudadas. 

Segundo, os arranjos híbridos podem ser considerados redes sócio-técnicas pois envolvem a 

interação atores e tecnologia digital que se constituem mutuamente. Terceiro, a forma como a 

tecnologia da informação é usada nas iniciativas de cidade inteligente é resultado desse 

dinâmica de interações nos arranjos emergentes. Esses achados se afastam da visão de que basta 

a implantação de uma tecnologia da informação para a cidade ser considerada inteligente ou 

que a simples implantação vai gerar cidades mais inteligentes. Há uma complexidade maior, 

que envolve o contexto local, a forma de interação governo-atores, a forma como os atores usam 

e se apropriam da tecnologia. 

Uma comparação simplificada entre os achados dos dois casos estudados mostra 

que há alguns elementos padrões na formação das redes sócio-técnicas de colaboração em 

iniciativas de cidade inteligente. O modo de governança urbana, disponibilidade de dados, 

estruturação interna da administração pública, pessoal interno capacitado, engajamento dos 
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atores sociais. Foi identificado também o desafio de continuidade das iniciativas após a troca 

de gestão.  

Esta pesquisa contribui para a literatura de cidade inteligentes, expandindo a 

discussão sobre o conceito e apresentando-o como um sistema sócio técnico. Contribui para a 

literatura de governança urbana, descrevendo dois arranjos de governança de iniciativas de 

cidade inteligente. Contribui com a literatura sobre o uso de tecnologias de informação em 

iniciativas inteligentes, ao apresentá-las como o resultado da dinâmica de interações nas redes 

sócio-técnicas. Contribui também ao descrever o processo de formação das redes em 

profundidade, sobre os antecedentes, as práticas e os resultados no processo interação 

tecnologia-atores sociais-governo, que são importantes no entendimento da elaboração e gestão 

de iniciativas de cidades inteligentes.  

 

Limitações da pesquisa e sugestões para pesquisas futuras 

A primeira limitação desta pesquisa está relacionada a coleta de dados. Para 

reconstruir os eventos dos casos estudados, uma grande massa de dados teve de ser coletada, 

entrevistas, documentos e observações num recorde longitudinal amplo, 7 anos, nos dois casos. 

Por isso, muitos desses dados são históricos e relatos cristalizados na memória dos entrevistados 

ou em documentos e relatórios consolidados. Isso fez com que se perdesse parte da riqueza da 

descrição dos processos. O final do ano de 2016 marcou transição política e mudança de gestão 

nas duas cidades. Em 2017, em Curitiba, não consegui acesso ao campo para novas entrevistas. 

A segunda limitação reside nas explicações encontradas para a formação das redes 

de interação sócio-técnica. Os autores dessa corrente teórica recomendam analisar os casos de 

forma holística e considerar todos os elementos contextuais possíveis. Neste trabalho eu me 

limitei a explicar as interações a partir dos modos de governança, outros fatores contextuais 

podem também ter influência, e gerar explicações distintas das apresentadas neste trabalho.  

A terceira limitação, já apontada na discussão dos resultados está relacionada à 

escolha da STIN como estratégia de pesquisa. Criada e frequentemente usada para analisar 

sistemas de informação e plataformas digitais, ela se apresentou limitada para entender como 

os arranjos de governança sócio-técnica configuram o uso das tecnologias de informação nas 

iniciativas de cidade inteligente.  

Este estudo teve foco proposital no entendimento de iniciativas de cidade 

inteligente em que há interação de atores sociais, governo, tecnologia e colaboração. É possível 

que em projetos de cidade inteligente que não tenham esse foco colaborativo, que não envolvam 

a participação de múltiplos atores, os modos de governança sejam pouco adequados para gerar 
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explicações, ou ainda, não tenham qualquer tipo de influência. Por exemplo, um projeto de 

implantação de luminárias inteligentes, sensores para coleta de dados, etc.  

Futuras pesquisas devem explorar outras cidades com modos de governança urbana 

distintos, para compreender como refletem nos arranjos de governança das iniciativas de cidade 

inteligente. É muito interessante continuar a pesquisa do caso Pátio Digital, que inaugurou há 

poucos meses a fase de Transformação Digital da SME. Verificar como o arranjo de 

Governança para o Desenvolvimento Colaborativo vai configurar o desenvolvimento dos 

sistemas de informação da SME. Também, analisar a continuidade do projeto após a troca do 

secretário de educação: a institucionalização da Estratégia de Transformação ajudou na 

manutenção do projeto? Outra linha de pesquisa que pode se desdobrar a partir desde trabalho 

é agregar a lente da sociomaterialidade (Orlikowski & Scott, 2008; Cecez-Kecmanovic et al, 

2014) para entender a construção de uma ferramenta em particular, como os modos de 

governança se traduzem nos artefatos. Sobre cidades inteligentes, os modos de governança já 

foram utilizados para explicar o discurso de gestores públicos (Przeybilovicz et al., 2018b) o 

papel dos cidadãos (Przeybilovicz et al., 2018a) e neste trabalho para compreender os arranjos 

emergentes de governança das iniciativas e o uso das tecnologias de informação. Abre-se uma 

fronteira para que outras pesquisas em Sistemas de Informação construam explicações a partir 

desses trabalhos.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADO 

Esta entrevista é sobre novas formas de governança e faz parte de um projeto de 

pesquisa de doutorado da Fundação Getulio Vargas. O objetivo é entender como acontece a 

governança colaborativa entre os cidadãos e os governos mediada pela tecnologia da 

informação no contexto de projetos de cidade inteligentes. A entrevista será gravada para fins 

de análise qualitativa. As gravações serão mantidas em sigilo e as respostas serão analisadas de 

forma consolidada, sem identificação do respondente. Muito obrigado pela sua participação. 

Dimensão Pergunta principal Perguntas secundárias 

Descrição do projeto e 

estratégia de implantação 

1. Você poderia descrever o 

projeto?   

1.1 O que é o projeto (Qual é a ação que você desenvolve 

com a prefeitura)?  

1.2 Qual é o objetivo do projeto (da ação)? 

1.3 Quais sãs as suas expectativas sobre o projeto/ação 

no qual você está envolvido? 

1.4 Qual é a estratégia de implantação do projeto 

Atores - Participação dos 

atores 

2. Quem são os atores e as 

partes interessadas ativas com 

quem você se relaciona no 

projeto/ação? 

2.1 Qual é o papel da sua organização no projeto? 

2.2 Há outros parceiros? Qual é o papel deles e como 

eles contribuem para o projeto/ação? 

Características de 

Governança 

3. Como as partes envolvidas e 

os atores envolvidos - governo, 

cidadãos e outras partes 

interessadas - interagem e 

colaboram no projeto? 

3.1 Quem tem a liderança do projeto/ação? 

3.2 Quais sinergias você percebe entre os envolvidos? 

3.2 E quais as lacunas? 

3.4 Há conflitos entre os atores? 

3.5 Quais atores são dominantes 

3.6 Quem faz o que no projeto/ação? 

3.7 Como é a estrutura do projeto? 

Transformação na estrutura 

organizacional 

4. Foi necessária alguma mudança na estrutura organizacional para atender as necessidades 

do projeto? 

Tecnologia – uso de 

tecnologia de informação e 

comunicação 

5. Como a tecnologia (TIC) 

está sendo utilizada no 

projeto/ação? 

5.1 Quais ferramentas são utilizadas (mídias 

sociais/app/etc) no projeto? 

5.2 O que levou a usar essas ferramentas no projeto? 

5.3 Para o que (práticas/finalidade) utilizam essas 

ferramentas? 

5.4 Como a tecnologia é utilizada para a participação dos 

atores neste projeto? 

Pontos de escolha, 

planejamento, gestão e design 

da tecnologia 

6. Como foi o processo de 

planejamento e 

desenvolvimento da tecnologia 

utilizada no projeto: 

6.1 Que planejamento foi necessário para 

desenvolver/utilizar a ferramenta? 

6.2 Como a tecnologia foi pensada? 

6.3 Como foi o design da tecnologia? 

6.4 Como é feita a gestão da tecnologia? 

Resultados do projeto 7. Quais são os resultados 

tangíveis e intangíveis que 

o projeto/ação já apresentou? 

7.1 Quais os benefícios? Está satisfeito? 

7.2 Existem outros resultados (imprevistos) ou impactos 

percebidos? 

7.3 Neste projeto, você percebe alguma lacuna entre a 

administração pública e os atores? 

Contexto  8. Que condições contextuais 

têm influenciado o 

desenvolvimento do projeto? 

8.1 Características sócio demográficas e espaciais? 

8.2 Como o ambiente político e institucional influencia 

no andamento do projeto? 

 Algum comentário final?  

 


