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RESUMO 

 

Segundo dados do IBGE (2018), o Brasil tem 17 municípios com mais de um 
milhão de habitantes, que pelo seu porte e complexidade necessitam do apoio 
na gestão e planejamento da cidade pelo uso da Tecnologia da Informação e 
Comunicação.  Novas tecnologias como big data, computação em nuvem, IoT, 
internet tátil, adicionado a convergência tecnológica, triple play e as soluções 
smart para Cidades Inteligentes precisam de uma conectividade de alta 
velocidade que somente é possível através da fibra óptica. Neste cenário, esta 
pesquisa investiga a gestão e planejamento de infraestrutura óptica subterrânea 
no conceito de Cidade Inteligentes de Curitiba e Porto Alegre. Com esse 
objetivo, este estudo foi dividido em 4 fases. Na fase 1 – foram identificadas as 
condições institucionais da infraestrutura óptica para desenvolvimento de 
cidades inteligentes de Curitiba e Porto Alegre, tendo como suporte o 
Planejamento Estratégico do município através do Plano diretor. A Governança 
Pública foi avaliada através do mapeamento dos atores envolvidos, sua 
interação e como estão agindo em construção de uma institucionalidade para 
infraestrutura óptica subterrânea no contexto de cidades inteligentes, em 
conformidade com os mecanismos regulatórios.  Foram também identificados a 
existência de legislação municipal e federal que tratam de telecomunicações e 
de assuntos do uso do solo relacionado a infraestrutura óptica subterrânea nas 
cidades integrantes do estudo. Na fase 2, identificaram-se no Brasil e em outros 
países soluções existentes de Arquiteturas tecnológicas para o mapeamento e a 
gestão de infraestrutura óptica subterrânea. Na fase 3 foi identificado e analisado 
o processo de alvará e outorga relacionado a subsolo nos respectivos 
municípios para atender demandas internas, com origem de sua administração 
direta e indireta, entidades externas – governo federal, universidades-, e 
empresas de telecomunicações. Na última Fase, com respaldo nas informações 
das fases anteriores foi realizado uma proposta de um sistema de gestão e 
planejamento de infraestrutura óptica subterrânea. O resultado foi a construção 
de uma arquitetura com visão unificada, elemento de um conjunto amplo de 
apoio a governança pública, possibilitando aos planejadores, gestores, equipes 
técnicas e operacionais do município definir objetivos de negócios, desenvolver 
estratégias e planos para atingir tais objetivos, tomar decisões, implementar 
iniciativas e avaliar o desempenho das ações tomadas, para corrigir, repriorizar e 
melhorar os processos e ações necessárias, oferecendo e entregando serviços 
com melhor qualidade à sociedade. 

 

Palavras-chave: Infraestrutura óptica subterrânea, Arquitetura de Governo, 

cidade inteligente, governança pública, interoperabilidade.  

  



 
 

ABSTRACT 

According to data of IBGE (2018), Brazil has 17 municipal districts with more 

than a million inhabitants, that by its load and complexity need the support in the 

administration and planning of the city for the usefulness of Technology of 

Information and Communication. New technologies as big data, cloud computing, 

IoT, tactile internet, added to technological convergence, triple play and the smart 

solutions for Intelligent Cities’ need of a high-speed connectivity that is only 

possible through optic fibre. In this scenery, this research investigates the 

administration and planning of underground optical infrastructure in the Intelligent 

city concept of Curitiba and Porto Alegre. With that aim at, this study was divided 

in 4 phases. In the phase 1 – it was identified the institutional conditions of the 

optical infrastructure development for intelligent cities such as Curitiba and Porto 

Alegre, having as support the Strategic Planning of the municipal district through 

the master plan. In accordance with the regulatory mechanisms, Public 

Governance was evaluated through the involved actors' analysis, its interaction 

and acting in construction of an institutionalist for underground optical 

infrastructure in the context of intelligent cities. Also, it was identified in the 

respective cities of the study, the existence of municipal and federal legislation 

that treat its telecommunications and subjects regarding the use of its related soil 

for underground optical infrastructure. In the phase 2 – it was identified in Brazil 

and in other countries the existent solutions of technological Architectures for the 

mapping and the administration of underground optical infrastructure. In the 

phase 3 – it was identified and analysed the permit process and its grants related 

to underground in the respective municipal districts to assist internal demands, 

with origin of its direct and indirect administration, external entities - such as 

federal government, universities and telecommunications companies. In the last 

Phase, with backrest in the gathered information of the previous phases, a 

proposal was undertaken towards the administration system and planning of 

underground optical infrastructure. The result was the construction of an 

architecture with unified vision, element of a wide group which supports the 

public governance, making possible the planners, managers, technical and 

operational teams of the municipal district to define objectives of businesses, to 

develop strategies and plans to reach such objectives, to make decisions, to 

implement initiatives and to evaluate the acting of the taken actions, to correct, 



 
 

reprioritise and to improve the processes and necessary actions, offering and 

giving services with better quality to the society. 

 

Keywords: Underground infrastructure, Government Architecture, Smart City, 
Public Governance, Interoperability 
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1. INTRODUÇÃO 

No deslocamento diário feito pela maioria dos cidadãos, em especial nas 

grandes cidades, é normal ver cones laranjas, isolando grandes seções de uma 

movimentada via da cidade e, no seu perímetro, equipes de construção  

empunhando britadeiras “rasgando” o asfalto e calçadas, impactando, entre 

outros, na mobilidade ao seu redor. Para muitos, este cenário gera 

reclamações devido ao atraso ocasionado, o que parece ser uma construção 

sem fim. 

Porém, há uma razão para estas obras: sob o asfalto das ruas e 

calçadas das cidades se esconde um complexo labirinto de água, gás, esgoto, 

energia e linhas de telecomunicações, entre outros serviços. Um agravante é 

que no decorrer da história, por décadas até séculos, as organizações 

ampliaram sua infraestrutura, foram vendidas, fundidas, nacionalizadas, 

privatizadas ou reestruturadas, deixando registros de ativos muitas vezes 

incompletos e desatualizados, além de estarem em constante fluxo de 

operação.  

O problema da infraestrutura do subsolo é complexo, sem soluções 

fáceis. Para essa empreitada, é essencial a definição de diretrizes de 

Infraestrutura no Plano Diretor do município, de governança, gestão, políticas 

públicas eficientes e uma Arquitetura que organize tudo isso. Como 

governança efetiva, os governos locais, juntamente com todos os atores que 

compõe esse tema (unidades municipais, concessionária energia, água, 

telecomunicações, resíduos, gás, empresas, empreendedores, academia, 

construção civil, entre outros), precisam trabalhar juntos para coordenar essas 

“operações intermináveis”. A unidade municipal responsável por emitir 

autorizações para cortes nas ruas ou reparos, em um mundo perfeito, emitiria o 

menor número possível de autorizações - mas, no mundo real, isso não 

acontece.   

Um problema adicional é que, por vezes, nenhuma das partes realmente 

tem conhecimento do layout atualizado do que está debaixo da superfície. É 

necessária uma base de dados atualizada, georreferenciada e centralizada. Os 

problemas associados à localização imprecisa de dutos e cabos enterrados são 

sérios e estão piorando rapidamente com aumento do congestionamento de 
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tráfego nas principais áreas urbanas. Estudos mostram que na cidade de 

Chicago há mais de 100.000 escavações por ano de diferentes serviços 

envolvendo o subsolo (THORNTON,S, 2017). De acordo com Alex Frank 

(gerente Digital City, Chicago, 2016), uma linha subterrânea é atingida a cada 

minuto nos EUA, custando mais de US $ 1,5 bilhão por ano devido a dados 

obsoletos ou ausência dos mesmos, o que também ocorre no Reino Unido: 

aproximadamente 4 milhões de buracos realizados no subsolo por ano para 

novas instalações ou manutenção de cabos e dutos. McMahon (2005) 

identificou que a manutenção e operação são caras, com custos diretos de 

construção estimados em £ 1,5 bilhão por ano no Reino Unido - dos quais 150 

milhões estão associados a danos de terceiros. Por comparação, custos 

indiretos (incluindo impactos sociais e ambientais) foram estimados em £ 5,5 

bilhões por ano. 

Para organizar o caos é necessária uma solução com boas práticas, 

padrões e normas do mercado, como ordenamento do subsolo. 

Esses impactos, vazamentos e outros problemas afetam o coletivo, 

cronogramas de construção, orçamentos públicos e privados e até mesmo a 

segurança dos trabalhadores e dos residentes. É preciso de diálogo das partes 

interessadas, imprescindível que a Academia faça parte desta discussão. 

Uma boa prática é através de um comitê/ conselho de infraestrutura, 

para diálogo principalmente de cronograma de obras possibilitando o 

compartilhamento de custo da obra uma opção – pois cada provedor de serviço 

constrói a sua própria rede, resultando, por exemplo, na redução do capex, 

congestionamento de trânsito, problemas ambientais e até mesmo redução 

financeira. Necessário inserir pauta de infraestrutura na agenda pública, tendo 

como indutor e líder desse programa o gestor maior do município.  Algumas 

cidades já se mobilizam através de comitê para organizar a infraestrutura dos 

municípios, em conformidade com a Lei Federal nº 13.116/ 2015: cidade com 

300 mil habitantes deve-se criar uma comissão com participação de 

representantes da sociedade civil, concessionárias de energia e de prestadoras 

de serviços de telecomunicações. Exemplo de cidades Bauru criou a COINFRA 

e Porto Alegre e Curitiba já tinham comitê antes da promulgação da Lei, 

respectivamente: CTAAPS, e CONCETIBA. 
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Uma das grandes questões deste século é o “ Planeta Urbano”. A 

população urbana de Porto Alegre e Curitiba, cidades objeto dessa pesquisa é, 

respectivamente de 98,66% e 100%. Os recursos naturais que até pouco 

tempo eram considerados ilimitados se aproximam dos seus limites e a sua 

utilização começa a  ser repensada com relação a formas mais eficientes  de 

aproveitamento. A expectativa para o Brasil nas próximas décadas segundo 

relatório GT2 (relatório de Avaliação Nacional o Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas – PBMC, 2013) é de escassez de água e consequentemente de 

alimentos, propagação de doenças, desastres naturais, aumento da crise 

energética, desequilíbrio econômico e social com destaque nos centros 

urbanos, os quais estão mais vulneráveis. 

No final da década de 1990 teve início o movimento de alinhamento da 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) ao planejamento urbano, 

posteriormente, denominado “Cidade Inteligente”, o qual surgiu como solução 

para a crescente urbanização.  O conceito de cidade inteligente está presente 

nas pautas e discussões de agendas públicas e em objetivo nacionais e 

internacionais como a ONU, União Internacional de Telecomunicações (UIT), a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Para auxiliar a gestão pública, incluindo de infraestrutura óptica, a TIC é 

essencial, havendo uma macrotendência para muitas coisas em TIC.  Segundo 

a   Associação Brasileira de empresas de Pesquisa (ABEP, janeiro 2019) em 

cada R$1,00 investido em TIC, os governos economizam uma média de 

R$9,79 no ano seguinte. 

Neste sentido, e evidenciado neste trabalho pelo resultado das 

pesquisas nos EUA, Reino Unido, Comunidade Europeia, politicas públicas e 

programas do Governo Eletrônico Nacional, somente as redes de fibra óptica 

podem suportar toda essa demanda de tecnologia transportando em sua “via” 

de alta velocidade a grande quantidade de dados e suportando o 

processamento dos mesmos. Porém, muito tem se falado em IoT, carros 

elétricos, cidade inteligente, 5G, novas tecnologias, ...,  e pouco da 

infraestrutura óptica para suportar tudo isso. 

A infraestrutura óptica é um importante indicador para o 

desenvolvimento econômico local e regional. Segundo a Endeavor, a 
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conectividade - eixo de Economia Criativa (Ranking de Cidades 

Empreendedoras, 2014 a 2017) abre portas há novos mercados e alcançam 

consumidores em todas as partes do mundo. Complementa que no caso dos e-

commerce ou das empresas prestadoras de serviço, a conectividade, na 

maioria das vezes, associada à internet de boa qualidade, permitem melhorar a 

coordenação entre empresas, expandir a cobertura no mercado consumidor, 

além de aumentar a competitividade e o alcance do mercado de outros estados 

e países. 

Curitiba e Porto Alegre estão entre as piores cidades empreendedoras 

do Brasil (ranking Endeavor). E o Brasil, quando comparado com demais 

países, dados apontam que precisa melhorar consideravelmente no ambiente 

de negócio, ocupa a 109ª economia mundial, segundo evidência apresentada 

no estudo “Doing Business” do Banco Mundial. No quesito de abertura de 

novos negócios, o país está  entre os 15 piores países do mundo,  a TI e redes 

de alta velocidade são facilitadores para melhorar esse cenário, sendo 

necessário uma ampliação da rede óptica no Brasil. 

A infraestrutura óptica é muitas vezes pensada como um elemento de 

atendimento da demanda ao invés de participante ativa do desenho desejado 

de crescimento da cidade. Infraestruturas são poderosos elementos indutores 

de ocupação e devem ser utilizadas para conduzir o crescimento da cidade, 

onde as mesmas podem transformar o seu papel de fornecedoras de serviços 

em catalisadores de processos de inovação.  

Com relação a recurso financeiro para o projeto é necessário, mas não é 

o suficiente se não tiver um planejamento e um projeto bem definido, como m 

exemplo o projeto do Google Fiber (GOOGLE FIBER CITY, 2014), onde havia 

o recurso, porém, cidades foram descredenciadas por não terem informações 

sobre a sua rede subterrânea. 

Para desenvolver uma solução para o subsolo, olhando a infraestrutura 

óptica como impulsionador do desenvolvimento socioeconômico, a colaboração 

intersetorial das unidades municipais, da academia e das empresas não é  

apenas benéfica, mas necessária. A academia é um acelerador de inovação, 

capaz de desenvolver soluções comercialmente viáveis, de alta tecnologia que 

busquem soluções aos os desafios urbanos, industriais e sociais. 



25 
 
 

 

Um tema que deve ser considerado é a legislação e mecanismos 

regulatórios, principalmente com relação se a jurisprudência e a doutrina 

brasileira são pacíficas com relação cobrança do subsolo, oportunizando aos 

municípios estudo de inovação do modelo de negócio para suportar toda a 

solução proposta, bem como ter processos e competências dos órgãos bem 

definidas. 

Para suportar os desafios tecnológicos, econômicos, governança,  

políticas públicas e de gestão, os municípios precisam construir uma 

Arquitetura para organizar os distintos problemas acima mencionados,  que 

interoperabilidade possibilitando a  colaboração  em torno da manutenção, 

atualização de base de dados, troca de informações  entre os distintos atores 

que utilizam a infraestrutura subterrânea e aérea, evitando que ocorra um 

colapso com relação a infraestrutura.  

Ao melhorar a precisão das informações de infraestrutura óptica 

subterrânea e aérea, por exemplo, localizando toda a infraestrutura em todas 

as condições sem a necessidade de escavações (quando subterrânea), base 

de dados georreferenciada centralizada com dados atualizados e confiáveis, os  

projetos de construção ineficientes e atrasados, acidentes (até mesmo fatais 

como ocorre atualmente) e interrupções de serviços aos cidadãos podem ser 

evitados ou reduzidos drasticamente além de proporcionar um 

desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

Segundo estudo feito pelo município de Chicago, a  expectativa de 

retorno da solução subterrânea é de mais 20 vezes o valor investido,  redução 

de  mais da metade do tempos de construção e desenvolvimento da obra. 

(THORNTON,S, 2017) 

A figura  1  apresenta componentes da Proposta de Arquitetura, os quais 

serão detalhados no item 4.4.9 – Arquitetura de Infraestrutura. 
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Figura 1-  Proposta de Arquitetura para infraestrutura óptica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptação própria a partir do Ministério Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017). 

 

O objetivo da Arquitetura é gerar, organizar, visualizar e armazenar 

dados de infraestrutura subterrânea 3D, economizando em processos de 

construção e planejamento, ou seja, conhecer as condições da infraestrutura, 

antes de qualquer interferência. Portanto, o alcance de um modelo de 

Arquitetura para gestão de infraestrutura não contempla apenas os elementos 

tecnológicos, mas agrega outros elementos organizacionais de diferentes 

funções, áreas de conhecimento e da sociedade, como academia e as 

empresas de telecomunicações e outros serviços envolvidos na infraestrutura, 

tendo como resultado várias arquiteturas interligadas 

Com esta proposta de Arquitetura para gestão de infraestrutura baseada 

em governança e interoperabilidade, espera-se contribuir com os gestores e 

planejadores urbanos de Porto Alegre e Curitiba para enfrentar os desafios de 

gestão e governança de forma eficiente da infraestrutura óptica, principalmente 
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na área urbana, e  catalisando empreendedorismo e o desenvolvimento da 

economia nestes municípios. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

A pesquisa desenvolveu-se através de estudo de caso de Curitiba e 

Porto Alegre. A presente discussão envolve temas de Agenda Pública, Análise 

de infraestrutura óptica subterrânea dedicada a cidade inteligente, mecanismos 

regulatórios, agências para fomento e investimento, e Arquitetura de gestão de 

infraestrutura óptica subterrânea nestes municípios. O trabalho buscou 

responder a pergunta de pesquisa: 

“Que condições, instrumentos e mecanismos institucionais impactam no 

desenvolvimento de Curitiba e Porto Alegre como Cidade Inteligente com base 

na infraestrutura óptica subterrânea?” 

Para responder a pergunta de pesquisa acima, as principais questões 

devem ser respondidas antes:  

1. Qual definição de cidade inteligente?  

2. Que condições institucionais são importantes para desenvolvimento das 

cidades? 

3. Quais são atualmente as principais ferramentas/Arquiteturas 

tecnológicas para mapeamento e gestão de infraestrutura óptica subterrânea? 

4. Quais são os processos operacionais de solução de cidade relacionado 

a infraestrutura óptica subterrânea e estão aderente aos mecanismos 

regulatórios, de Curitiba e Porto Alegre? 

5. Especificamente para Curitiba e Porto Alegre, que soluções de sistema 

de gestão de infraestrutura óptica subterrânea  é recomendada?  

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Ao identificar projetos de cidade inteligente é possível oferecer propostas 

através de iniciativas governamentais e corporativas em conjunto com a 

academia na forma de projeto piloto de inovação de modelos de negócio. 

Identificando os desafios das cidades, a pesquisa fornece recomendações e 

proposta em cidade inteligente, com base nos resultados de estudo de caso 

múltiplo que envolva gestão e planejamento de infraestrutura óptica 
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subterrânea. Desafios e barreiras são identificados para criar uma base para 

ações concretas. 

 

1.2.1  Objetivo  Geral  

O objetivo Geral da Pesquisa é a elaboração de uma “Proposta de um 

sistema de gerenciamento para infraestrutura óptica subterrânea e análise 

sistêmica das condições institucionais de desenvolvimento de cidades 

inteligentes”. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Para atingir objetivo geral foram definidos os objetivos específicos: 

1. Identificar as condições institucionais para gestão de infraestrutura 

óptica subterrânea.  

2. Identificar soluções existentes de Arquitetura tecnológica para 

mapeamento e gestão de infraestrutura óptica subterrânea; 

3. Analisar os processos operacionais de solução de cidade inteligente 

relacionado a infraestrutura óptica subterrânea; 

4. Propor um sistema de gestão de infraestrutura óptica subterrânea. 

Esses objetivos específicos serão operacionalizados por intermédio dos 

procedimentos e instrumentos de pesquisa metodológica adotada. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Através de experiência profissional em empresa de telecomunicação, na 

área de conectividade e gestão de projetos, tanto na gestão privada e, 

principalmente, pública, foi identificada uma lacuna na necessidade de uma 

Arquitetura tecnológica para gestão da infraestrutura subterrânea e na 

governança relacionado à infraestrutura subterrânea. Outro motivo foi a 

inquietação de descobrir evidências do que funcionava na pesquisa para uso 

de tomada de decisão – “evidence based public policy make” (BRECKON, J. & 

DODSON, J, 2016), ou seja, pesquisa na prática com foco no que as pessoas 

precisam e para apoio na tomada de decisão relacionada a infraestrutura óptica 

para cidade, onde existe uma oportunidade de novo modelo que sustente essa 

solução. 

A análise dos dados urbanos é útil para aperfeiçoar a atuação da 

sociedade no ambiente urbano, otimizando a prestação de serviços públicos e 
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desenvolvendo sistemas de tomada de decisão ou recomendação que 

viabilizem um ambiente eficiente, sustentável e com qualidade de vida. Isso 

revela um novo ambiente urbano, a cidade inteligente capaz de coletar, 

processar e analisar dados das interações, comunicações ou transações 

digitais disponíveis, a fim de optar e otimizar as operações da cidade de forma 

preditiva ou para ajudar na tomada de decisão imediata dos atores sociais que 

compõe a cidade. 

As informações transformam-se em ações orientadas da decisão para as 

quais a necessidade do estabelecimento do planejamento estratégico, da 

informação e de TIC, integrados e alicerçados por modelos de apoio a tomada 

de decisão, conduzem para mais segurança na execução de ações 

estratégicas (REZENDE; GUAGLIARDI, 2006). 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

Este trabalho  está estruturado em cinco capítulos somados ao 

respectivo resumo, referências bibliográficas, apêndices e anexos.  

O capítulo 1 é composto pela introdução, que aborda o tema da 

pesquisa, a justificativa teórica e prática, o problema da pesquisa, os objetivos 

a serem alcançados.  

No capítulo 2 está abordado o referencial teórico selecionado dividido 

nos seguintes núcleos: Conceito de Cidade Inteligente, agenda pública 

infraestrutura óptica subterrânea, governança pública, mecanismos regulatórios 

de infraestrutura óptica subterrânea e planejamento estratégico público para 

infraestrutura Óptica Subterrânea. 

O capítulo 3 descreve a metodologia abordada neste trabalho, baseada 

na teoria, seleção dos métodos e técnicas a serem empregadas nas 

respectivas fases do trabalho para o alcance dos objetivos pré-definidos. 

No capítulo 4 está descrito a apresentação dos resultados e discussões 

oriundos do estudo do referencial teórico e das pesquisas e resultados 

encontrados em campo, alinhados aos objetivos do projeto. É apresentada a 

análise individual de Curitiba e Porto Alegre, fazendo o cruzamento dos fatos e 

dados em análises finais.  
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No capítulo 5 estão apresentadas as considerações finais do estudo 

alinhados as proposições iniciais tratadas na introdução do projeto de 

pesquisa, além de recomendações para futuros estudos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 CIDADE INTELIGENTE 

2.1.1 Histórico 

Para definir “Cidade Inteligente”  é precisoolhar para o final do século XX 

– em 1994 na Holanda quando o termo “Digital City” foi lançado como domínio 

público virtual por P. Van Den Besselaar e D. Beckers (KOGAN, & LEE, 2014). 

Nesse período ocorreu uma grande expansão da Internet, chamando a atenção 

de pesquisadores às tecnologias de informação e comunicação (TIC), como o 

Dr. Bill Mitchel, do MIT (ICT-driven cities). Outros pesquisadores do 

Brookhaven Laboratório Nacional divulgaram ideais relacionado a Cidades 

Eficientes e, no final de 1999, com a grande utilização da Internet comercial, 

foram apresentados termos como “Ubiquitous Computing”, “Ucity ”, “Cyber City” 

e, finalmente, em 2000, surgiu o termo “Smart City”. (KOGAN, & LEE, 2014). 

O termo de “U-City” é usado na Coréia desde 1998, um modelo pós-

desktop de interação humano-computador criado por Mark Weiser, o tecnólogo 

gestor da Xerox Palo Alto Research Center (KOGAN, & LEE, 2014). Para Lee 

(2013), pode ser descrito como uma fusão de sistemas de informação e 

sistemas sociais. Anthony Townsend, diretor de pesquisa do Instituto para o 

Futuro em Palo Alto, se refere a U-city como uma ideia exclusivamente 

coreana. 

Para Komninos (2011), a maneira moderna de chamar cidades 

inteligentes é cidade “MESH”: 

• M = Móvel (os dispositivos móveis e as redes que os suportam fornecem 

informações em tempo real de baixo para cima, condutores para fornecer 

feedback sobre uma cidade, seus usuários e seus sistemas),  

• E = Eficiente (sobre a sustentabilidade alcançada através do uso efetivo 

de monitoramento e gestão de energia, tráfego, etc ),  

• S = Sutil (Subtle) (sistemas invisíveis e não intrusivos - fácil de usar 

pelos cidadãos, cidade moderna). 
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• H = Heurística  

Para Shin (2012) no futuro, as TIC serão desenvolvidas para as técnicas 

artificiais. A técnica de inteligência será atualizada para agir como um ser 

humano - com emoções. O futuro das Cidades Inteligentes de hoje, segundo 

Lee e Hancock (2012) poderá ser chamado de Sense, Soft and Warm 

Technology City.  

2.1.2 Definição Cidade Inteligente 

A perspectiva desse trabalho para conceito de Cidade Inteligente é de 

que a tecnologia é fator indispensável para que as cidades acompanhem o 

ritmo de transformação da sociedade e atendam às expectativas e 

necessidades da população. 

No entanto, pensar em Cidades Inteligentes sem considerar o aspecto 

econômico, social e ambiental dos centros urbanos leva à perda do fim último 

do desenvolvimento das cidades: melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Portanto, para uma cidade ser considerada inteligente se faz necessário 

incorporar aspectos relativos à melhoria da governança, do planejamento, da 

infraestrutura e de como isso se reflete no capital humano e social. Uma 

Cidade Inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do 

desenvolvimento, incorpora tecnologias da informação e comunicação na 

gestão urbana e utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a 

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

a participação cidadã. “Cidade Inteligente favorece o desenvolvimento 

integrado e sustentável tornando-se mais inovadora, competitiva, atrativa e 

resiliente, melhorando vidas.” (BID, 2016). 

De acordo com o BID, uma cidade inteligente tem quatro pontos 

importantes: 

1. Ser sustentável: usar a tecnologia para reduzir custos e otimizar o 

consumo de recursos de modo que sua administração presente não 

comprometa o uso pelas gerações futuras; 

2. Ser inclusiva e transparente: ter canais de comunicação diretos com os 

cidadãos, operar com dados abertos permitindo acompanhar suas finanças; 
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3. Gerar riqueza: oferecer infraestrutura adequada para geração de 

empregos de alta qualidade, inovação, competitividade e crescimento dos 

negócios; 

4. Ser feita para os cidadãos: usar a tecnologia para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas e dar acesso rápido a serviços  públicos mais eficientes. 

Neste contexto, o conceito de Cidades inteligentes adotado neste 

trabalho é o da na norma ISO  37120: 

“Uma cidade inteligente é aquela que aumenta o ritmo no qual ela fornece 

resultados de sustentabilidade social, econômica e ambiental. As cidades 

inteligentes respondem a desafios como mudança climática, rápido 

crescimento populacional e instabilidade política e econômica, melhorando 

fundamentalmente a forma como envolvem a sociedade, aplicam métodos de 

liderança colaborativos, trabalham entre disciplinas e sistemas municipais e 

usam informações de dados e tecnologias modernas para oferecer melhores 

serviços e qualidade de vida para aqueles da cidade (moradores, empresas, 

visitantes), agora e no futuro previsível, sem desvantagem injusta de outros ou 

degradação do ambiente natural“ . 

A lista de indicadores baseia-se nos seguintes critérios: 

Completude: os indicadores devem medir todos os aspectos relevantes para a 

avaliação da cidade inteligente. 

Tecnologia neutra: não favorecer uma tecnologia sobre outra, atual ou futura. 

Simplicidade: ser expressos e apresentados de forma compreensível e clara. 

Validade: reflexo preciso dos fatos e os dados podem ser coletados usando 

dados científicos. 

Verificável: os indicadores são verificáveis podendo ser reproduzidos. As 

metodologias precisam ser rigorosas o suficiente para dar confiabilidade ao 

nível de critérios de  implementação. 

Disponibilidade: estão disponíveis dados de qualidade ou é possível iniciar um 

processo de monitoramento que os tornará disponível no futuro. 

Buscando um padrão e conceito holístico para as cidades, a ISO 

publicou em 2014 a ISO 37120:2014 e no Brasil a ABNT NBR ISO 37120:2017. 

Ampliando as discussões, em julho/2018, foi publicada pelo mesmo comitê - 

ISO TC 268, a ISO 37120:2018, com destaque ao ANEXO C – “indicadores 
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para mapeamento dos objetivos do desenvolvimento sustentável”(ODS-ONU), 

substituindo a ISO 37120:2014. Como a ABNT NBR ISO 37120:2017 é uma 

adoção idêntica à ISO 37120:2014, ela também será cancelada e substituída. A 

previsão para publicação da nova norma no Brasil será para 2019 (ABNT NBR 

ISO 37120:2019), substituindo a atual  ABNT NBR ISO 37120:2017. 

A figura 2 mostra Relação entre os padrões de indicadores das cidades 

sustentáveis e inteligentes. 

Figura 2 - Desenvolvimento sustentável das comunidades - Relação entre os padrões de 
indicadores das cidades sustentáveis e inteligentes. 

 

 

 

 

 

Fonte:  ISO 37120:2018 – p. 1.  . 

A figura 2 traz a intenção do comitê ISO/TC 268 de criar um conjunto de 

indicadores que somarão caraterísticas de sustentabilidade (ISO 37120), 

inteligência (ISO 37122) e resiliência (ISO 37123). O grupo do Brasil tem 

participado ativamente em propostas para a ISO.  

A ISO 37122 é uma proposta de norma, em elaboração pelo ISO/TC 268 

versão DIS (Draft International Santard), para estabelecer definições e 

metodologias para um conjunto de indicadores para cidades inteligentes.  Esta 

norma deve ser implementada em conjunto com a ISO 37120 para fornecer um 

conjunto completo de indicadores em direção a uma Cidade Inteligente. 

Para a maioria dos autores, o objetivo de uma cidade inteligente é a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão, mas não estabelecem por qual meio 

pode se conseguir (GIFFINGER et al. 2007; GUAN 2012). Outros definem que 

poderá ser alcançado através da construção de uma infraestrutura tecnológica 

para melhorar os serviços da cidade (HARRISON et al. 2010; CARAGLIU et al. 

2011; DAMERI, 2013). A maioria das definições citam a necessidade do uso de 

tecnologia da informação para otimizar o uso da infraestrutura da cidade, o 

gerenciamento dos recursos e os serviços da cidade (WASHBURN et al. 2009; 

HARRISON et al. 2010). Algumas dessas definições ainda adicionam a 

ISO 37123 
Indicadores para Cidades 

Resilientes 

DESENVOLVIMENTO PARA COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

ISO 37120 
Indicadores de Serviços para cidades e Qualidade de Vida 

ISO 37122 
Indicadores para Cidades 

Inteligentes 
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necessidade do desenvolvimento sustentável da cidade, com a melhoria no uso 

de recursos como água e energia elétrica (CARAGLIU et al. 2011; DAMERI, 

2013). 

Para potencializar os resultados nos municípios alinhados com o 

conceito aqui adotado, se faz  necessário uma infraestrutura para prover 

conectividade e processamento para suportar o grande volume de dados, o 

qual é impossível sem fibra óptica e consequentemente precisa de uma gestão 

eficiente dessa infraestrutura; 

As redes de infraestrutura óptica dentro do espaço urbano podem estar 

localizadas em três níveis: aéreo, superfície e subterrâneo. Para um 

planejamento eficiente, principalmente da rede subterrânea é necessário um 

planejamento integrado com outras infraestruturas urbanas conforme mostra a 

figura 3. 

Figura 3- Gráfico de Custos de infraestrutura urbana. 

 

Fonte: Macaró (2005) 

A figura 3 apresenta o gráfico com custos de infraestrutura urbana 

(MACARO, 2005) onde o maior é o Sistema Viário, superior a 40%.  

A autora do livro “El paisaje de la arquitectura”, Hipola,  defende as 

cidades inteligentes como uma necessidade das cidades do futuro, ressaltando 

que cidade inteligente exige tempo, não é um projeto de “cabeamento 

instantâneo”. A tecnologia deve ser utilizada como apoio a melhoria de 

qualidade de vida e redução de desigualdades, e não simplesmente poluir as 

ruas com telas piscantes.  Na implantação da camada tecnológica, Mora, et al 

(2018),  cita a expressão e abordagem de Jaime Lerner ao desenvolvimento 

urbano moderno -  “Acupuntura Urbana”. Segundo ele, os projetos devem ser 
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implementados continuamente nas cidades – projetos de pequena escala, mas 

em grande quantidade, melhorando progressivamente o contexto urbano. 

Para a área científica os desafios são os mais diversos: alinhar as TICs 

e cidades inteligentes como suporte a cidades sustentáveis e os impactos da 

tecnologia como conectividade, segurança e disponibilidade, respeitando a 

privacidade dos dados e informações individual do cidadão. Neste trabalho o 

conceito de Cidades inteligentes adotado é da ISO, incluindo a governança 

como um dos seus pilares. 

2.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA. 

Com o crescimento econômico de diversos países, século XX, as 

empresas se tornaram cada vez maiores e as intensas relações internacionais 

entre elas trouxe a necessidade de readequação da administração das 

empresas, até então controladas pelos proprietários, iniciando assim a 

separação entre a propriedade da empresa e a gestão da mesma.  Os conflitos 

existentes entre os sócios, executivos e o interesse da empresa deu origem 

aos debates sobre Governança Corporativa. 

A vertente mais aceita indica que a Governança Corporativa surgiu para 

superar o "conflito de agência" clássico. Nesta situação, o proprietário 

(acionista) delega a um agente especializado (administrador) o poder de 

decisão sobre a empresa (nos termos da lei), situação em que podem surgir 

divergências no entendimento de cada um dos grupos daquilo que consideram 

ser o melhor para a empresa e que as práticas de Governança Corporativa 

buscam superar. 

O Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA) foi 

fundado em 1995 e em 1999 passou a denominar-se Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (Portal IBGC, 2018). A primeira edição do “Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa” foi lançado em 2000 pelo IBGC, 

que atualmente está em sua 5ª Edição. (IBGC, 2017) 

Segundo o IBGC, a preocupação da Governança Corporativa é criar um 

conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de 

monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos administradores 

esteja sempre alinhado com o melhor interesse da empresa.   
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Com o escândalo da empresa Enron (2001), no qual foram apontadas 

graves fraudes contábeis, as práticas de governança ganharam destaque em 

todo o mundo e inclusive no Brasil. Várias medidas foram tomadas a partir 

deste fato e de outros que o sucederam, com o objetivo de tornar os mercados 

equilibrados, confiáveis e transparentes.  Entre as medidas o IBGC destaca em 

sua linha do tempo: 

• 2002 - A CVM lança a cartilha “Recomendações da CVM sobre Governança 

Corporativa”, voltada às companhias de capital aberto e as instruções 358 e 361 

que tratam, respectivamente, sobre informações relevantes e fechamento branco 

de capital. 

• 2003 - CVM lança instrução 381 sobre serviços oferecidos pelas auditorias.  

• 2008 - O IBGC lança a Carta Diretriz 1: “Independência dos Conselheiros de 

Administração - Melhores Práticas e o Artigo 118 da Lei das Sociedades 

Anônimas”.  

o A CVM edita o Parecer de Orientação n° 35/08, acerca dos deveres 

legais dos administradores nas incorporações de controladas. 

• 2009 - A CVM lança a instrução 480, que revoga normas anteriores, passando a 

exigir aumento no nível de informações prestadas pelas companhias.  

o O IBGC lança a Carta Diretriz 2: “Mecanismos de defesa à tomada de 

controle”. 

• 2010 - As empresas passam a publicar balanços seguindo norma internacional-

IFRS. 

o A CVM altera as regras da Instrução 361 que impõe normas para a 

realização de OPAs(oferta pública de aquisição de ações) .  

o A BM&FBovespa revisa o regulamento de Governança Corporativa. 

• 2011 - Promulgada a Lei nº 12.527, importante instrumento de ampliação da 

transparência e do controle social. 

o  Lançado o site “Transparência e Governança”, que discute direitos de 

minoritários nas assembleias.  

o A CVM edita a Instrução nº 509, como uma tentativa para estimular a 

criação de comitês de auditoria estatutários (CAE).  

o O IBGC lança a “Carta Diretriz 3: Laudos de avaliação”. 

• 2013 - Passa a vigorar a obrigatoriedade do Código de Conduta nas empresas 

listadas no Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 
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• 2014 - Lei Anticorrupção passa a vigorar, pressionando as companhias a 

melhorarem seus instrumentos de compliance.   

o Passam a vigorar a regra de vedação à acumulação de cargos de 

presidentes do conselho de administração e diretor presidente para as 

empresas de Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado.  

o CVM expõe ao mercado entendimento sobre as tomadas hostis de 

controle. 

Os princípios básicos da Governança Corporativa segundo o IBGC são: 

Transparência - Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 

interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas 

aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve 

restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 

também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 

gerencial e que condizem à preservação e à otimização do valor da 

organização. 

Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos 

os sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando em 

consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e 

expectativas.  

Prestação de Contas (accountability)- Os agentes de governança 

devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, 

compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências 

de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no 

âmbito dos seus papeis. 

Responsabilidade Corporativa - Os agentes de governança devem 

zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as 

externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar 

as positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os 

diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, 

ambiental, reputacional, etc.) no curto, médio e longo prazo. 
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2.3  GOVERNANÇA PÚBLICA  

Durante a história do Brasil a administração pública adotou diferentes 

modelos de gestão. O período do Brasil Colônia foi marcado inicialmente pela 

chegada de Dom João VI ao Brasil, e perdurou até a década de 30. Nesta 

época o modelo de administração pública foi denominado de patrimonialista 

com características dos estados absolutistas da época. Dentre tais 

características destacaram-se: a não distinção do bem público e do bem 

privado, o nepotismo, a corrupção, falta de transparência e ausência de 

controles. 

A década de 30 veio associada ao modelo de administração burocrática 

com a premissa de estabelecer um conjunto de normas e procedimentos, e 

também como forma de romper com o modelo anterior. Período marcado pela 

gestão de Getúlio Vargas, na tentativa de implantar estruturas gerenciais e de 

coordenação. Teve forte influência das teorias de Max, Weber, Taylor e Fayol1. 

Modelo referenciado por uma estrutura rígida, hierárquica e organizada de 

Estado. Neste período, o país passava por grandes transformações advindas 

do fortalecimento da industrialização e da intervenção do Estado no setor 

produtivo. A administração burocrática trouxe os seguintes princípios: a 

impessoalidade, a hierarquia funcional, a ideia de carreira pública e a 

profissionalização do servidor.  

Como forma de superar a rigidez da burocracia, em 1967, foi publicado o 

Decreto Lei nº 200 que teve por fundamento a criação e a organização da 

Administração Pública Indireta. Com isto, deu-se início a descentralização dos 

serviços públicos e as primeiras iniciativas para a administração gerencial. 

Assim como, foram instituídos os seguintes princípios: planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competência e controle.   

Porém, foi a crise fiscal dos anos 80, que exigiu do setor público maior 

eficiência em suas administrações e trouxe a necessidade de uma 

readequação de suas estruturas organizacionais; o que permitiu a discussão 

                                                           
1
 Taylor com a Teoria da Administração Científica, com ênfase nas tarefas e na melhoria da eficiência operacional. 

Fayol traz a Teoria Clássica da Administração, onde o estudo parte do todo organizacional e da estrutura das 
organizações na busca pela eficiência. Já Max Weber, também entre os pensadores das teorias administrativas, 
contribui com a apresentação das características do modelo da administração burocrática.  
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sobre as práticas de governança pública e seus princípios, inicialmente 

abordados somente nos ambientes corporativos. 

A Constituição Federal de 1988 organizou o Estado e seus poderes, 

política e administrativamente, segregou os papéis e instituiu os controles 

internos e externos. O Estado Democrático de Direito, instaurado desde então, 

foi o marco da redemocratização brasileira. Dentre os direitos estabelecidos 

estão o exercício do controle sobre a administração pública, exigir ética, 

integridade (compliance), transparência (disclosure) e prestação de contas 

(accontability). (OLIVEIRA & PIZA, 2015, p. 1264)  

A partir de 1990 observa-se uma reestruturação do Estado, com o intuito 

de torná-lo mais orientado para os aspectos sociais, com foco na relação entre 

Estado e sociedade. Surge então a noção de governança que no âmbito da 

administração pública adquire a seguinte concepção: 

[...] capacidade do Estado de implementar as políticas necessárias para 
o alcance dos objetivos comuns e pressupõe o aperfeiçoamento dos 
meios de interlocução com a sociedade, ao passo que sejam 
promovidas ações que garantam a maior atuação do cidadão e 
responsabilização dos agentes públicos. 

No sentido amplo, governança envolve a relação entre governados 

(sociedade e governantes-políticos), bem como os modelos e formas 

organizacionais empregados para se governar. (SANTOS, M. et al.  2014, p.2). 

Ainda se entende pelo termo governança como a capacidade que determinado 

governo tem para formular e implementar as políticas. A fonte direta da 

governança são os próprios agentes públicos ou servidores do Estado que 

possibilitam a formulação e implementação das políticas públicas. (PEREIRA, 

2016, p. 75). 

Foi em 1995 que se iniciou a reforma gerencial do Estado, com a 

publicação do Plano Diretor da Reforma do Estado (COSTA, L., 2000) e o 

envio ao Congresso Nacional da Emenda 19/1998 (Inclusão do princípio da 

eficiência, em alteração ao caput. do art. 37 da CF/88.) Esta é a segunda 

reforma administrativa relevante do Estado, por uma administração gerencial 

pautada no princípio da nova gestão pública. O discurso  oficial  defendia que 

esta reforma gerencial se baseava “em conceitos atuais  de  administração  e  

eficiência,  voltada  para  o  controle  dos  resultados  e  descentralizada  para  
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poder  chegar  ao  cidadão,  que,  numa  sociedade  democrática,  é  quem  dá  

legitimidade  às  instituições  e  que,  portanto,  se  torna  ‘cliente  privilegiado’  

dos  serviços prestados pelo Estado”, enfatizando a “qualidade e a  

produtividade do serviço público” (CARDOSO, 1995 apud FARIA, 2011). 

O sentido das transformações pelas quais passou o Estado brasileiro 

demanda uma análise das forças políticas (e suas alianças), seus projetos e 

ações, recusando a concepção tecnicista que sugere que se tratou de uma 

medida puramente administrativa, destacando as transformações ocorridas no 

período de 1995 a 1998. Observa-se que os períodos denominados de 

“modernização gerencial”(Administração Pública e Gestão Social, jul.-set., 

2017, 140-147) tendo como resultado a privatização das telecomunicações. 

A privatização da Telebrás ocorreu por meio de leilão em  julho de 1998 

na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, sendo a maior privatização ocorrida no 

Brasil em poder do governo na época, da qual fazia parte a empresa TELEPAR 

– Telecomunicações do Paraná, adquirida pela BrasilTelecom. A privatização 

trouxe grande impacto na área de telecomunicações, podendo expandir e 

modernizar a conectividade com alguns impactos positivos e negativos: 

redução tempo de espera, o que antes demorava de dois a cinco anos para 

uma linha telefônica passou a ser imediato, além de atender locais antes não 

atendidos, por exemplo, área rural, por outro lado as tarifas ficaram mais caras 

e aumento de reclamações de usuários na qualidade dos serviços prestados. 

Também, fez surgir  uma nova sociedade informacional em que a produção  do  

conhecimento  e  sua  disseminação,  aliadas  às tecnologia  físicas  de  

informação,  ganham  destaque,  favorecem  a  construção  e  o  

desenvolvimento  de  um  modelo  de  Estado  governado  de  acordo  com  os  

pressupostos  neoliberais,  que  assentam suas bases políticas nas novas 

economias e estruturas organizacionais, representados pela sociedade em 

rede, através de  cooperações, fusões,  aquisições e  alianças  estratégicas, 

capazes  de  conferir  vantagens  políticas  e  também  econômicas,  marcadas  

pela competitividade no mercado internacional. A questão posta por  Bresser  

Pereira,  como  exposto,  era  responder  de  forma  ágil  às  novas exigências 

de uma economia globalizada. (FARIA, 2011). 
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Bresser Pereira (2006)  afirma  que  a  crise  do  Estado  de  Bem Estar  

Social  (no  caso  das  nações  desenvolvidas)  e Desenvolvimentista (no caso 

latino-americano), a partir da década de 80, que se caracterizaria por: (i) uma 

crise fiscal, pela crescente perda  do  crédito  e  de  reservas  por  parte  do  

Estado;  (ii)  um esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do 

Estado (o Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos, a estratégia 

de  substituição  de  importações  no  terceiro  mundo,  e  o  estatismo nos 

países comunistas); e (iii) “a superação da forma de administrar o Estado, isto 

é, a superação da administração pública burocrática” (BRASIL,  1995).  Deste  

panorama,  o  Plano  Diretor  de  Reforma  do Estado  aponta  para  a  adoção  

de  medidas  de  reformulação  do Estado,  tanto  nos  seus  aspectos  

administrativos  (ou  seja,  no aparelho de Estado), quanto no sentido das 

políticas econômicas e sociais: 

Neste  sentido,  são  inadiáveis:  (1)  o  ajustamento  fiscal  duradouro; (2)  
reformas  econômicas  orientadas  para  o  mercado,  que, acompanhadas 
de uma política industrial e tecnológica, garantam a concorrência interna e 
criem as condições para o enfrentamento da competição internacional; (3) 
a reforma da previdência social; (4) a inovação dos instrumentos de 
política social, proporcionando maior abrangência  e  promovendo  melhor  
qualidade  para  os  serviços sociais;  e  (5)  a  reforma  do  aparelho  do  
Estado,  com  vistas  a aumentar  sua  "governança",  ou  seja,  sua  
capacidade  de implementar de forma eficiente políticas públicas (BRASIL, 
1995 apud FARIA, 2001 - ENANPAD, 2001) 

A eficiência da administração pública, a necessidade de reduzir custos e 

aumentar a qualidade dos serviços públicos prestados, tendo o cidadão como 

beneficiário, torna-se a meta do Estado (SARTURI, 2013). Em outras palavras, 

o foco direcionou-se à satisfação do cidadão e ao controle dos resultados. 

Caberia ao Estado assegurar a maior eficiência e qualidade dos serviços 

públicos, e não apenas garantir o cumprimento da legislação em vigor 

(FERREIRA, 2010). 

Porém, para atender as premissas do modelo gerencial foi necessário 

reportar-se as boas práticas de governança corporativa. A boa governança 

pública é pautada em quatro princípios: relações éticas, conformidade, 

transparência e prestação responsável de contas (PEREIRA, 2016, p. 83). O  

fortalecimento  da  tecnoestrutura,  que  para  Pereira  (2006)  recebeu  a  

denominação  de  “modernização  gerencial”, esteve  intimamente  associado  
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à  intenção  de  desenvolver condições: (i) para que as empresas estatais 

operassem segundo a  lógica  de  mercado  e  (ii)  de  estimulo  ao  

investimento  do  setor privado nacional e principalmente o estrangeiro. 

(FARIA, 2001 ).   

Nos anos seguintes houve várias publicações internacionais que 

reforçaram a ideia de um Estado mais eficiente e ético. Seguindo os 

fundamentados nos conceitos internacionais de governança pública, o TCU 

(2014) adotou a seguinte definição para o modelo brasileiro: 

Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos 
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 
direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de 
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. 

Seguindo os princípios sugeridos pelo Banco Mundial, o TCU (2014) 

estabeleceu os seguintes princípios de governança pública: 

Legitimidade: Não basta verificar se a lei foi cumprida, mas se o interesse 

público, o bem comum, foi alcançado.  

Equidade: promover a equidade é garantir as condições para que todos 

tenham acesso ao exercício de seus direitos civis.  

Responsabilidade: diz respeito ao zelo que os agentes de governança devem 

ter pela sustentabilidade das organizações.  

Eficiência: é fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor 

custo possível.  

Probidade: trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar 

probidade, zelo, economia e observância às regras e aos procedimentos do 

órgão ao utilizar, arrecadar, gerenciar e administrar bens e valores públicos.  

Transparência: caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as 

informações relativas à organização pública, sendo um dos requisitos de 

controle do Estado pela sociedade civil.  

Accountability: Espera-se que os agentes de governança prestem contas de 

sua atuação de forma voluntária, assumindo integralmente as consequências 

de seus atos e omissões. 

Leis e decretos também auxiliaram na formação das estruturas de governança 

pública: 

• 2000: Lei da Responsabilidade Fiscal. 
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• 2004: Ministério da Transparência lança o portal da transparência. 

• 2005: Programa Nacional da Gestão Pública e Desburocratização. 

• 2011: Lei 12.527, Lei de Acesso a Informação. 

• 2013: Lei 12.813, que legisla sobre o conflito de interesses no setor público. 

• 2014: TCU divulga o referencial básico de governança pública. 

• 2015: CGU divulga a 1ª e 2ª edição do ranking do Escala Brasil Transparente. 

• 2016: CGU divulga a 3ª edição do ranking do Escala Brasil Transparente. 

• 2017 (22/11/2017):  Decreto do Executivo: DEC. nº 9203/2017 – Dispõe sobre 

política de governança da administração pública federal direta, autarquia e 

fundacional. Neste Decreto há seis princípios básicos: 1)capacidade de 

resposta; 2)integridade; 3)confiabilidade; 4)melhoria regulatória; 5)prestação de 

contas; e 6)responsabilidade e transparência. Os dois instrumentos normativos 

têm como base referencial um estudo do Tribunal de Contas da União (TCU), 

conduzido durante cinco anos, sob a coordenação do ministro Augusto Nardes, 

e que está resumido no manual “Dez passos para a boa governança”. 

No Brasil, sobretudo na administração pública, ainda há muito que se 

fazer, mas percebe-se nas edições efetuadas pela CGU – Controladoria Geral 

da União, que a cada edição do ranking da Escala “Brasil Transparente” mais 

Estados e Municípios têm aderido ao programa, assumindo assim uma prática 

de governança: a transparência, sendo possível com o auxílio da tecnologia,  

permitindo a mensuração e a análise de processos e resultados de trabalho, 

com vistas a aplicabilidade de práticas sustentáveis que impactem direta ou 

indiretamente na sociedade.  

Segundo Townsend (2014): “Com relação ao planejamento, acho que 

não há uma coleção distinta de questões que a cidade inteligente trata. Os 

bens estão nas mãos do setor público e do privado. A política, é o 

comportamento do cidadão, são mercados para o consumo de tecnologia - é 

preciso se envolver em uma série de mundos diferentes para realmente 

entender o quadro como um todo. Pessoas apenas interessadas em justiça 

social ou desenvolvimento econômico podem deixar passar algumas das peças 

ou relações chave.”  

Segundo Pereira (2017), o desenvolvimento econômico é um  processo  

histórico que nasce com  a revolução capitalista,  com  a formação  do  estado-
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nação e a revolução  industrial  em  cada  país. É um processo histórico que 

começa com a emergência em cada país do capitalismo mercantil, em seguida 

com a formação do estado-nação e, finalmente, com a revolução industrial. 

O conceito adotado de governança para este trabalho é do TCU, que 

estabelece a governança do setor público em mecanismos para condução de 

políticas públicas à prestação de serviços de interesse da sociedade, o qual 

deve estar em conformidade com a legislação de infraestrutura subterrânea ou 

recomendar alterações, adequação da mesma para atender essa necessidade. 

2.3.1 LEGISLAÇÃO INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA 

Por se tratar de um ambiente novo em desenvolvimento, tendo como 

base a privatização da Telebrás em 1998, há vários casos onde os tribunais 

estão revendo seu posicionamento, o que demonstra que a jurisprudência não 

é pacífica. As leis federais, estaduais e municipais estão sendo aprimoradas 

para atender essa lacuna com relação ao subsolo na parte de infraestrutura 

subterrânea. Uma das principais discussões na pauta é com relação à 

cobrança do uso do solo pelos municípios.  

A Constituição Federal de 1988 consagrou o Município como entidade 

federativa indispensável ao sistema federativo brasileiro. A Carta Magna ainda 

o integrou na organização político-administrativa e lhe garantiu plena 

autonomia, como prevê seu artigo 18, caput: “A organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 

desta Constituição.” Nessa mesma linha de pensamento Lenza (2015, p.540) 

dispõe: “A análise dos artigos 1º e 18, bem como de todo o capítulo reservado 

aos Municípios (apesar de vozes em contrário), leva-nos ao único 

entendimento de que eles são entes federativos dotados de autonomia própria, 

materializada por sua capacidade de auto-organização, autogoverno, 

autoadministração e autolegislação. Ainda mais adiante do art. 34, VII, c, que 

estabelece a intervenção federal na hipótese de o Estado não respeitar a 

autonomia municipal”.  

Tornando-se ente federativo, o município também tem competências e 

responsabilidades, entre  elas de disciplinar o uso do solo, art 30, inciso I – 

”legislar sobre assuntos de interesse local” e VIII- promove, no que couber 
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adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano” quanto que a competência de 

legislar sobre o solo é da União, conforme art 24 , inciso  VI . Outra lei citada 

nesse contexto é a Lei 13.116 de 2015, a qual estabelece normas gerais para 

implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. 

É imperativo a necessidade de infraestrutura subterrânea para 

passagem, principalmente de fibra óptica nos municípios para suportar o 

volume de dados gerados nas cidades sendo alavancado pelas novas 

tecnologias(IoT, Cloud Computer BigData, ...) e aplicativos móveis. Os 

municípios tem trabalhado na sua dimensão por exemplo, objetos de estudo 

desse trabalho, os municípios de Curitiba e Porto Alegre, ambos tem Plano 

Diretor. Curitiba fez a revisão em 2015 (LEI Nº 14.771/dezembro 2015) incluindo 

alguns pontos importantes com relação ao tema: 

• Plano de inovação; 
• Politica de desenvolvimento urbano traz o art 13 – princípios da politica de 

desenvolvimento urbano, inciso XIV – “promover a utilização dos conceitos de cidade 
inteligentes no planejamento urbano municipal”. 

• Seção de uso do espaço público Art 73 - A política municipal do uso do espaço público 
tem como prioridade a melhoria das condições ambientais e da paisagem urbana, com 
os seguintes objetivos - II II - ordenar o uso dos espaços públicos, de superfície, aéreo 
e subsolo, de forma a qualificar a paisagem urbana; 

Em continuidade, destaca-se o artigo 74 do Plano Diretor de Curitiba, 

coincidentemente, o mesmo número de artigo da Lei Federal nº 9.472, de 16 

de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros 

aspectos institucionais, passando a vigorar a partir de 2015 - Lei nº 13.116, a 

seguinte redação: “Art. 74 (Lei Federal nº 9.472)– a concessão, permissão ou 

autorização do serviço de telecomunicação não isenta a prestadora do 

atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou 

distritais relativas à construção civil.” 

Ressalta-se que o município de Curitiba em respeito ao planejamento da 

cidade e ao desse local na revisão do plano diretor de Curitiba, estabeleceu o 

seguinte: 

• Art 74 - São diretrizes gerais da política de uso do espaço público: 
III - definir critérios para a implantação de atividades, mobiliário 
urbano e outros elementos nos espaços públicos;  
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IV - manter cadastro atualizado das concessões, permissões e 
autorizações expedidas pelo Poder Público Municipal; 
V - elaborar Plano de Zoneamento Subterrâneo, de modo a 
mapear, ordenar, classificar e disciplinar a infraestrutura de 
serviços; 
VI - pactuar junto às concessionárias de energia e comunicação 
programas contemplando prazos e condições para a substituição 
gradual das redes de distribuição aérea pelo sistema subterrâneo; 
XVII - promover estudos para fomentar o centro tradicional com 
novas tecnologias; 

Em Porto Alegre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

– PDDUA de 2010, tem a preocupação do desenvolvimento econômico: 

• [...]Art. 19 A Estratégia de Promoção Econômica tem como principal 
objetivo o estabelecimento de políticas que busquem a dinamização da 
economia da cidade, a melhoria da qualidade de vida e a qualificação da 
cidadania, através de ações diretas com a comunidade e com os setores 
produtivos, assim como a articulação com outras esferas de poder. 

§ 1º A implementação da Estratégia de Promoção Econômica dar-se-á através 
de: 

I - revalorização do papel de Porto Alegre como pólo metropolitano; 

II - redefinição do perfil de competitividade no Mercosul 

III - incentivo à produção e à socialização de conhecimento tecnológico. 

Art 3 Os Empreendimentos de Impacto Urbano serão analisados através de 
Estudos de Viabilidade Urbanística, em especial quanto a:  

I - impactos sobre a infraestrutura urbana;  

§ 1º Consideram-se infraestrutura urbana o conjunto de redes e 
equipamentos necessários para sustentar a vida urbana, como o sistema 
viário e as redes de água, esgoto, drenagem, energia e 
telecomunicação.[...] 

Segundo o artigo 29 da Constituição Federal – “o município reger-se-á pela 

sua Lei Orgânica”, ou seja, é nesta Lei onde o município deve se auto 

organizar, ratificando a conformidade de ambos os municípios, Porto Alegre e 

Curitiba com a respectiva Lei, sobre a qual também está a principal 

competência deste ente federativo de legislar na interpretação do ministro do 

STF Alexandre de Moraes:  

“A primordial e essencial competência legislativa do município é a possibilidade de 

auto-organizar-se através da edição de sua Lei Orgânica do município, 

diferentemente do que ocorria na vigência da constituição anterior, que afirmava 
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competir aos Estados-membros essa organização. A edição de sua própria Lei 

Orgânica caracteriza um dos aspectos de maior relevância da autonomia municipal, 

já tendo sido estudado anteriormente”. (MORAES, A., 2015, p.332). 

Corroborando com essa interpretação, Sarlet, et al (2016, p.858), 

expressa em seu livro: Direito Constitucional: “À União caberão aquelas 

matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que 

os Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse regional, 

e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local”.  

Em conformidade com o artigo 30 da Constituição, os municípios têm 

competências administrativas ou materiais, e legislativas. Aqueles podem ser: 

a) comum (cumulativa ou paralela) - quando todos os entes são aptos a 

exercer essas competências (disciplinado no artigo 23 da constituição); e b) 

privativa (enumeradas) - somente o Município pode exercer essa competência.  

Didaticamente, as competências legislativas, por sua vez, podem ser: a) 

expressa disciplinada no artigo 29; b) suplementar, cabe ao Município 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, ou seja, dentro do 

interesse local, artigo 30, II, CF/88. Além da competência para a edição da sua 

lei orgânica, as competências legislativas do Município se caracterizam pelo 

princípio da predominância do interesse local, conforme o artigo 30, I, da CF 

(MAGALHAES, F., 2017). 

Referente ao artigo 24 da constituição, I, VI, VII e VIII, que determina ser 

concorrente entre União, Estados-membros e Distrito Federal a competência 

para legislar sobre matérias relativas à proteção do meio ambiente, 

conservação da natureza, defesa do solo, proteção ao patrimônio paisagístico 

e responsabilidade por dano ao meio ambiente e o artigo 30, I, da Carta 

Federal, dispõe serem os Municípios competentes para legislar sobre assuntos 

de natureza local, o ministro do STF Gilmar Mendes, comenta:  

“As competências implícitas decorrem da cláusula do art. 30, I, da CF, que atribui 

aos Municípios ‘legislar sobre assuntos de interesse local’, significando interesse 

predominantemente municipal, já que não há fato local que não repercuta, de 

alguma forma, igualmente, sobre as demais esferas da Federação. Consideram-se 

de interesse local as atividades, e a respectiva regulação legislativa, pertinentes a 

transportes coletivos municipais, coleta de lixo, ordenação do solo urbano, 

fiscalização das condições de higiene de bares e restaurantes, entre outras”. 

(MENDES, F., 2015. p. 842) 

Também é o entendimento de Antunes, (2013 p. 110/111). 
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“O artigo 30 da Constituição Federal atribui aos Municípios competência para 

legislar sobre: assuntos de interesse local; suplementar a legislação federal e 

estadual no que couber; promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural 

local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Parece 

claro, na minha análise, que o meio ambiente está incluído no conjunto de 

atribuições legislativas e administrativas municipais e, em realidade, os Municípios 

formam um elo fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental. A 

importância dos Municípios é evidente por si mesma, pois as populações e as 

autoridades locais reúnem amplas condições de bem conhecer os problemas e 

mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que são as primeiras a 

localizar e identificar o problema. É através dos Municípios que se pode 

implementar o princípio ecológico de agir localmente, pensar globalmente. Na 

verdade, entender que os Municípios não têm competência ambiental específica é 

fazer uma interpretação puramente literal da Constituição Federal”. 

Fazendo um paralelo a reflexão do Procurador do Município de Belford 

Roxo, Magalhães, (2017), onde o qual explana sobre a questão ambiental, 

trazemos essa reflexão para o uso do solo: a competência material do uso do 

solo, comum à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, onde segundo o mesmo, esta competência é, “aparentemente, 

administrativa, não legislativa,  quem tem o poder de proteger, deve ter o poder 

de legislar para que possa exercer o seu poder amplamente. Assim, tem-se 

entendido que, se a Constituição conferiu tais competências, está implícita a 

competência legislativa sobre as matérias. Desse modo, existindo 

competências legislativa concorrente e material comum a que concorrem todos 

os entes federados, torna-se fundamental que sejam determinados seus 

limites, a fim de se evitar conflitos, em evidente prejuízo à sociedade.”  

Pode-se concluir que não é pacífico nos Tribunais no que diz respeito à 

cobrança do uso do solo pelos municípios e nem na doutrina. Aqui trazemos 

alguns julgados declarando a constitucionalidade pela cobrança do uso do solo 

pelos magistrados. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006017-16.2015.8.08.0006 RELATOR DES. 
WALACE PANDOLPHO KIFFER - 15 de fevereiro de 2016 

“Assim está pautada a nossa Constituição Federal em seu art. 30: Art. 30. 
Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; Este é o 
norte que inclino-me a trilhar na interpretação das razões invocadas para a 
manutenção da decisão objurgada, encampando, também, a interpretação do 
art. 22 da CRF pelo STF, tendo em vista que a questão atrelada a concessão 
obtida pela recorrente, nos termos do art. 21 do mesmo diploma, não está sob 
controvérsia. Segue a redação do art. 22, em seu inciso IV: Compete 
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privativamente à União legislar sobre: IV - águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão Como afirmei na decisão liminar, a 
interpretação dada pelo STF a respeito da aplicação do art. 22 da Magna 
Carta, não está a respaldar as alegações da recorrente, eis que: “O texto 
constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que – 
sem ter como objeto principal a prestação dos serviços de telecomunicações – 
acabe por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas 
concessionárias de serviço público federal. (...) (ADI 4.739-MC, voto do rel. 
min. Marco Aurélio, julgamento em 7-2-2013, Plenário, DJE de 30-9-2013 

e: 

Comarca: Campinas Juiz: Luiz Antonio Alves Torrano Apelante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS. Ementa: “Mandado de segurança - Preço público 
Cobrança municipal de valores pelo uso do solo urbano Possibilidade A 
execução de serviço público federal não pode servir de pretexto, nem tem força 
suficiente para violentar o princípio constitucional da autonomia municipal e por 
extensão, o próprio princípio federativo que integra o chamado núcleo 
intangível da Constituição, imodificável até por Emenda Constitucional. Em 
consequência, Estados, Municípios, suas fundações e autarquias podem 
cobrar preço público pelo uso de seus imóveis, compreendendo o solo, o 
subsolo e o espaço aéreo correspondente. Delegatários, concessionários e 
permissionários de serviços públicos somente poderão cobrar se autorizados, 
expressa ou tacitamente, pelo delegante. A contraprestação pelo pagamento 
do preço público pode ter várias naturezas (referente ao uso dos bens, 
servidão de passagem, servidão de uso, ocupação do solo urbano ou mesmo 
do subsolo do ente municipal). Além disso, o pagamento tem caráter 
ressarcitório e deve ser cobrado, como no caso em apreço, do prestador de 
serviço e de maneira razoável, para não ofender o princípio que veda o 
enriquecimento ilícito, bem como em cumprimento à regra da justa 
remuneração referente ao uso e à fruição do patrimônio municipal. O artigo 30, 
incisos I e VIII, da Constituição da República dá suporte constitucional para a 
cobrança do preço público que foi imposto adequadamente por Lei Municipal. 
Sentença concessiva do 'writ'. Recurso provido para denegar a segurança”. 
São Paulo, 30 de janeiro de 2012. 

Assumindo que podem legislar os municípios de Porto Alegre e Curitiba, 

publicaram algumas leis e decretos com relação ao uso do solo: 

Curitiba – principais Leis municipais sobre o tema: 

• LEI Nº 11.095 de 21 de julho de 2004. – dispõe sobre as normas que 

regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a 

execução, manutenção e conservação de obras no município e dá outras 

providências. 

o Art. 9º. É obrigatório o Alvará de Licença expedido pela Prefeitura Municipal 
de Curitiba para: VI - obras de implantação, ampliação e reforma de redes 
de água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações, gás canalizado, central 
de GLP, cerca energizada e congêneres, bem como para a implantação de 
equipamentos complementares de cada rede, tais como armários, gabinetes, 
estações de regulagem de pressão, transformadores e similares; 

o Art. 82 Nenhum serviço ou obra que exija alteração de calçamento e meio-fio 
ou escavações no leito de vias públicas, poderá ser executado sem prévia 
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licença, obedecidas as condições a seguir elencadas, às expensas do 
executor: [...]VIII - §1º Após o devido licenciamento de que trata o art. 6º desta 
lei, as obras e serviços executados pela União e Estado, suas entidades da 
administração indireta, bem como empresas por esses contratadas ficarão 
sujeitas às condições previstas neste artigo. (Parágrafo Único transformado em 
§ 1º pela Lei nº 12629/2008)  § 2º Nas obras a que se refere o presente artigo 
será utilizado preferencialmente o "Método Não Destrutivo" que consiste em 
uma rede subterrânea através da qual se travessam dutos ou cabos, sob ruas, 
avenidas, calçadas, rodovias, ferrovias, rios, lados, brejos ou construções, sem 
a necessidade de abrir valas. (Redação acrescida pela Lei nº 12629/2008). 

o Art. 85 (Redação atual dada pela Lei nº14593/2015) - As empresas e 
concessionárias ficam obrigadas a realizar a substituição gradativa das 
redes aéreas de distribuição de energia elétrica, de telefonia, de 
comunicação de dados via fibra óptica, de televisão a cabo e de outros 
cabeamentos por uso de rede de infraestrutura exclusivamente 
subterrânea. § 1º As obras para substituição das redes aéreas existentes por 
redes subterrâneas, na zona central da cidade de Curitiba, deverão ser 
executadas dentro do prazo de 06 (seis) anos, contados a partir da vigência 
desta lei. § 2º O Poder Executivo apresentará os projetos de revitalização de 
vias e calçadas às empresas que operam com fios e cabos aéreos com 
antecedência mínima de 06 (seis) meses. § 3º Todas as redes aéreas 
existentes nos trechos revitalizados serão substituídas por redes subterrâneas, 
salvo laudo técnico contrário emitido pelo Poder Executivo. § 4º Todas as 
despesas relativas à substituição das redes aéreas existentes por redes 
subterrâneas correrão por conta das empresas e concessionárias de energia, 
de telefonia, de comunicação de dados via fibra óptica, de televisão e de quem 
mais faça uso de redes aéreas. § 5º O disposto neste artigo não se aplica às 
redes aéreas de transmissão.§ 6º As ligações prediais devem ser executadas 
simultaneamente às ligações das redes subterrâneas.  

• Decreto nº 1892 de 04/12/2012 - Altera o Decreto Municipal nº 1.440 de 11 
de novembro de 2009, e altera o regulamento para a outorga remunerada de 
permissão de uso de espaços públicos no Município de Curitiba para a 
instalação de equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de 
infraestrutura. 

• Decreto nº 776 de 21/08/2015- Altera dispositivos do anexo do Decreto 
Municipal nº 1.892: Art. 1º Os parágrafos do artigo 1º do anexo do Decreto 
Municipal nº 1892 , de 4 de dezembro de 2012, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

o "Art. 1º [.....] § 1º A outorga descrita no caput será a titulo precário e 
oneroso, nos termos do presente regulamento.  § 2º Fica autorizado à 
URBS delegar por meio de permissão, autorização ou concessão de 
espaços subterrâneos para terceiros mediante o pagamento de outorga.  
§ 3º Os terceiros poderão sublocar os espaços públicos subterrâneos 
para a implantação, instalação e passagem de equipamentos".   

o "Art. 6º O interessado em obter permissão de uso para rede de 
transmissão telefônica, de dados e de imagens e de rede de 
telecomunicações e de TV a cabo, incluídas as redes digitais de 
serviços integrados, deverá incluir no projeto um subduto para uso 
exclusivo do Município, em conformidade com as normas da ABNT 
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NBR, o qual passa a ser propriedade do Município, sem qualquer ônus 
para este. Parágrafo único. A Permissionária não terá qualquer direito 
de retenção ou indenização pela construção do subduto".   

o Art. 3º O parágrafo terceiro do artigo 11 do anexo do Decreto Municipal 
nº 1.892 , de 4 de dezembro de 2012, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 11. [.....]  § 3º O preço mensal da Permissão de Uso será 
reajustado anualmente, de forma cumulativa [...]".   

o Art. 4º O parágrafo único do artigo 9º do anexo do Decreto Municipal nº 
1.892 , de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  "Art. 9º [.....]  Parágrafo único. Os termos de Outorga de 
Permissão de Uso para rede de transmissão telefônica, de dados de 
imagens e rede de telecomunicações e de TV a cabo, incluídas as 
redes digitais de serviços integrados deverão conter, além da 
assinatura do Presidente da URBS, a assinatura do Secretário da SIT 
(Secretaria de Informação e Tecnologia), órgão responsável pelas 
redes de Conectividade da Administração Municipal". 

• Decreto nº 80/87 – Fixa normas para a execução de obras em vias e 

logradouros públicos – compete a Coordenação de Obas em Vias Públicas de 

Curitiba – COC, expedir a licença para a execução de obras e serviços. 

Porto Alegre 

• LEI nº 8.712/2001 – dispõe sobre os serviços de infraestrutura que utilizam o 

solo e o subsolo de propriedade municipal, autoriza a cobrar pela utilização e 

pela passagem dos dutos no bem público.  

• Decreto nº 15.284 – de 23 de agosto de 2006. Regulamenta a LEI nº 8.712 de 

19 de janeiro de 2001. 

2.4  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PÚBLICO PARA 

INFRAESTRUTURA ÓPTICA SUBTERRÂNEA  

A origem do planejamento foi uma iniciativa para controlar o amanhã, 

com documentos chamados de “planos”, se materializando no planejamento de 

cidades no final de 1980 início de 1900 na Inglaterra nos conceitos de “cidade-

jardim”  devido ao  crescimento urbano das cidades europeias, causando 

poluição, congestionamento e má qualidade de vida. Este conceito teve um 

impacto grande na área de urbanismo do século passado, com o aparecimento 

de várias cidades-jardim ao redor do mundo, Brasília foi uma delas. 

Para Oliveira (2006, p.190) na área pública o planejamento é visto por 

alguns com objetivo de fazer planos, delegar responsabilidades, se necessário 

aprovar leis e determinar o orçamento. No Brasil, o planejamento ainda é 

quase que estritamente tecnicista. Assumem que uma vez tendo o “plano 
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certo”, a implementação sairá automaticamente, o que não ocorre na realidade. 

Apresenta falhas na implementação de muitos projetos, programas e politicas- 

resultados diferentes do planejado ou com impactos negativos e inesperados. 

Ele fez uma análise sobre as diversas maneiras de se pensar planejamento, 

particularmente com respeito a políticas públicas e com foco nos planejamento 

dos países em desenvolvimento, em particular no Brasil para tentar responder 

a pergunta “por que falhamos no planejamento?”  

Os problemas de planejamento nos chamados países em 

desenvolvimento, em especial no Brasil, mostram que o planejamento em 

políticas públicas tende ser visto como um processo, e não como um produto 

técnico somente. A importância do processo se dá principalmente na 

implementação, onde está os resultados finais das políticas, programas ou 

projetos. Citando alguns projetos como: Transamazônica, o Polonoroeste, e 

diversas obras inacabadas em diferentes cidades e estados do Brasil para a 

Copa do mundo de 2014. O planejamento é: 

“um processo de decisão político-social que depende de informações 

precisas, transparência, ética, temperança, aceitação de visões diferentes e 

vontade de negociar e buscar soluções conjuntas que sejam aceitáveis para 

toda a sociedade, principalmente para as partes envolvidas, levando 

continuamente ao aprendizado”. (OLIVEIRA, J., 2006). 

Na concepção de Maximiano (2000, p.222), o Planejamento Estratégico 

seria o processo de elaboração da estratégia, na qual se definiria a relação 

entre a organização e o ambiente interno e externo, bem como os objetivos 

organizacionais, com a definição de estratégias alternativas. 

Um dos motivos que leva a falhas nos resultados de políticas públicas é 

a dissociação que se faz entre elaboração e implementação no processo de 

planejamento de acordo com algumas visões de escolas de pensamento. Uma 

primeira escola vê o processo de planejamento de políticas públicas associado 

a atividades de elaborar planos envolvendo tomada de decisões políticas, 

reuniões de discussão, mapas detalhados, modelos matemáticos e cenários, 

criação de legislação e distribuição de responsabilidades, e ao final se gera um 

plano. Uma segunda escola de planejamento reconhece o papel da 

implementação, mas ainda enfatiza a elaboração de planos como chave 
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primordial para o sucesso de políticas públicas e uma  versão mais recente de 

planejamento tenta adicionar  o componente de gestão (monitoramento, 

auditorias e reuniões técnicas de acompanhamento) na  implementação no 

plano  para garantir a implementação do que foi elaborado  o, também com 

deficiência, como exemplo da Projeto de Despoluição da Baía de Guanabara 

(PDBG), com alto investimento de centenas de milhões de dólares sem 

conseguir o resultado esperado, ou seja, mesmo com aumento da fiscalização, 

o resultado foi ineficiente devido a problemas  ou mudanças institucionais, e 

muito do planejado não era executável. Outra visão de planejamento quem 

vem ocorrendo nos últimos anos é a “politicamente correta“, ou populista, 

incluindo  a sociedade civil na implementação do plano, principalmente as 

organizações multilaterais e alguns setores do governo. Aqui os beneficiários 

têm que ajudar a monitorar o projeto, denunciar, participar de assembleias, e 

colocam o planejamento como um processo de elaboração de planos. 

(MORAN, 1983; e LUTZENBERGER, 1985). 

A importância da literatura de políticas públicas sobre a implementação 

no processo de planejamento, deu-se tardiamente, segundo Oliveira, (2006), 

devido os pesquisadores de políticas públicas terem um viés tradicional das 

ciências políticas, e atenção de análise nos processos legislativos ou 

administrativos do Executivo (NAJAM,1995, p.95), onde o interesse estudado  

era entender como os assuntos chegam à agenda política, quais são os 

processos legislativos de aprovação de leis.  O livro “Implementação” de 

Ressma & Wildavsky  (1973) é uma das primeiras pesquisas, sendo também 

considerado uma referência na literatura americana e internacional, da 

importância de se entender implementação em políticas públicas Os debates 

sobre implementação nos campos de conhecimento relacionados a políticas 

públicas, tais como planejamento, administração, ciências políticas e economia 

aplicada, permanecem e vão desde técnicas para estudar e administrar a 

implementação até a sua diferença entre países em desenvolvimento e 

desenvolvidos. Entre diferentes definições, este trabalho considera a de 

Mazmanian & Sabatier (1983):  Implementação são os eventos e atividades 

que ocorrem depois da emissão de autorizações e de diretrizes de políticas 



54 
 
 

 

públicas, que incluem os esforços para administrá-las e gestionar seus 

impactos em pessoas e eventos. 

Como resultado da literatura, permanece o debate sobre como o 

processo de planejamento deve ser visto em relação a direção do fluxo de 

decisões. 

Um grupo acredita que o processo pode ser controlado de cima para 

baixo, (MAZMANIAN e SABATIER, 1983). Onde os gestores governamentais 

poderiam efetivamente coordenar o processo de planejamento de políticas 

públicas. Como contraponto, Lipsky (1980) destaca que o fluxo do processo de 

planejamento deve considerar quem será afetado  pelas políticas – processo  

baixo para cima. Em paralelo, uma parte da academia defendia a 

descentralização (RONDINELLI, 1981), ocorrendo  uma convergência em 

aceitar a importância de ambos os fluxos (top down e bottom up) para se 

entender políticas públicas e seu processo de planejamento. 

A literatura não é unânime em modelos para países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, mas essa divisão é realizada por grande parte da literatura 

internacional. Najam (1995) aponta três aspectos diferentes nos países em 

desenvolvimento: 1. Baseada em estudos de caso e utiliza menos os modelos 

devido à grande diversidade nos contextos social, cultural e político. 2- Tende a 

enfatizar as influências de cima para baixo no processo de planejamento; e 3. 

A literatura internacional assume que os países em desenvolvimento têm 

maiores dificuldades técnicas, financeiras e culturais no processo de 

planejamento e implementação de políticas públicas. 

Em países em desenvolvidos há uma tendência a explicar as falhas de 

políticas públicas relacionada a aspectos político-institucionais, financeiros   e 

técnicos. Gestionar o planejamento de políticas públicas é apontada como 

outro limitador de ausência de recursos humanos capacitados e motivados, 

equipamentos, experiência e competência técnica dos órgãos responsáveis 

para planejar as políticas públicas.  Muitas vezes existe uma centralização 

exagerada do processo de planejamento com ausência de uma articulação 

entre as diversas agências responsáveis para o bom andamento de 

determinadas políticas públicas ou até mesmo aparecem conflitos entre os 
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órgãos no mesmo nível ou diferentes níveis de governo. Esses conflitos limitam 

o processo de planejamento. (MANOR, 1999). 

Após  20 anos de democracia,  diversos conflitos entre os diferentes 

níveis do governo e organizações do Estado, com relação a jurisdição e 

distribuição de responsabilidades, além da pouca accountability (ou capacidade 

de resposta institucional - Campos, 1990) dessas organizações continua 

limitando o planejamento de políticas públicas.  

Muitos países em desenvolvimento avançaram com respeito à 

capacitação técnica das organizações de Estado, mas ainda falta uma melhor 

articulação entre as várias organizações envolvidas no planejamento das 

diversas políticas públicas, como os projetos transversais. Este talvez seja o 

aspecto mais limitador do planejamento nos países em desenvolvimento, em 

particular o Brasil. Os equipamentos e recursos humanos existem e muitas das 

organizações estatais estão capacitadas, mas o processo de planejamento de 

políticas públicas em geral exige a interação de diversas organizações e 

setores dentro do Estado, e destas com a sociedade civil e setor privado. 

Nesses aspectos, ligados ao que seria o “capital social” do planejamento, ainda 

falta uma melhoria em termos qualitativos. Ainda vemos muito o planejamento 

como um processo técnico, governamental, de caráter econômico e visionário. 

No Brasil, a ideia de controle também está presente. Quando analisamos 

as funções das secretarias ou do Ministério de Planejamento percebemos um 

caráter altamente controlador. Suas atribuições principais sempre giram ao 

redor de controlar o orçamento e a alocação de recursos para diferentes 

órgãos estatais e projetos. Diferente dos norte-americanos, que desconfiam do 

planejamento por ser uma forma de intervenção do Estado nos indivíduos e 

organizações, os brasileiros, geralmente tem uma visão positiva do 

planejamento. 

Susskins & Kruikshank (1987) informa que na década 1970 o 

planejamento não era mais tão visto como um instrumento técnico, e deveria 

ser um instrumento político, mas nem tanto de advocacy, e sim para moldar e 

articular os diversos interesses envolvidos no processo de intervenção de 

políticas públicas. O planejador deve ser o mediador dos interesses da 

sociedade no processo, e o resultado final deveria ser tomado preferivelmente 
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em consenso. Devido ao aumento das instituições  envolvidas no processo de 

planejamento e as interações entre elas, surgiu a “sociedade em rede” o 

planejamento passou a ser um processo agregado à qualidade das interações 

entre os diversos atores envolvidos (CASTELLS, 1997).. Surgindo, segundo 

Healey (1997)  o conceito de planejamento colaborativo, que buscava um 

processo de construção de confiança nas decisões do planejamento de 

políticas públicas, se fortalecendo  “como um processo que  depende da 

maneira como acontecem as relações de confiança entre as diversas partes 

interessadas e influenciadas pelas decisões. A ideia do aprendizado nas 

interações nos processos de decisão passou a ser cada vez mais relevante 

para pensar-se planejamento, portanto vê-lo como processo de decisão 

construído política e socialmente com os diversos atores interessados e 

afetados pela decisão”  (OLIVEIRA, 2006). Essa construção precisa estar 

fundamentada em dados e informações precisas e com capacidade de 

articulação e entendimento do processo e dos temas discutidos, incluindo os 

diferentes atores. Oliveira alerta para não agir no participativismo populista e 

demagógico existente em algumas políticas públicas. O projeto de gestão e 

planejamento de infraestrutura óptica subterrânea de cidade inteligente, precisa 

ser visto como um processo de planejamento que com o tempo leve à geração 

de confiança e aprendizado entre os diversos atores envolvidos na decisão, 

evoluindo para tomada de decisão conjunta. 

A Administração Pública enfrenta o desafio  de  evoluir  do atual    

modelo  de  gestão tradicional de cidades. A utilização  de  governança e TIC  

são  essenciais   para  essa construção, onde  a  infraestrutura  física  e  de  

comunicações estão muito além  da  conexão  neural  de  fios,   sistemas  e  

protocolos  que  formam  o  espectro  da  cidade moderna, ela se transforma na 

infovia que faz existir uma inteligência coletiva. 

2.4.1 Plano Diretor 

Até a constituição de 1988 o Plano Diretor, para orientar o 

desenvolvimento urbano, era facultativo aos governos municipais. É o 

instrumento básico do processo de planejamento municipal para a 

implementação da política de desenvolvimento municipal, norteando a ação 

dos agentes públicos e privados. Utilizado como ferramenta indispensável à 
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determinação das intervenções a serem executadas pelo poder público 

municipal de maneira coordenada, integrada e articulada. Deve permitir a 

indução de um processo de planejamento que vise maximizar os benefícios 

sociais, redução de desigualdades, garantia de oferta de serviços e 

equipamentos urbanos, e a redução dos custos operacionais e de 

investimentos, atendendo às exigências fundamentais de ordenamento das 

cidades, para que se cumpra a sua função social. (STORER, 2013). 

Na opinião do professor e especialista em Planejamento Urbano Flávio 

Villaça, (VILLAÇA, 2011), o Plano tido como precursor no Brasil, foi o “Plano 

Agache”, apresentado no Rio de Janeiro em 1930  por adotar várias questões 

urbana uma perspectiva de Diretor, também implantado em Curitiba, entre 

1940 e 1960, sendo considerado o  início da Historia formal do planejamento 

urbano de Curitiba, também chamado de “Plano das Avenidas”.  

Durante o governo militar, o discurso do planejamento era grande, com 

viés tecnocrático, onde o desenvolvimento urbano era de responsabilidade do 

Serviço Federal de  Habitação e Urbanismo (SERFHAU). Tal órgão exigia dos 

Municípios a elaboração de um Plano Diretor para financiamento. (GOMES, 

2006). 

Com a Constituição Federal de1988, era obrigatório aos municípios com 

mais de vinte mil habitantes (art. 182, § 1º) a elaboração do Plano Diretor, mas 

sem prazo definido, o que ocorreu com a  Lei Federal nº 10.257/01, 

denominada e conhecida como  Estatuto da Cidade. O Plano Diretor não tem 

um prazo de validade, mas em conformidade com a legislação federal do 

Estatuto das Cidades / Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, a revisão deve 

ocorrer a cada 10 anos. 

Plano Diretor Curitiba 

� 1940 a 1960 – início da História formal do planejamento urbano de Curitiba 

com o Plano Agache, também chamado de Plano das Avenidas. A Cidade era 

dividia em setores: Militar, Esportivo, de Abastecimento, Educação, Industrial. 

� 1960 a 1970 – Plano Preliminar de Urbanismo como proposta de mudanças na 

estrutura da cidade com modelo linear de expansão urbana – 1964, e posterior 

debates públicos em Seminários com o título “Curitiba de Amanhã “, se  

identifica  a necessidade da criação do Instituto, e em dezembro de 1966 tem-
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se início a implantação do novo Plano Diretor. O IPPUC inicia o detalhamento 

dos projetos que provocarão, na década de 1970, quatro grandes 

transformações: física, econômica, cultural e social. 

Figura 4 - Diretrizes do Plano Diretor 

 
Fonte: IPPUC 

A História do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – 

IPPUC está vinculada ao crescimento de Curitiba desde a sua criação em 

dezembro de 1965, a qual está bem clara na Missão do IPPUC.  Em Curitiba já 

se fala em região metropolitana antes de ser citado na constituição, antes do 

Estatuto da Metrópole, de 2015. 

� 1970 a 1980 – Continuação da Implantação do plano Diretor de 1966.  

Em 1973 é instituída a Região Metropolitana de Curitiba composta por 

14 municípios. O IPPUC produz o primeiro Mapa Base da cidade, atividade 

que até então era controlada por militares, dividindo a cidade em 75 bairros, 

permanece até hoje, através do decreto municipal 774/1975.  

� 1980 a 1990 - As ações sociais se consolidam em redes periféricas. A 

cidade é divida em Administrações Regionais, subprefeituras. 

É elaborado o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano - PMDU, 

diagnóstico socioeconômico e físico-territorial da cidade que traça diretrizes 

para o desenvolvimento da cidade. 

� 1990 a 2000 - A Cidade Ecológica - O meio ambiente passa a ocupar 

papel central no planejamento. Metropolização do sistema de transporte, a 

Rede Integrada de Transporte chega à Região Metropolitana e passa a 

atender 84% do total de usuários do sistema em 1995. 

� 2000 a 2010 - A metrópole - planeja a implantação de novos modais de 

transporte e sua integração. 

� O Plano Diretor, adequado ao Estatuto da Cidade em 2004, indica as 

diretrizes gerais para que o Município busque o desenvolvimento sustentável. 

As diretrizes do Plano Diretor orientam o 
processo de crescimento da cidade de 
forma ordenada e estão reunidas em três 
funções básicas: Uso do Solo, Transporte 
Coletivo e Sistema Viário alinhados ao 
desenvolvimento econômico, social e 
ambiental.   
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Essas diretrizes tratam do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento e à 

qualidade ambiental, à mobilidade e transporte, aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer. A lei do plano inclui, além do instrumento Solo Criado já 

utilizado em Curitiba, as parcerias público-privadas, audiências públicas e 

proteção ao meio ambiente. Além dos debates com a comunidade, nas nove 

administrações regionais, para definição da infraestrutura necessária para seu 

desenvolvimento, são elaborados seis planos setoriais: Mobilidade e 

Acessibilidade; Habitação de Interesse Social; Desenvolvimento Econômico; 

Desenvolvimento Social, Segurança e Defesa Social; Desenvolvimento 

Sustentável e Controle Ambiental. Elaborado o Plano de Desenvolvimento 

Integrado (PDI) para a Região Metropolitana. Criação do Conselho da Cidade 

de Curitiba (CONCITIBA) visando acompanhar, fiscalizar e avaliar a 

implementação do Plano Diretor. 

� 2010 a 2015 - A revisão do Plano Diretor. Além de definir a metodologia, 

foram criados grupos técnicos de trabalho, de acordo com as temáticas 

constantes no Plano Diretor e capacitados funcionários e lideres da 

comunidade no entendimento do que é discutido no Plano Diretor. 

Plano Diretor de Porto Alegre  

Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a capital gaúcha é a primeira Capital 

do país a ter um  Plano Diretor através da tentativa de organizar o crescimento 

da cidade, em 1914,  com o arquiteto João Moreira Maciel. Apesar de ser um 

plano tipicamente viário, estabelecia a necessidade de criação de vias de 

acesso amplas que desafogassem o tráfego do centro para a periferia e vice-

versa. Foram projetadas as avenidas Júlio de Castilhos, Otávio Rocha e 

Borges de Medeiros e a primeira ponte sobre o Arroio Dilúvio. Muitas de suas 

ideias influenciaram os planos posteriores e acabaram sendo executadas.  

� 1935 a 1937 – “Plano Gladosch” - A segunda tentativa de planificar a 

cidade com estudos realizados por Edvaldo Pereira Paiva e Luiz Arthur 

Ubatuba de Faria. O trabalho, denominado "As Linhas Gerais do Plano Diretor - 

Contribuição ao Estudo de Urbanização de Porto Alegre", também voltado para 

questões viárias. É dos dois urbanistas o traçado definitivo da Avenida 

Farrapos e o sistema de radiais e perimetrais para a cidade. 
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� 1938 – Elaboração do Plano Diretor pelo urbanista Arnaldo Gladosch. 

Criado  Conselho do Plano Diretor (que atua até hoje), para o qual o arquiteto 

apresentava sua ideias -  Plano Gladosch, três estudos chegaram a ser 

apresentados, mas não foi ainda desta vez que a Capital gaúcha passou a 

contar com um Plano Diretor. 

� Plano de 1959 - transformado em lei no dia 30 de dezembro de 1959 

(Lei 2046/59), o Plano acabou sendo alterado pela Lei 2330/61, quando entrou 

em vigor. A área física do Município coincidia, na época, com a superfície mais 

habitada da cidade, onde era mais urgente a regulamentação.  

� 1979 - 1º Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), ficando 

em vigor por 20 anos. todo o conjunto de normas foi consolidado em um único 

texto legal e, pela primeira vez, o planejamento atingiu toda a área municipal, 

definido as zonas urbana e rural. A zona urbana intensiva foi dividida em 

setores denominados de Unidades Territoriais de Planejamento (UTPs), 

classificados segundo tendências de uso e ocupação do solo e as Unidades 

Territoriais Funcionais. No 1ºPDDU ocorreu a participação da comunidade no 

processo de planejamento, mas de forma restrita. 

� 1999-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA). 

A sanção da lei 434/1999 ocorreu quando a cidade vivia um momento ímpar, 

em termos de planejamento urbano.  

� 2010 – Revisão Plano Diretor – PDDUA Lei 646/2010. Em 

conformidade com o Estatuto das Cidades, Porto Alegre tem até 2020 

para revisão do PDDUA. 

2.5  TELECOMUNICAÇÕES E FIBRAS ÓPTICAS NO BRASIL 

A escritora Besouchet (1993, p. 285) lembra que o Brasil foi o segundo 

país do mundo que instalou  serviço regular de telefonia e em 1843 e em 1854 

iniciou-se a regulação das telecomunicações no país com a implantação do 

telégrafo, antes da chegada do telefone. As descrições das principais 

regulações estão no Apêndice I – “Legislação de Telecomunicações no Brasil”. 

Nos anos de 1879 e 1882 foi realizada regulamentação de concessões de 

telefonia local sendo de 15 anos, estendido pelo governo para 25 anos em 

1883.  
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1916 – criação da Companhia Telefônica Brasileira (CTB) pela empresa 

canadense Brazilian Traction, nacionalizada em 1956, originando em 1962 e 

1973, a Telemig, Telest, Telesp e Telerj (VERGARA e PINTO, 1998: 71-72; 

IACHAN, 2006: 27). As telecomunicações tiveram impacto direto na mudança 

de políticas públicas na revolução de 1930.(VIANNA, G, 1976, p.108). Durante 

a Segunda Guerra Mundial produziu-se grande quantidade de normas relativas 

à comunicação social, expandindo a censura e estende as tipificações de 

crimes contra as telecomunicações. José Linhares, editou a Lei nº 8.356/1945 

a qual reestabeleceu a liberdade de manifestação do pensamento na 

radiodifusão, a qual tinha sido restringida pelas Lei nº 2.979/1941 e nº 

4.318/1942.  Em 1950 ocorreu a regulação de telefonia no pós-guerra, no 

mesmo ano ocorre a primeira transmissão de TV. A Constituição de 1946  

estabeleceu a competência da União para explorar diretamente ou por outorga 

os serviços de telégrafos, radiocomunicação, radiodifusão e telefonia de longa 

distância. A telefonia local continua no âmbito municipal, e em 1951 inserido no 

Brasil o conceito de sistema nacional de telecomunicações, Decreto nº 29.151. 

1961 – Concepção do Conselho Nacional de Telecomunicações - Contel 

e determinava a criação de um sistema nacional de telecomunicações, Decreto 

nº50.666,  integrado por grandes linhas tronco que serviam como as grandes 

“vias de tráfego” da comunicação de voz, sendo medida precursora do Código 

Brasileiro de Telecomunicações - CBT, através da Lei nº 4.117, ficando como 

referência de regulamentação, Decreto nº 52.026/1963 da radiodifusão e das 

telecomunicações por 35 anos(VIANNA, G, 1993, p. 129). Segundo Lins, B.F.E. 

(2017 p.19) a motivação técnica da criação da CTB foi sobre a situação da 

telefonia: décadas de legislação descentralizada haviam conduzido a um 

serviço telefônico precário na longa distância, sendo necessário agendamento 

prévio de horas ou dias.  Adicional a esse contexto, ele cita como desincentivos 

ao investimento em infraestrutura: a instabilidade econômica e a inflação 

crescente a partir do governo JK. 

1965 - Estatização da telefonia com a criação da Embratel. Para atender 

as telecomunicações nacionais, ela estruturou as linhas tronco de longa 

distância. O Decreto nº 52.859, apontava as diretrizes da Embratel através do 

Plano Nacional de Telecomunicações – PNT. Oliveira (2006, p. 33) relata que, 
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paralelamente, ocorreram alterações nas instituições regulatórias envolvidas 

com o setor. Devido a ineficiência na fiscalização, complexidade regulatória 

envolvida na descentralização do poder de outorga para estados e municípios, 

o governo modificou a supervisão sobre o setor - o CBT seria regulamentado 

pelo Decreto nº 52.026. Essas mudanças foram viabilizadas com quatro 

instrumentos: 1) A Constituição 1967 trazendo à competência da União a 

exploração dos serviços de telecomunicações, extinguindo o poder concedente 

de estados e municípios, mas preservando os contratos já vigentes; 2) O 

Decreto-Lei nº 200 estruturou a administração federal, criando o Ministério das 

Comunicações e transferindo o Contel para sua estrutura, ficando consolidado 

o desenho institucional das regulações de telecomunicações até 1997, onde a 

administração pública federal passava a regular o setor  de telecomunicações 

mediante o Ministério das Comunicações. O sistema de telefonia foi unificado 

em 1972 – através do Sistema Telebrás (Lei nº 5.792) com uma nova Política 

Nacional de Telecomunicações no âmbito do Ministério das Comunicações, 

alinhada com as diretrizes de planejamento estatal e de segurança nacional.  

Segundo  Oliveira (2006, p. 117,  153 e 224) a Telebras não alcançou as 

metas de expansão da política de telecomunicações devido problemas de 

desatualização tecnológica, perda de qualidade em algumas linhas de produtos 

e falhas no cumprimento das entregas de fibras ópticas e equipamentos 

associados. 

1980-1990 –  O Brasil convive com hiperinflação, para  Vianna (1993, 

p.93), o crescimento da quantidade de clientes na década de 1980 foi inferior à 

década anterior, revelando as limitações do Sistema Telebrás, como evidência, 

ele cita que a taxa de congestionamento média do sistema chegou a 31% em 

1989, reduziu para 25% em 1990 e 21% em 1991. O padrão considerado 

tecnicamente aceitável para a época era de 6%. Comparativamente, em 1983 a 

Telebrás tinha um nível de excelência, com uma taxa de congestionamento 

igual a zero.  Ele também comenta sobre a perda do sentimento de 

meritocracia pelo quadro de profissionais. Lins (2017 p.36) destaca a proteção 

ao sistema estatal realizado pela Constituição Federal de 1988 ao determinar, art 21. 

Compete à União: [...]XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob 

controle acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e 
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demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de 

informações por entidades de direito privado através da rede pública de telecomunicações 

explorada pela União; [...].  

A TV a cabo surgiu no Brasil na década de 1990,  regulamentada pela 

Lei nº 8.977, separando o serviços de provimento de infraestrutura e oferta de 

conteúdo, com a seguinte definição: serviço de telecomunicações que consiste 

na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio, a assinantes, mediante transporte 

por meios físicos”, portanto de infraestrutura. 

Outro acontecimento importante foi o início da internet comercial no país 

na década de 1990, com a criação da Rede Nacional de Pesquisa – RNP. O 

início se deu com acesso discado, velocidade era de 56 Kbps  e atualmente há 

velocidades de  300 Mbps na residência do assinante devido a robusto 

backbone de fibras ópticas das operadoras. A evolução da internet comercial 

no país foi rápida: em 1996 aproximadamente 7.500 domínios registrados e 

2017 a 3,9 milhões de domínios. Para Lins (2000, p.11),  o governo brasileiro 

empreendeu um amplo processo de privatização do setor de 

telecomunicações, final de 1980. 

A abertura ao capital privado nesse setor era considerada como um 

complemento, e em outras vezes uma alternativa ao instrumento da 

concessão, a regulação independente de matriz norte-americana estabeleceu-

se em todos os continentes como elemento indispensável do famoso 

“Consenso de Washington. (“20 anos de concessões em infraestrutura no 

Brasil”, Dutra e Sampaio,2017). 

O tema privatização e das práticas regulatórias era visto como politica 

global, ultrapassou as fronteiras do país em debate internacional, denominado  

“consenso de Washington” - síntese de recomendações sobre políticas 

públicas que surgiu de um conjunto de reuniões de acadêmicos, tecnocratas e 

profissionais liberais, maioria da América Latina, realizadas ao longo da década 

de 1980. (LINS, 2017, p.45). 

Pontos importantes foram destacados por Lins (2000, p.17): Emenda 

Constitucional n° 8/1995 - rompimento do monopólio estatal das 

telecomunicações; Lei nº 9.295 - Telebrás está autorizada a constituir 

empresas autônomas para prestar unicamente serviço móvel celular, sendo 
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posteriormente desmembradas do Sistema Telebrás e privatizadas; 

Realinhamento tarifário do setor em 1996;  Lei nº9.472 - LGT formulou as 

diretrizes para o processo de privatização, criação de órgão  regulador, a 

Agência Nacional de Telecomunicações –Anatel; Definição do Plano Geral de 

Outorgas – PGO, em 1998 e a divisão do Sistema Telebrás em 12 sociedades 

anônimas. 

Entre os critérios de qualificação da privatização incluía-se a 

comprovação de capacidade técnica, econômica e financeira, com 

demonstração de experiência gerencial, através da apresentação, nos quadros 

dos participantes de cada consórcio, de pelo menos três gerentes com 

experiência mínima de cinco anos na administração de empresas. Cenário 

brasileiro após a privatização é mostrado na tabela 1: 

Tabela 1 - Divisão de região pós privatização e respectivas concessionárias 

Região Estados Concessionárias 
I Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro 

Telemar, com controle do grupo La 
Fonte, do BNDES e da Andrade 
Gutierrez. 

II Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Tocantins, Distrito Federal, Rondônia e Acre 

Brasil Telecom, com capital da 
Telecom Italia e do banco de 
Investimentos Opportunity 

III São Paulo Telefônica, com maioria  capital do 
grupo espanhol Telefónica de 
Espanha 

IV todo o território nacional, para serviços de 
telefonia interurbana e internacional 

Embratel, sob controle da norte-
americana MCI. 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

A partir de 2001, acesso móvel a internet passou a serviço e  

revolucionou o mercado de telecomunicações impulsionando  as operadoras a 

ampliar a capacidade de suas redes devido ao aumento no tráfego de dados 

principalmente com o surgimento da redes sociais. Gruber e  Koutroupis (2010, 

p.136) relatam que ocorreu  equívoco da percepção inicial do mercado que não 

seria necessário upgrade do analógico para o digital (2G), por esse motivo 

esse upgrade foi mais longo do que as gerações seguintes: 3G, 4G e 5G.  

As inovações tecnológicas e tendência para convergência de serviços, 

se fez necessário a ampliação de infraestrutura óptica para suportar o volume 

de dados, dando início a consolidações de empresas,  deslocando a 
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concorrência entre grupos econômicos verticalizados, com uma agressiva 

estratégia de aumento da participação (LINS,  2013,p.32).  

2010 – 2018 – A era da transformação digital com avanços na tecnologia 

de comunicação se consolidando em uma diretriz que a literatura se refere 

como de convergência tecnológica entre informática, telecomunicações e mídia 

– “triple play”. Teve início na década de 1970 com as pesquisas de transmissão 

em fibras ópticas e com a digitalização de sinais de áudio e vídeo, se 

consolidando nos  anos posteriores conforme afirmam os pesquisadores 

Abbate, ( 2001); Gurbaxani, (1990) e Sherif, (2003, p.77). Oportunizando 

provedores de telefonia fixa local, celular e TV a cabo a competirem no 

mercado convergente, possível através de backbone de infraestrutura óptica 

suportando o grande volume de dados e velocidade de tráfego. 

(NUECHTERLEIN  e WEISER, 2013, p. 20). A figura 5 mostra três elementos 

citados neste trabalho que utilizam a fibra óptica como conectividade. 

Figura 5 - Estrutura geral backbone, backhaul e FTTh 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 5 apresenta elementos utilizados como estratégia de velocidade 

e qualidade na entrega de serviços: Backbone, Backhaul e FTTh. As empresas 

e governo estão investindo em infraestrutura óptica, além do backbone (rede 

central, que possibilita o tráfego pesado de dados), também no backhaul 

(consistem em infovias de ligamentos secundários, isto é, fazem a conexão 

entre o núcleo da rede, backbones e as sub-redes periféricas) last mile (ligação 

entre backhaul e as residências - FTTh). SILVA, S.P. & BIONDI, A.(2010, p.31). 

A tabela 2 mostra o número de endereços de internet, IPv4, do 3º 

trimestre de 2014  e 1º de 2017. 
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Tabela 2-Número de endereços IPv4 – 3º trimestre de 2014  e 1º de 2017 

País  Q3 2014 Nº de end.(mil) País  Q1 2017 Nº de end. (mil) 

1-EUA  156,8  1-EUA  142,7  
2-China  122,1  2-China  116,6  
3-Brasil  45,5  3-Brasil  47,6  
4-Japão  40,7  4-Japão  46,1  
5-Alemanha  36,8  5-Alemanha  38,8  
6-França  28,3  6-Reino Unido  31,8  
7-Reino Unido  26,7  7-France  31 
8-Coreia do Sul  20,7  8-Coreia do Sul  26,2  
9-Itália  18,6  9-Russia  19,4  
10-Rússia  18,6  10- Italia 17,1  
Fonte: Akamai (2014, 2017). Dados em milhões de endereços únicos. 
 

A tabela 2 apresenta o Brasil na 3ª posição, mais isso não reflete na 

classificação do País em relação a conectividade de alta velocidade. 

A tabela 3 mostra a velocidade média de conexão IPv4 na Américas. 

Tabela 3-Velocidade Média de Conexão (IPv4) por País das Américas 

Classificação Global  Países da América  Média Mbps Q1 2017  

57  Uruguay  9.5  
60  Chile  9.3  
76  Mexico   4.5%  
79  Brasil  6.8  
90  Argentina  6.3  
91  Peru  6.2  
92  Equador  6.2  
99  Colombia  5.5  
112  Costa Rica  4.1  
132  Bolivia  2.7  
144  Venezuela  1.8  
148  Paraguay  1.4  
Fonte: .  Relatório – AKAMAI (2017, p.25)  

 

Quando se trata de velocidade, o Brasil cai de posição, conforme 

apresentado na tabela 3, ocupando a 79ª posição mundial e 4º nas Américas.  

Analisando as tabelas 2 e 3, tem-se que a quantidade de acessos - 

endereços IP V4, não significa que a infraestrutura de conectividade seja de 

alta capacidade, como evidência, o Brasil que tem se estabilizado na 3ª 

posição mundial com relação a quantidade endereços IP V4 e está em 79 ª 

posição mundial com relação a  conectividade de banda larga de 10Mbps. 

Segundo AKAMAI, todos os países inquiridos tiveram aumento nas taxas de 

adoção de banda larga de 10 Mbps, sendo os maiores em 2017: o Panamá e 

Brasil - de 270% e 381%, respectivamente.  
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Como resultado, o Brasil deu um salto de 3,8 milhões de assinantes em 

2004 para 19,6 milhões em 2014 e em  julho 2018 para  30,55 milhões de 

contratos ativos conforme dados da Anatel (2018) – Figura 6.  

Figura 6 – Acesso das regiões do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anatel (2018) 

Com destaque da importância da fibra óptica, possibilitando a transição 

da TV analógica para digital, o decreto nº 5.820. 

Figura 7 - Acessos banda larga no Brasil- Evolução do Número de Acessos no Tempo, por 
tecnologia, no Brasil.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Anatel. 10/09/2018. * A tecnologia de rádio terrestre LTE foi destacada por ser de 
adoção recente e por ter correlação com as tecnologias móveis. 

 

O gráfico da figura 7 informa a situação mensal: de janeiro/2011 a 

julho/2018, da quantidade de acessos x a tecnologia de conectividade. A 

evidência da importância da fibra óptica: em janeiro de 2011 aproximadamente 

173,4 mil acessos, representando 1,2% do total 30,55 milhões de contratos 

ativos, passando para 4,36 milhões em julho de 2018, representando 14,3%. 

Representatividade de conectividade par metálico: janeiro de 2011 com 9,7 

milhões com 67,1% do total e em julho de 2018 reduziu para 44,4% do total.  

A figura 8 mostra o avanço da conexão óptica devido a inserção de 

soluções digitais na administração pública: IoT,  Big Data e computação em 
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nuvem, e o eixo temático “Economia baseada em dados”, da Estratégia 

Brasileira de Transformação Digital   (MCTIC, 2018). 

Figura 8 -  Órgãos públicos federais e estaduais, por tipo de conexão entre 2015 e 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CETIC.Br (2018). 
A evolução da tecnologia seguido por suas regulamentações, as 

pesquisas de TIC evoluiram para além do governo federal e estadual, olhando 

para aonde o cidadão está. O CETIC.Br pesquisa dados das prefeituras 

brasileiras desde 2013.  

Figura 9 - Prefeituras com acesso a internet, por tipo de conexão, últimos 12 meses entre 2015 
e 2017  (%).       
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CETIC.Br (2018). 

A novidade em 2018 é com relação aos tipos de conexão a rede, 
conforme gráfico da figura 9. Sendo a principal conexão realizada através de 
fibra óptica (2017) – 89% utilizadas pelos munícipios. 
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Tabela 4 - Prefeituras com acesso a internet, por tipo de conexão, últimos 12 meses entre 2015 
e 2017 – por localização, região e por porte de município. (%). 

 

Fonte: CETIC.Br (2018). 
 

A  tabela 4 indica a implantação chegando a 77% nos municípios com 

até 10 mil habitantes;  87% com  mais de 10 mil até 100 mil habitantes – 

proporções  próximas dos municípios de maior porte - população com mais de 

500 mil habitantes, entre os quais 95% disseram contar com conexão óptica. 

Segundo o Cetic.br (CGI.br, 2018b), comparando os resultados com outras 

organizações, investigadas em suas pesquisas, as prefeituras são o público 

que mais utiliza a conexão de fibra óptica. 

Nesse período, a Anatel( 2018) informou que os provedores regionais de 

banda larga fixa( empresas não ligadas a grandes grupos nacionais ou às 

concessionárias de telecomunicações), tiveram aumento de 290,8 mil contratos 

em operação (+6,80%). Assim, os provedores regionais registraram 

crescimento 3,5 vezes maior do que a soma de todos os grupos com evolução 

positiva (BT, TIM, Cabo, Algar Telecom, e Claro).  Um dos fatores que auxiliou 

esse crescimento foi Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013 – Outorga, 

entre outros fatores  teve a redução de custo.  Até então, as  empresas que 

prestavam serviços de:  banda larga, TV por assinatura e telefonia, o chamado” 

combo”, precisavam de uma outorga por serviço (R$ 9 mil por serviço, 

totalizando R$ 27 mil), após a resolução, se faz necessário uma única outorga 

com custo de R$ 9 mil, e a empresa que optar somente por banda larga,  o 



70 
 
 

 

custo da  outorga é R$ 400. Com a redução de custos, o total de provedores 

passou de 3.947, em 2013, para aproximadamente  7.500 em 2018 (ANATEL, 

2018).  Tais provedores atuam na sua maioria em cidades de pequeno e médio 

porte, ampliando a sua rede de fibra como mostra o gráfico da figura 9 e a 

tabela 4.  

Um paralelo com os municípios, 64% das empresas utilizam cabo e fibra 

óptica em seu acesso a internet (CETIC.Br, 2015); 59% nas empresas sem fins 

lucrativos em 2016, estabelecimento de saúde (67%). Porém nas escolas 

públicas localizadas na área urbana, somente 44% tem conexão via cabo e 

fibra ótica como principal forma de acesso à Internet em 2016. Nesse contexto, 

com exceção dos órgãos públicos federais e estaduais, nos quais estava quase 

universalizada a presença de conexão através de  cabo e fibra óptica (97%), as 

prefeituras também se tornam usuárias de uma rede de acesso à banda larga 

de melhor qualidade. A pesquisa TIC Governo Eletrônico não mensurou o 

desempenho, disponibilidade ou a percepção dos gestores públicos municipais 

sobre a qualidade da Internet para a realização de suas atividades, porém, os 

resultados apontam mudanças quanto ao acesso à rede que podem gerar 

benefícios para a sociedade e para a administração pública tal como o acesso 

adequado a recursos de dados, voz e imagem em velocidades compatíveis 

com as demandas desses atores (CGI.br, 2018c). 

Os dados dos gráficos das figuras 10 e tabela 5 mostram a preocupação 

com a gestão de TIC: 
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Figura 10 - Prefeituras com áreas ou departamentos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - total em 2015 e 2017 (%). 

 

Fonte: CETIC.Br (2018). 
 
Tabela 5--   Prefeituras por responsável pelas funções de TIC por tipo de serviço e localização 
2017. Indicador: total de prefeituras que utilizam computador (%). 

 

Fonte: CETIC.Br (2018). 
 

O gráfico seguinte da figura 11 e informações da tabela 6, indicam a 

crescente disponibilização de serviços e meios de comunicação dos municípios 

através da internet. É necessário ter uma gestão de infraestrutura de conexão 

para garantir a  disponibilidade dos serviços, reduzindo o risco de impacto na 

receita, para aproveitamento da tecnologia, agilizar serviços aos cidadãos, por 
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exemplo, os municípios estão disponibilizando acesso de emissão de boletos 

de tributos e outras guias de pagamento municipal. 

Figura 11 - Prefeituras por tipo de serviço disponibilizado no portal web (2013, 2015 e 2017) 
indicador: total de prefeituras que possuem website (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CETIC.Br (2018). 
 
Tabela 6 – Prefeituras por tipo de serviço disponibilizado no portal web (2013, 2015 e 2017) 
indicador: total de prefeituras que possuem website (%). 

 

Fonte: CETIC.Br (2018). 
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Figura 12 - Prefeituras oferecem recursos por meio de dispositivos móveis aos cidadãos nos 
últimos 12 meses, por tipo de recurso oferecido e localização (2017). Indicador: Total de 
prefeituras que utilizam computador (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CETIC.Br (2018). 

O relatório do CETIC trouxe algumas evidências da necessidade de 

conectividades de alta velocidade para atender projetos ou plano municipal 

adicionado a uma Arquitetura para garantir a gestão e disponibilidade dos 

serviços, conforme gráfico  figura 12 e tabela 7 - disponibilização de 

tecnologias para Gestão Urbana(2017). 

Tabela 7 Prefeituras por disponibilização de tecnologias para Gestão Urbana ( 2017). Indicador 
total de prefeituras (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CETIC.Br (2018). 
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O Marco civil da internet, Lei nº 12.965, foi o resultado de conflitos das 

relações entre provedores de infraestrutura e de serviços, deslocando-se do  

âmbito regulatório para o âmbito político. Principais temas: neutralidade de 

rede, e assimetria de atuação entre provedores de infraestrutura e provedores 

de serviços OTT (over-the-top) - serviços que  impactam a transmissão em 

grandes volumes de áudio e vídeo pela Internet, no Brasil o mais conhecido é o 

i-tunes e o netflix. Segundo o superintendente de Competição da ANATEL, 

Balbino (2018) tal definição foi adotada pela União Internacional de 

Telecomunicações (UIT),  contribuição brasileira na reunião do SG3 – grupo de 

trabalho da UIT que trata de assuntos com aspectos econômicos, financeiros e 

regulatórios – realizada em abril/2018 em Genebra. (ANATEL, 2018). O tema é 

tal importância que é pauta atual, 2018 do UIT, com impacto direto nas 

telecomunicações. Segundo recomendação da UIT – “as OTT  são aplicações 

acessadas ou entregues na rede pública que podem substituir de forma direta 

ou funcional os serviços de telecomunicações tradicionais. Além disso, a 

recomendação aprovada busca promover a concorrência, a proteção do 

consumidor, a inovação e os investimentos e desenvolvimento de infraestrutura 

para aplicações OTTs” . Na sequência, os  192 países membros da UIT tem o 

prazo de um ano para se manifestarem caso não queiram aderir 

individualmente ao documento. O sim significa que a recomendação será 

adotada na estruturação da política pública e da regulamentação nacional. 

Balbino (2018) destaca que a “nova recomendação tende a desregular as 

OTTs e que isso deve ser feito pela identificação de mercados relevantes, 

caminho diverso do adotado em países da União Europeia, que tem se 

manifestado favoráveis a uma maior regulação”.(ANATEL, 2018).  

A delegação brasileira é composta por membros da Comissão Brasileira 

de Normalização de Telecomunicações (CBC3). Total de quatro 

CBC: Governança e Regimes Internacionais (CBC 1); Radiocomunicações 

(CBC 2); Normalização de Telecomunicações (CBC 3); e Desenvolvimento das 

Telecomunicações (CBC 4) – a  Anatel (2018) incentiva o engajamento da 

universidade e órgãos de pesquisa, das empresas e de outros órgãos do 

governo a contribuir diretamente para a projeção do País no cenário 
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internacional e, com isso, desenvolver o mercado nacional de 

telecomunicações.  

2016 - Regime Especial de Tributação do Plano Nacional de Banda 

Larga - REPNBL – vigorou até dezembro de 2016, oferecendo isenções de IPI 

e PIS/Cofins para instalação de redes de telecomunicações destinadas ao 

tráfego de dados em banda larga, com resultado positivo: a estimativa do 

governo era de mil projetos, totalizando uma renúncia fiscal de R$ 3,8 bilhões 

no período de vigência, a quantidade de projetos chegou a 1150 projetos, entre 

dezembro de 2013 e junho de 2015, com um valor total de investimento de R$ 

13,2 bilhões. Legislação:  Lei  nº 12.715, art. 28,  Decreto nº 7.921,  Portaria nº 

950/2006 do MCTI e  Portaria nº 55, de 2013.  Destes valores, 

aproximadamente 50% foi aprovado para  ampliação de redes de telefonia 

móvel e outros R$ 5 bilhões envolvem redes de acesso óptico, inclusive, em 

alguns casos, com tecnologia fiber-to-home.  (LINS,, 2017 p.66) 

Um desafio atual para o setor é o encerramento das concessões e o 

problema da reversão.  A previsão de encerramento dos contratos, assinados 

em 1998 e renovados em 2005, relativos a concessão do STFC, é para 2025,  

devendo o serviço retornar ao poder concedente, previsto na seguinte 

regulamentação: Lei nº 8.987, art. 35, § 1º e na LGT - Lei nº 9.472,  art. 112: 

“Seu objetivo é proteger o poder concedente, assegurando que o serviço não 

seja interrompido no caso de extinção da outorga”.  

A Lei de Concessão aprovada no Brasil, em fevereiro de 1995, estava 

claramente sintonizada com as grandes tendências internacionais dessa 

época, teve origem na Europa com alguns impulsos fundamentais no final do 

século XX e se expandiu pelos demais países. Surgiram novos atores 

institucionais – os reguladores. Evoluiu a técnica, transformou a sociedade, 

onde havia monopólio, desenvolveu e criou-se um novo mercado. (DUTRA & 

SAMPAIO, 2017). 

Segundo dados da Anatel, 2018, a quantidade de acessos a serviços de 

telecomunicações (soma telefonia fixa, móvel, tv e banda larga) de julho de 

1998 era de 28 milhões e no final de julho de 2018 aproximadamente 325 

milhões de acessos. A infraestrutura de telecomunicações recebeu 
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continuamente investimentos vultosos cujos picos ocorreram após o processo 

de desestatização. 

Mattos, (2016) faz dois alertas importantes dessa temática com relação 

aos investimentos das empresas neste período que antecede o encerramento 

das concessões: a convergência dos serviços devido avanço tecnológico no 

período pós-privatização, e a redução do prazo de retorno do investimento até 

a data de reversão. Lins (2017 p.66) destaca que as redes atuais são de 

trafego IP, ou seja, a rede de STFC da época das concessões não mais existe, 

ou seja, uma eventual reversão, terá o efeito de trazer, ao âmbito do poder 

concedente, uma infraestrutura convergente, usada para uma série de 

aplicações e serviços que não estão sendo revertidos e, complementa, “ o 

compartilhamento é inesperado pela regulamentação: a lei simplesmente não 

foi construída para prever essa possibilidade.” A aprovação da Lei nº 12.485 

possibilitou integrar operações de telefonia fixa com outros serviços.  

Mundialmente, a fibra óptica é o principal meio para conexão de redes 

de telecomunicações. Os cabos de fibra óptica podem ser aéreos, 

subterrâneos, ou submarinos (em conexões intercontinentais). A transmissão 

óptica possibilita baixas taxas de falhas e altas taxas de transmissão em 

grandes distâncias. 

 

 

 

  



77 
 
 

 

3. METODOLOGIA  

A seguir estão relatados a seleção dos municípios participantes e os 

procedimentos metodológicos para a realização dos objetivos propostos. 

3.1  Seleção dos municípios participantes 

Para selecionar as cidades partiu-se da premissa de que o foco de 

estudo seriam cidades acima de um milhão de habitantes, devido aos  desafios 

na gestão urbana. Elegeu-se as cidades de Curitiba e Porto Alegre por terem 

todas as suas unidades municipais conectadas através de fibra óptica dentre 

os 17 municípios acima de um milhão de habitantes no Brasil (IBGE, 2018).. 

Essa escolha foi definida para identificar boas práticas, dificuldades e possíveis 

barreias na gestão de infraestrutura óptica onde ampliou-se o desafio após o 

Estatuto das Metrópoles, 2015.  

A primeira investigação foi por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa 

bibliométrica destacando aqui a dificuldade de localizar referencial teórico 

sobre a Fase 2 deste trabalho. Adicionar nesta etapa a investigação em sites e 

portais da internet. 

A segunda investigação foi realizada por meio de questionário e 

entrevista (GIL, 2008, p.110) com técnicos e gestores do município de Curitiba 

e Porto Alegre, empresas de telecomunicações, instituições do governo federal, 

especialistas e universidades, conforme critérios definidos. Nesta etapa foi 

elaborado o questionário com protocolo inicial, o qual passou por alguns 

ajustes para versão definitiva para o restante da pesquisa e análise conclusiva. 

O avanço tecnológico e o crescimento econômico dos anos 80 e 

90  contribuíram para aumentar o bem-estar, principalmente nos grandes 

centros urbanos, ampliando a complexidade de gestão dos municípios, 

destacando que o Brasil possuía 9 Regiões Metropolitanas em 1970, e 

atualmente se contabiliza mais de 70 regiões metropolitanas (PERES,  et al., 

2018), e o último levantamento do IBGE apresenta 17 municípios brasileiros 

com mais de 1milhão de habitantes, evidenciado que vivemos em um país, 

cada vez mais metropolitano e urbano. (IBGE, 2017). 



78 
 
 

 

3.2 Métodos de Pesquisa 

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa desse trabalho foi 

exploratória e descritiva por abordar os dois pontos de vista (GIL, 2003; 

SAMPIERI, et al 2013).   

Foi exploratória, quando utilizou o levantamento bibliográfico e 

bibliométrico, entrevistas semiestruturadas, a análise de casos de referência 

práticos na observação de experiências reais. Todas essas atividades tiveram 

a finalidade de desenvolver e formular proposta para gestão e planejamento da 

infraestrutura óptica subterrânea e práticas deste recurso sustentador para o 

desenvolvimento de cidade inteligente para Curitiba e Porto Alegre.  

O trabalho foi uma pesquisa descritiva, quando relatou as características 

e as boas práticas que vem sendo adotadas por empresas de 

Telecomunicações, municípios brasileiros, e de outros países, para gestão e 

planejamento da infraestrutura óptica, utilizando questionário padronizado e 

observação sistemática (GIL, 2003, p.104). Na atividade descritiva a pesquisa 

delineou o que é a mesma, abordando os aspectos de descrição, registro, 

análise e interpretação dos recursos sustentadores para essa proposta como: 

mecanismos regulatórios, histórico das telecomunicações, conceito de Cidade 

Inteligente alinhado com os desafios e necessidade da gestão e planejamento 

da infraestrutura óptica subterrânea (MARCONI & LAKATOS, 1996). 

3.2.1 Natureza da pesquisa 

O trabalho de pesquisa “Gestão e Planejamento de infraestrutura óptica 

subterrânea de cidade inteligente” possui características de uma pesquisa 

mista, engloba métodos qualitativos e quantitativos, de natureza aplicada, com 

delimitação e design técnico de estudo de casos múltiplos, abrangendo os 

municípios de Curitiba e Porto Alegre. Os objetivos específicos são descritivo e 

analítico, de caráter exploratório (MARCONI & LAKATOS, 2003). Esse método 

se concentra em coletar e analisar tanto dados quantitativos como qualitativos 

em um único estudo.   

A integração das técnicas, quantitativa e qualitativa ocorreu na fase de 

análise da pesquisa. 
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3.2.2 Abordagem  da pesquisa 

A forma da abordagem da pesquisa foi quanti-qualitativa, relatou as 

questões dinâmicas dos recursos sustentadores do alinhamento entre os 

conceitos e indicadores para cidades inteligentes com a necessidade de 

infraestrutura óptica subterrânea, contextualizados desde a fundamentação 

teórica e a avaliação do estado da arte do tema em questão, até a análise da 

prática dos municípios de Curitiba e Porto Alegre.  

A abordagem qualitativa foi adotada na fase de investigação. Essa 

atividade empírica foi realizada através de estudos de casos utilizando os 

seguintes instrumentos de pesquisa: questionário, entrevistas semiestruturadas 

e observação direta (GIL, 2003). 

O trabalho também teve uma vertente quantitativa, adotada na 

investigação dos indicadores das Cidades Inteligentes e Cidades 

Empreendedoras. A referida análise apresentou números quantificáveis que 

retrataram opiniões e classificações expressadas em análises numéricas.  

Sendo a TIC fundamental para coletar dados e transformá-los em 

informação que permitam calcular/avaliar os indicadores alinhando 

sustentabilidade e inteligência. Tais indicadores podem ajudar a avaliar o 

impacto de ter um modelo de gestão de infraestrutura óptica. Com a crescente 

inovação de aplicativos e tecnologia (Big Data, IoT) se faz necessário uma 

conectividade robusta e de alta velocidade para suportar esse volume de 

dados, e atualmente, só é possível através de um backbone de fibra óptica, 

seja da operadora ou do próprio município. 

Essa atividade foi realizada através de pesquisa em portais e sites da 

internet e entrevistas com os gestores e técnicos dos municípios de Curitiba e 

Porto Alegre. O levantamento de dados tipo survey, com aplicação do 

questionário através de email, com algumas entrevistas telefônicas, skype e 

algumas entrevistas presenciais com observação direta e conhecimento direto 

da realidade (LAKATOS & MARCONI, 2008, p. 158).  

Foi incluído um questionário fechado aos provedores de internet (ISP), 

ativos e regulares junto a ANATEL (02 agosto 2018) de Curitiba e de Porto 

Alegre para identificar necessidades, barreiras e boas práticas com relação a 

infraestrutura óptica subterrânea dos respectivos municípios.   
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Para uma análise interpretativa e construtiva, as abordagens foram 

essenciais para atingir os objetivos desse trabalho de pesquisa (KAPUN & 

DUCHON, 1988  apud REZENDE, 2002). 

3.2.3  Caracterização dos objetivos da pesquisa 

Assim, para atender os objetivos propostos nessa pesquisa, o problema 

foi abordado com um estudo exploratório descritivo de cunho quanti-qualitativo, 

sustentado tanto na literatura como nas entrevistas das empresas de 

Telecomunicações, especialistas e instituições do governo,  academia e 

entidades municipais de Curitiba e Porto Alegre.  

3.2.4 Justificativa dos métodos da pesquisa 

3.2.5 Fases da pesquisa 

O desenho da pesquisa contempla os componentes do plano de ação ou 

estratégia para obter a informação que se quer em uma pesquisa (SAMPIERI, 

et al 2013). O trabalho de pesquisa está dividido em quatro fases que são as 

mesmas do objetivo específico para melhor compreensão e organização do 

trabalho, descritas no item 3.2.2, mas não necessariamente as ações foram 

executadas sequencialmente, e sim para questão de organização do trabalho. 

Neste utilizou-se três das seis evidências mais comumente utilizadas em 

estudo de caso, segundo Yin (2005, p.111), que são:  documentação, registros 

em arquivos, entrevistas, observação direta. 

Fase 1 - Identificar as condições institucionais da infraestrutura óptica 

para desenvolvimento de cidades inteligentes de Curitiba e Porto Alegre 

Os itens que auxiliaram nesta fase como suporte  para atingir o objetivo 

proposto foram: 

a. Planejamento Estratégico: identificar se existe ou não, no Plano diretor 

da cidade itens do planejamento estratégico público para infraestrutura 

subterrânea ou outro item relacionado que trate desse assunto, por exemplo, o 

uso do solo.  O plano diretor é o mais importante instrumento legal de politica 

urbana de competência municipal, dados os reflexos sobre a cidade e sendo 

determinado, sua edição, aos munícipios de mais de 20 mil habitantes, nos 

termos do Art. 182 § 1º da  Constituição Federal do Brasil; 
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b. Governança Pública – para mapear os atores envolvidos e como eles 

interagem, ou não, como estão agindo em construção de uma 

institucionalidade para infraestrutura óptica no contexto de cidades inteligentes. 

Identificar como é inserido na pauta da agenda pública, projeto(s) de 

infraestrutura óptica subterrânea e como esse é tratado, se estão em 

conformidade com a legislação municipal e federal conforme descrito no item 

‘c’ da Fase 1 – Mecanismos Regulatórios. 

c. Mecanismos Regulatórios – identificar a existência de normas técnicas e 

regulamentação ou perspectiva reguladora na legislação municipal e federal 

que tratam de assuntos do uso do solo relacionado a infraestrutura óptica 

subterrânea nas cidades de Curitiba e Porto Alegre. 

Com a primeira fase realizada foi possível identificar condições 

institucionais de infraestrutura óptica como essencial no desenvolvimento de 

cidades.  

Para identificar e descrever como a infraestrutura óptica subterrânea e 

os projetos de cidade inteligente são inseridos na agenda pública, verificar 

como infraestrutura subterrânea está na pauta do planejamento estratégico do 

município, e identificar os mecanismos regulatórios, foi usado pesquisa através 

da internet e entrevista com atores do município. 

Fase 2: Identificar soluções tecnológicas para mapeamento e gestão de 
infraestrutura óptica 

Para identificar as soluções existentes foram investigadas ferramentas e 

soluções utilizadas por empresas de telecomunicações públicas e privadas,  

por outros municípios dentro e fora do Brasil.    

Para coleta dos dados foram utilizados recursos metodológicos, 

descritos no Capítulo 3, Subcapítulo 3.3: Coleta de dados da pesquisa. Para 

análise dos dados também foram utilizados recursos metodológicos, os quais 

estão descritos no Capítulo 3, no Subcapítulo 3.5. Análise de dados da 

pesquisa e o resultado encontram-se no Capítulo 4. Resultado e discussões.  

Fase 3: Analisar os processos operacionais relacionado a infraestrutura 

óptica subterrânea nos municípios de Curitiba e Porto Alegre 

Identificar e analisar o fluxo atual e os órgãos/unidades municipais que 

compõe esse processo em conformidade com normas regulatórias, tanto para 
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atender, como cliente, os próprios órgãos do município (o fluxo interno) e 

outros órgãos e/ou empresas que não pertençam ao município (fluxo externo). 

Identificar as competências dos respectivos órgãos/unidades envolvidos 

processo de infraestrutura óptica subterrânea, integração entre estes, 

identificar como é resolvido a sobreposição de competências ( quem decide ou 

arbitra).A coleta de dados está no capítulo 3, subitem 3.3: Coleta de dados. 

Fase 4: Propor um sistema de gestão de infraestrutura óptica subterrânea 

Com as demais fases concluídas foi possível realizar a fase 4, utilizando 

as informações levantadas de referências de soluções nacionais e 

internacionais, através de elaboração de questionário, Apêndice  II. Foram 

entrevistados gestores e técnicos públicos do município de Curitiba e Porto 

Alegre, da RNP, MCTIC, professores e pesquisadores de Universidade das 

duas cidades, consultores da área de infraestrutura com reconhecimento 

nacional, empresas de Telecom: Oi, Embratel,  AlgarTelecom, CopelTelecom e 

provedores de serviço de internet de Curitiba e Porto Alegre, total de = 179 

entrevistas. A observação direta foi realizada observando três processos: 1- o 

processo de alvará de outorga do uso do solo, desde a fase inicial - cadastro 

no sistema de protocolo até a fase final- emissão do alvará;  2- a execução das 

obras, in-loco, e  3- fiscalização das obras após concluída. Também foi 

realizada a observação da LDO de Curitiba em duas sedes de administração 

regional - Rua da cidadania do Bairro Novo  que atende os bairros: Ganchinho, 

Umbará e Sitio Cercado (2ª bairro mais populoso de Curitiba) região periférica 

e Rua da Cidadania Matriz, região central do município. Em Porto Alegre não 

foi possível tal verificação presencial. 

O conteúdo do sistema de gestão e planejamento de infraestrutura 

óptica subterrânea traz os modelos pesquisados das cidades de Chicago nos 

EUA, Londres na Inglaterra, da Comunidade Europeia, RNP da Bahia, e das 

empresas Undergroud Gis dos EUA, CPqD do Brasil e Infovia – Brasil. 

Com relação a Arquitetura, as principais funcionalidades são: cadastro e 

mapeamento de dutovia e infovia para se obter um inventário confiável da 

infraestrutura subterrânea e aérea; proprietário da respectiva rede: própria do 

município, de terceiros ou compartilhada entre município x outro (empresa, 

entidade do governo, academia);  atender o fluxo de demanda interno do 
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município, de empresas e entidades não pertencentes ao município, bem como 

estar alinhado com os mecanismos regulatórios; módulo financeiro que 

possibilite análise de viabilidade técnico x financeira para auxiliar os gestores 

na tomada de decisão. A Arquitetura deve possibilitar customização para 

cumprir os requisitos anteriores e novos que venham a surgir, com base de 

dados centralizada e acesso descentralizado, fortalecendo o modelo proposto e 

ordenar com as melhores práticas de gestão de TIC. 

Para essa fase além das considerações da fase dois, foi essencial a 

percepção e necessidade do nível operacional, técnico, tático e estratégico 

levantados através de entrevista,  questionário semiestruturado com perguntas 

abertas e fechadas,  e observação direta. O resultado está disposto no Capítulo 

4: Resultado e Discussão.  

A tabela 8 apresenta as fases do projeto relacionadas aos objetivos 

específicos deste trabalho de pesquisa.  
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Tabela 8  Fases  da Pesquisa e detalhamento de técnicas e instrumentos de coleta de dados utilizados 

Objetivos Específicos/ 
Fases  

Atividades Técnica de Coleta  Instrumento de Coleta 

1. Identificar as condições 
institucionais de 
desenvolvimento de 
cidades inteligentes 
utilizando como facilitador a 
infraestrutura óptica 
subterrânea 

- Explorar e descrever como o projeto de 
cidade inteligente e infraestrutura óptica 
subterrânea entram na formação da agenda 
pública. 
- Identificar a existência a infraestrutura 
subterrânea no planejamento estratégico do 
município – Plano Diretor. 
- Explorar e descrever as práticas de 
governança pública, incluindo mecanismos 
regulatórios, com foco na infraestrutura óptica, 
adotados pelas prefeituras de Curitiba e Porto 
Alegre,. 
- Apurar os indicadores de TIC de cada 
cidade. 
- Comparar e analisar os dados quantitativos 
de Curitiba e Porto Alegre, individualmente. 
- Realizar a análise cruzada dos dados 
quantitativos e qualitativos de Curitiba e Porto 
Alegre  
- Descrever se há relação entre governança 
pública e os indicadores selecionados da ISO. 

Pesquisa Bibliográfica 
Produções científicas relacionadas à 
Infraestrutura óptica e cidade 
inteligente. 

Pesquisa Documental 
Jornais locais, nacionais, relatórios 
técnicos e estatísticos, leis, decretos, 
normas, Plano Diretor, PPA e LDO. 

Entrevista Roteiro semiestruturado 

2.Identificar soluções 
existentes de Arquitetura 
tecnológica para 
mapeamento e gestão de 
infraestrutura óptica 
subterrânea 

- Pesquisar soluções de sistema de gestão e 
planejamento para infraestrutura óptica aérea 
e  subterrânea com gestão integrada. 

Pesquisa Bibliográfica 
Produções científicas relacionadas a 
sistema de gestão de infraestrutura 
óptica subterrânea. 

Pesquisa 
Bibliométrica 

Pesquisa em todos os 156 banco de 
dados da Capes, e do Scholar google  
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Objetivos Específicos/ 
Fases  

Atividades Técnica de Coleta  Instrumento de Coleta 

Entrevista Roteiro semi-estruturado 

3.Analisar os processos 
operacionais relacionado a 
infraestrutura óptica 
subterrânea nos municípios 
de Curitiba e Porto Alegre 

- Explorar e descrever os processos 
operacionais relacionados a infraestrutura 
óptica subterrânea de Curitiba e Porto Alegre,  
para atender as unidades municipais e  outros 
órgãos/ empresas que não façam parte do 
município. 
- Explorar e descrever as unidades que 
compõe o processo. 

Observação  
Protocolo de observação direta para 
observador não-participante 

Entrevista  
Roteiro semiestruturado e estruturado 
para os provedores de ISP 

Pesquisa Documental 
Relatórios técnicos, normas, decretos, 
leis 

4.Propor um sistema de 
gestão de infraestrutura 
óptica subterrânea  

- Identificar soluções de Arquitetura 
tecnológica e os requisitos necessários para 
um sistema de gestão  de infraestrutura óptica 
que atenda o nível operacional, tático e 
estratégico do município. 

Pesquisa Bibliográfica 
Produções científicas relacionadas à 
Infraestrutura óptica. 

Pesquisa Documental 
Jornais locais, nacionais, relatórios 
técnicos e estatísticos, leis, decretos, 
normas, plano diretor, PPA e LDO. 

Entrevista Roteiro semiestruturado 

 

Fonte: Elaboração própria 



86 
 
 

 

Para nortear a proposição, estruturou-se uma matriz SWOT com a elaboração 

das principais ameaças, fraquezas, incentivos e oportunidades tendo uma visão 

holística do que foi identificado em ambas cidades.  

Concluindo a quarta fase, foi possível atingir os objetivos propostos desse 

trabalho de pesquisa, bem como, descrever as limitações da pesquisa e 

recomendações de pesquisas futuras. 

3.3 Coleta de dados da pesquisa 

As principais técnicas de coleta de dados empregadas nessa pesquisa foram 

instrumentalizadas pela revisão de literatura, pelos questionários, pelas entrevistas 

semiestruturadas e pelas observações.  

O primeiro passo do trabalho foi uma revisão bibliográfica e bibliométrica de 

documentos publicados sobre o tema, incluindo as melhores práticas e casos de 

referência nacionais e internacionais. A partir desse referencial, foi adotado conceito 

de cidade inteligente para este trabalho, visto que não há um único conceito devido 

ao tema ser recente e complexo.  

Para identificar perfis de municípios em relação ao uso e à infraestrutura de 

TIC realizou-se uma pesquisa quantitativa, com dados secundários obtidos de 

diferentes fontes como: IBGE, Anatel, Ministério das Ciências, Tecnologia e 

Inovação – MCTIC; CETIC.BR. Os elementos analisados foram infraestrutura de TIC 

da prefeitura, serviço ao cidadão, governança, ambiente saudável (proteção 

ambiental e eficiência energética), infraestrutura rede, recurso de informação (dados 

abertos) e segurança cibernética (segurança de dados) que indicam políticas 

públicas para cada uma das situações. 

Para obter a perspectiva de especialistas, empresas, gestores e técnicos das 

empresas e município, utilizou-se uma metodologia qualitativa, com a aplicação de 

um questionário e roteiro de entrevistas. Os questionários foram aplicados nos 

meses de junho a outubro em Curitiba, órgãos do governo federal, especialistas e 

provedores de ISP e em janeiro a gestores e técnicos do município de Porto Alegre. 

Totalizando 179 entrevistados, conforme tabela 11. Dividido em 3 blocos com 

perguntas abertas. O 1º bloco tratou da percepção atual do conceito de cidade 

inteligente, como esse tema e a infraestrutura subterrânea estão inseridas na 

agenda pública, identificar os atores envolvidos na infraestrutura óptica subterrânea. 

O 2º, refere-se a mecanismos regulatórios de infraestrutura óptica subterrânea e 

processo operacional do uso de outorga de permissão de uso do solo e 3º  referente 
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a tecnologia – soluções tecnológicas específicas para gestão de infraestrutura óptica 

subterrânea. Para identificar as necessidades e problemas dos provedores ISP de 

Curitiba e Porto Alegre, foi elaborado um questionário fechado, utilizando o método 

quantitativo.  

A tabela 9 mostra a relação de entrevistados, destacando sua posição como 

ator político, organização ou setor o qual está vinculado e o cargo ou ocupação.  

Tabela 9 - Relação de Entrevistados    

Ator Função Tipo 

Adhemar Todeschi Claro Brasil Telecomunicações – Unidade Embratel de 
Negócios / Supervisor de Centro Local - Curitiba Paraná. T/E 

Adriano  Coordenador do Centro Integrado de Operações - Porto 
Alegre P 

Alexandre A. P. Pohl Professor Ensino Superior da UTFPR P/E 

Aloisio Pereira da Silva CEO Infravias - Florianópolis SC T/E 

Americo T Bernardes 
MCTIC - Secretário de Inclusão Digital, substituto - Secretaria 
de Inclusão Digital - Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 

T 

Andreia Bocian Prefeitura de Porto Alegre  - CTAAPS (Comissão Técnica de 
Análise de Aprovação de Parcelamento do Solo ) T/E 

Artur Coimbra de Oliveira MCTIC - Diretor do Departamento de Banda Larga - Ministério 
das Comunicações T/E 

Artur Ribas Coordenador CTAAPS - Prefeitura de Porto Alegre T/E 

Caio Marini Diretor do Instituto Publix e professor Fundação Dom Cabral T/E 

Carla Engenheira SMAM = Infraestrutura/ Redes aéreas e 
subterrâneas Prefeitura Porto Alegre P/E 

Carlos Barros  Engenheiro Civil - PMC - IPPUC Setor de Implantação P/E 

Cassiano J. L. Nascimento Técnico Administrativo da URBS/ setor uso do solo P/E 

Cassio Taniguchi Engenheiro, Prefeito Curitiba e Presidente IPPUC, Secretario 
de Transporte Estado Santa Catarina T/E 

Claudio Lima Pesquisador e consultor internacional de smart city e IoT T/E 

Eduardo Grizendi Diretor de Engenharia e Operações RNP T/E 

Fabio Malina Losso 

Doutor em Direito Civil. Foi Presidente do Conselho 
Internacional do Reitor da Harris School of Public Policy 
Research da University of Chicago, é membro fundador do 
The Harris Council,  e atua na área jurídica em temas de 
Políticas públicas, direito societário, banking e economia 

P/T 
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Ator Função Tipo 

Fabio Scartolin Secretario de Planejamento Prefeitura Curitiba 2012-2016 P/T/E 

Fernando Antonio Canalli Arquiteto responsável pela Coordenação de Projetos e 
Acompanhamento de Obras- Instituto Jaime Lerner  T/E 

Isabel Haifuch  Arquiteta do Programa ORLA POA - Secretaria de Gestão e 
Planejamento - Prefeitura Porto Alegre P/E 

Jacson Carvalho Leite Celepar - Presidente  P/E 

Jaime Lerner Arquiteto Urbanista, Presidente IPPUC, Prefeito de Curitiba, 
Governador do Estado do Paraná E 

João Augusto Turra 
Pimpão Diretor regional Sul Algar Telecom T/E 

Joisa Dutra Diretora Ceri - FGV Rio Janeiro E 

Jose Fernando de L 
Machado Jr 

Procempa/ Supervisor  telecomunicações e  Infraestrutura 
rede externa  P/E 

Katia Garbin  OI - Supervisora de telecom T/E 
Keiko Verônica Ono 
Fonseca Professora de Ensino Superior UTFPR P/E 

Keni de Abreu Copel Telecom/ Depto Manutenção, Setor de Fiscalizaçao e 
Manutenção de Rede Óptica  T/E 

Leomar de Andrade Diretor Departamento de Política e Planejamento de 
Tecnologia e Informação (SIT)- Prefeitura de Curitiba P/E 

Luis CarIos Pachaly Procempa - Gerente de Telecomunicações e Infraestrutura 
rede externa P/E 

Luis Carlos Bona Professor Ensino Superior da UFPR/ Presidente Comitê 
Gestor RedeComep Curitiba P/E 

Luis Nunes  Celepar - Diretor Jurídico 2012-2018 P/E 

Marcelo Gusso Coordenador setor uso do solo/ URBS – Curitiba P/E 

Marcio Dumas Advogado e Mestre em governo eletrônico T/E 

Marcio Vitale  CEO - Vitale Consultoria T/E 
Marcos R.Januário de 
Souza Gerente de Redes Prefeitura Florianópolis T/E 

Mauro Fukuda Oi S/A - Diretor de Estratégia, Tecnologia, Arquitetura de 
Rede T/E 

Miriam Voss Coordenadora COC – Curitiba P/E 

Olga Mara Prestes Coordenadora de Transporte Público - IPPUC Curitiba T/E 

Oscar Eduardo Coelho Arquiteto Coordenador do Programa Orla POA - Secretaria de 
Planejamento e Gestão de Porto Alegre P/T/E 

Oscar Ricardo Schmeiske IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba P/E 

Paulo Roberto Miranda Presidente Procempa - Porto Alegre P/E 

Rafael Muller Secretaria Planejamento de Curitiba P 

Reginaldo Reinert  PMC - IPPUC - Presidente 2018-2019 P/E 

Rodrigo Silva Procempa - Analista de Infraestrutura telecomunicações P 
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Ator Função Tipo 
Sergio Pires IPPUC Presidente 2013-2017 T/E 

Tom Wicken Ofcom - International Affairs Manager T/E 

Tiago Pereira  Advogado – Curitiba P/T 

Joel Macedo Procurador Geral Municipio de Curitiba P 

Walter Tadahiro Shima Pesquisador e Professor da UFPR P/E/T 

Cidades Acima 1 milhão 
hab 

15 pessoas sendo 1 cada cidade: São Paulo, Rio Janeiro, 
Salvador, Brasilia, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Recife, 
Belém, Goiânia, Guarulhos, Campinas, São Luis, São 
Gonçalo e Maceió 

T 

ISP Curitiba 
Total 109  registros de outorga, sendo 62 empresas ( licenças 
SCM Anatel / fev 2019) 

T 

ISP Porto Alegre 
Total 89 registros de outorga, sendo 53 empresas  licenças 
SCM Anatel / fev 2019) 

T 

TOTAL 
ENTREVISTAS 

179 
 

*P=presencial   
 

T = Telefone   
 

E = e-mail   
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

As entrevistas foram transcritas e analisadas gerando códigos, termos que 

representam as principais considerações dos entrevistados, para cada um dos 

blocos explicitados. Yin (2003, p.111) afirma que as fontes de evidências mais 

utilizadas nos estudos de caso são seis. Nesse trabalho foram  utilizadas as 

seguintes fontes: documentação, entrevista e observação direta. 

A tabela 8 apresenta o detalhamento de cada técnica e instrumento de coleta 

de dados utilizados para atingir os objetivos específicos, que também são as fases 

desse trabalho de pesquisa para melhor organização dessa dissertação. 

3.3.1 Questionário 

3.3.2 Organização do questionário 

O questionário foi elaborado e estruturado a partir da pesquisa bibliográfica 

descrito no Capítulo 2 - Referencial Teórico. O formulário do questionário continha 

perguntas abertas e fechadas aos provedores de ISP, podendo citar exemplo entre 

outros comentários adicionais. A elaboração da organização do questionário foi 

realizada através da identificação dos entrevistados e as perguntas propriamente 

ditas, sendo estruturado conforme segue: 

A. Dados cadastrais do entrevistado, nome da empresa ou entidade 

municipal/governo, função e escolaridade do entrevistado. 
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Embora as instituições fossem públicas e privadas, a parte inicial foi comum a 

todos e contemplou as questões que procuraram configurar o perfil das 

organizações participantes.  

B. Identificação do entrevistado  

Considerou as questões que identificaram o perfil dos participantes 

respondentes, ou seus respectivos representantes autorizados.  

C. Perguntas do questionário. 

O passo para selecionar o entrevistado foi identificar a função dentro da 

instituição seja através de conhecimento profissional ou de artigos em jornais/ 

revistas da área ou indicados por outros entrevistados, o destaque aqui é a 

contribuição nas indicações de todos os entrevistados. O segundo passo foi entrar 

em contato com os mesmos por telefone e/ou e-mail para apresentar o escopo da 

pesquisa e confirmar sua área de atuação e função, e posterior encaminhar o 

questionário.  

As questões elaboradas no questionário eram perguntas referentes as 

variáveis governança, agenda de infraestrutura óptica subterrânea e cidade 

inteligente, tríplice hélice, mecanismos regulatórios, agencias de financiamento e, 

por último, ferramenta, Arquitetura. 

Contemplou as questões que procuraram diagnosticar os recursos 

sustentadores sob a ótica, principalmente, na percepção de quem tem a 

responsabilidade pela estratégia do município, de quem tem a responsabilidade 

operacional de projetos relacionados a infraestrutura óptica subterrânea, atores 

envolvidos no referido processo.  

O Apêndice II contem as perguntas do questionário para os diferentes atores. 

3.3.3  Aplicações do Questionário 

O questionário foi aplicado em três momentos da pesquisa. Devido a 

necessidade de validar o questionário, a primeira aplicação foi uma versão 

preliminar em duas instituições nacionais, a RNP,  Embratel. A validação inicial 

permitiu a verificação do questionário, e ajustes para dar suporte nas respostas aos 

objetivos desse trabalho. 

Os ajustes elaborados dizem respeito à ordem sequencial das perguntas, a 

separação de uma pergunta em duas e a eliminação de perguntas redundantes, e 

adicionando novas perguntas recomendadas pelo entrevistado referente ao escopo 

do trabalho.  
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Dessa forma o questionário preliminar se transformou em questionário 

definitivo para análise da prática dos municípios de Curitiba e Porto Alegre, das 

empresas de Telecomunicações e do governo, incluindo as academias, sendo 

algumas perguntas pertinentes a determinado nicho de mercado e nível operacional, 

tático e estratégico dos entrevistados. 

Nas duas aplicações, o questionário preliminar como o definitivo foi planejado 

para serem trabalhados separadamente, ou seja, serem aplicados individualmente.  

Os questionários foram precedidos de uma “Carta de Apresentação” para 

formalizar e motivar os respondentes e relatar a forma de retorno pela participação 

na pesquisa (YIN, 2003), e pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE, informando a participação voluntária na pesquisa, porém, respeitando o nível 

de privacidade e confidencialidade das informações pontuadas pelo entrevistado.  

3.3.4 Entrevistas semiestruturadas 

As entrevistas complementaram as atividades dos questionários, visando 

atender os objetivos da pesquisa, sejam as elaboradas pessoalmente ou via telefone 

(CRESSWEL, 2007, p.169,  MARCONI & LAKATOS, 2003 e HERNANDEZ 

SAMPIERI et al, 2013, p.261). É importante o planejamento da entrevista, junto com 

o questionário, para evitar desperdícios de tempo e de recursos. O questionário 

serviu como o roteiro da entrevista, mas não limitou o diálogo e facilitou as 

observações realizadas. 

As entrevistas realizadas foram semiestruturadas, sem grande rigidez formal 

de padronização, permitindo ao pesquisador flexibilizar e/ou ampliar as perguntas do 

questionário (GIL, 2008, MINAYO, 2001, p.58, CRESWELL, 2007, p.169; MARCONI; 

LAKATOS, 2003). Alguns detalhes que não foram levantados com os questionários, 

foram identificados nas entrevistas. 

As entrevistas estruturadas, fechadas, com campo para observação, 

complementação sobre a respectiva pergunta. O questionário foi encaminhado aos 

provedores de ISP de Curitiba e Porto Alegre, devido a quantidade de provedores 

localizadas nestes municípios e pela crescente posição no processo de 

infraestrutura, seja nos processos ou econômica. Neste caso ocorreu o primeiro 

contato por telefone, com maior dificuldade devido aos dados telefônicos das 

empresas estarem desatualizados no portal da Anatel. O diálogo entre o 

pesquisador e os entrevistados foi efetuado por telefone, Skype, e-mail e presencial. 
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Contribuindo com a análise qualitativa elaborada, as entrevistas presenciais 

tiveram duração média entre 1h e 2:00 horas, e as realizadas através de telefone 

entre 40minutos e  1:20hora. Um ganho importante para o trabalho foi decorrente 

das entrevistas pessoais, as quais ocorreram nas dependências da empresa, 

normalmente nas salas dos entrevistados e, posteriormente um passeio pela 

empresa para conhecer e perceber detalhes das organizações. 

3.3.5  Observações 

As observações complementaram as atividades dos questionários e das 

entrevistas, tornando-se um elemento fundamental para esse trabalho de pesquisa, 

principalmente a observação direta e sistemática (GIL, 2008, p.158). A observação 

foi mais um instrumento de coleta de dados usado para contribuir na obtenção de 

informações, não consistindo somente em ver e ouvir, mas, sobretudo em examinar 

e discutir fatos relevantes (MARCONI & LAKATOS, 2003, REZENDE, 2002).  

3.4   Abrangência da pesquisa 

3.4.1 População e amostra da pesquisa  

A amostra da pesquisa está delimitada em duas  cidades: Curitiba, capital do 

estado do Paraná e Porto Alegre capital Rio grande do Sul. A tabela 10 apresenta 

Indicadores de Perfil dos Municípios. 

Tabela 10 - Indicadores de Perfil dos Municípios adaptada pela autora 

Perfil\Cidade  Curitiba  Porto Alegre 

Região  Sul Sul 

Fundação  29/03/1693 26/03/1772 

População estimada 2018  1.917.185 1.479.101 

Área km²  435.036 km² 496.682 km² 

Densidade pop/ km² 4.027,04 hab/km² 2.837,53 hab/km² 

Economia (tipo)  Serviço serviço 

Renda Familiar média 2017(R$) R$ 6.696,30 R$ 6.721,99 

Distribuição renda (GINI)  0,55 0,60 

PIB per capita  cidade 2015 (R$) 44.239,20 R$ R$ 49.577,53 

Governo - Tipo de administração (local, 
regional,etc) 

regional - ruas das 

cidadanias 

regional - 

subsecretarias  

IFDM - índice Firjan  de 
desenvolvimento municipal (edição 
2018 ano base 2016) 

0,8514 0,7804 
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Geografia – Clima Subtropical Subtropical Húmido 

Plano Diretor  Sim Sim 

Planos Plurianuais  Sim Sim 

Mobilidade Estatuto cidade art 41, inciso 
VI § 2o No caso de cidades com mais de 
quinhentos mil habitantes, deverá ser 
elaborado um plano de transporte 
urbano integrado, compatível com o 
plano diretor ou nele inserido. 

Transporte público 

monitorado por sistema 

de gestão  Metrô/ ônibus 

Portal da Transparência  Sul Sul 

Internet pública  29/03/1693 26/03/1772 

Pesquisa in loco  Setembro 2018 Janeiro  2019 
Fonte: Dados do IBGE, DATASUS, IPARDES, do Portal das Prefeituras. 
 

HISTÓRIA DAS CIDADES 

CURITIBA 

Fundada em  29 de março de 1693, carente de marcos de paisagem 

oferecidos pela natureza, acabou criando suas principais referências pela ciência e 

pela mão humana. No século XVII, sua principal atividade econômica foi a 

mineração, aliada a agricultura de subsistência, o ciclo seguinte, séculos XVIII e XIX, 

foi a atividade tropeira derivada da pecuária.  E no final século XIX, com o ciclo da 

erva-mate e da madeira em expansão houve imigração de europeus que deram 

nova conotação ao cotidiano de Curitiba. No século XX, o cenário de cidade 

planejada, a indústria se agregou com força ao perfil econômico antes embasado 

nas atividades comerciais e do setor de serviços. 

A cidade enfrentou uma urbanização acelerada, praticamente 100% de sua 

área territorial é urbana. O conjunto e alinhamento do planejamento urbanístico e 

legislação levaram Curitiba a ser referência  pelas suas inovações urbanísticas e 

cuidado com o meio ambiente, com destaque  no transporte púbico serviu como 

referência para Bogotá, Colômbia com o projeto TransMilenio, entre outros.  Curitiba 

é a cidade mais verde do país e da América Latina. É o que diz o relatório Green 

City Index (Índice Verde de Cidades), 2016, realizado pela Siemens com a 

Economist Intelligence:stest. Outro destaque é a criação da Assespro Regional do 

Paraná, 1982, para defender os interesses das empresas do setor de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação no estado e na mesma década foi consolidada a 

Cidade Industrial de Curitiba (CIC), sendo este um importante acontecimento que 
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gerou demanda de serviço e soluções tecnológicas ao município. Esses 2 

acontecimentos alavancaram o desenvolvimento das atividades de tecnologia da 

informação criando, 1996,  em parceria com a iniciativa privada, o primeiro parque 

tecnológico do Brasil,   Parque de Software de Curitiba com foco em inovação e no 

desenvolvimento local. Outro destaque a Curitiba é o seu Plano Diretor que 

fundamentou o planejamento urbano sobre o tripé Transporte Coletivo/Sistema 

Viário/Uso do Solo, buscando a integração das estruturas física e funcional da 

cidade e direcionando seu crescimento de forma linearizada.  

PORTO ALEGRE 

A “Capital Gaúcha” como é conhecida, foi fundada em 26 de março de 1772 

como Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Porto Alegre tem muitas 

faces e múltiplas culturas, acolhe e  busca a inclusão social estimulando a 

participação de seus cidadãos na construção de sua história.  

Porto Alegre, atenta e preocupada em ser protagonista líder no delinear de 

seu futuro, estimulada pela sua história, escolhe a Inovação e o empreendedorismo 

como caminho estratégico prioritário a trilhar. Para exercitar este propósito, entre 

outras iniciativas, estruturou a Coordenadoria de Inovação, vinculada à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, a qual articula a interação entre agentes 

públicos e sociedade civil organizada para estimular a Criatividade, Inovação e o 

Empreendedorismo visando o desenvolvimento da cidade e de seus cidadãos. A 

Coordenadoria de Inovação é sucessora do Gabinete de Inovação e Tecnologia 

(Inovapoa), criado pela Lei nº 10.705, de 30 junho de 2009 e implantado 

pelo Decreto nº 16.369, de 21 de julho de 2009. 

Segundo estudo, 2016, da consultoria Macron, Curitiba e Porto Alegre estão 

entre as 50 melhores cidades para se viver, 9ª e 44ª posição respectivamente.  Para 

chegar a esta conclusão, a consultoria analisou os municípios com mais de 266 mil 

habitantes em 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde, educação e 

cultura, segurança e saneamento e sustentabilidade.  

3.5  Análise de dados da pesquisa 

A análise dos dados da pesquisa envolveu técnicas quantitativas e 

qualitativas, oriundas das variáveis contempladas pelos indicadores Ranking: 

Cidades Inteligentes e Empreendedoras. Após a coleta dos dados, os mesmos 

foram analisados e tabulados de forma sistemática, incluindo algumas observações 

pessoais de conteúdo. A análise dos dados da pesquisa evidenciou as relações 



95 
 
 

 

existentes entre as variáveis dos recursos sustentadores do alinhamento entre 

governança e necessidade de uma Arquitetura para gestão de infraestrutura óptica 

subterrânea e aérea. As interpretações se constituíram em atividades intelectuais 

que procuraram dar significado mais amplo às respostas, vinculadas a outros 

conhecimentos necessários que apareceram ao longo da pesquisa (MARCONI & 

LAKATOS, 2003, p.59). Com as técnicas de análise e interpretação de dados e com 

as triangulações utilizadas, a pesquisa verificou formalmente os recursos 

sustentadores da necessidade de alinhamento entre processo operacional 

intersetorial, Arquitetura e governança com o envolvimento da tríplice hélice em 

projetos de infraestrutura óptica. 

Na interpretação dos resultados foram analisados diferentes tipos de 

indicadores, pois focar em um único indicador pode levar a uma distorção da 

conclusão.  

3.5.1 Protocolo de análise 

Em alinhamento com Gil (2008, p. 36) para análise dos dados dessa pesquisa  

utilizou-se o protocolo de análise, através de elaboração de critérios para interpretar 

os seus resultados. A base para esse protocolo são os indicadores para cidade 

inteligente e empreendedora onde se mostra a importância da infraestrutura óptica 

para uma melhoria na qualidade dos serviços públicos e incentivar a competitividade 

com uma economia inovadora local e regional.  

Com o protocolo de análise estabelecido, a identificação dos recursos 

sustentadores do alinhamento entre processo operacional, governança, soluções de 

gestão de infraestrutura, necessidades dos atores envolvidos, serviram como 

requisitos e suporte a proposta de um sistema de gestão para infraestrutura óptica 

subterrânea.  

3.5.2 Análise Quantitativa 

A análise quantitativa foi elaborada principalmente a partir dos indicadores de 

cidade inteligente, TIC e Cidades empreendedoras, respectivamente, e dos 

provedores as perguntas fechadas do questionário. 

Os dados foram apresentados em tabelas analíticas e sintéticas, juntamente 

com as medidas convencionais de posição de dados da estatística descritiva, 

através de tabelas (STEVENSON, 1981, TOLEDO & OVALLE, 1985). Os 

instrumentos utilizados foram software EXCEL 2010 (© Microsoft Corporation). 
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A análise quantitativa foi complementada pela análise qualitativa (NACHMIAS 

& NACHMIAS, 1987 e FREITAS & MOSCAROLA, 2000). 

3.5.3 Análise Qualitativa 

A validação de conteúdo foi elaborada na revisão dos instrumentos de coleta 

e  no refinamento dos instrumentos de análise de dados a partir  do  referencial 

teórico e das entrevistas realizadas. O objetivo da validade neste trabalho foi 

identificar eventuais falhas ou imprecisão na proposta, na redação dos textos, 

descartar as perguntas desnecessárias e/ou repetidas e complexidade das 

perguntas. A validação das questões foi verificada nas duas primeiras entrevistas, 

trabalhadas com professores e especialistas de infraestrutura que contribuíram para 

essa etapa. A validade também ocorreu a partir do referencial teórico. 

 A confiabilidade dos instrumentos de coleta e análise de dados foi medida 

junto a professores, a profissionais da área e gestores que participaram das 

entrevistas, em especial, com relação a clareza, legibilidade, adequação, formato e 

resultados (NACHMIAS, 1987, NOGUEIRA & MOREIRA, 1997, MOSCHETTA, 1999 

apud REZENDE). Uma vez que os dados quantitativos e qualitativos foram 

devidamente formalizados, os resultados devem ser os mesmos a qualquer 

momento com qualquer outro pesquisador (YIN, 2005). 
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4. RESULTADO E DISCUSSÕES  

Ao refletir sobre a construção de uma proposta para gestão e planejamento 

de uma infraestrutura óptica, foi verificado que há uma macrotendência de muitas 

coisas serem baseadas em TIC, o que é um desafio para área pública e para isso 

precisa de planejamento e um modelo de gestão diferenciado. Para a elaboração 

dessa proposta de Arquitetura, a principal motivação foi preparar Curitiba e Porto 

Alegre para Cidade Inteligente considerando duas definições importantes para 

sustentar esse trabalho: Cidade Inteligente - ISO/DIS 37122, 2018 e  Governança 

Pública, utilizando o conceito do TCU, 2014. Para atingir esse objetivo é preciso uma 

infraestrutura óptica e tão importante  como a implantação desta é a sua gestão. 

Uma Cidade Inteligente e sustentável é uma cidade inovadora que utiliza as 

Tecnologias de Informação e Comunicação e outros meios para melhorar a tomada 

de decisão, a eficiência das operações, dos serviços urbanos e de sua 

competitividade, enquanto garante o atendimento das necessidades das gerações 

atuais e futuras com relação aos aspectos econômicos, sociais e ambientais 

(International Telecommunication Union Focus - Groups on Smart Sustainable Cities, 

2014).  

Dentre as referências citadas e pesquisadas não foi localizada uma cidade 

configurada plenamente como Cidade Inteligente, considera-se que esta está em 

construção e influenciando instituições e empresas no mundo todo. Instituições 

como a ISO, a União Europeia, Parlamento Europeu (EUROPEAN UNION, 2014), o 

Centro de Inovação do Setor Público da PwC e IE Business School, em Madri, na 

Espanha, estão estudando e definindo um modelo. Há consenso entre estes nas 

dimensões de Governança, Pessoas, Economia, Meio Ambiente  e Mobilidade. 

Portanto, para análise dos resultados foi utilizado informações do ranking de 

Cidades Empreendedoras, com foco na economia criativa e do Ranking Connected 

Smart Cities.  Os indicadores da ISO/DIS 37122 foram citados no referencial teórico, 

mas não foram utilizados devido esta norma estar em construção. 

Para elaboração da proposta de Arquitetura é necessário identificar as 

condições institucionais da cidade, soluções para uma gestão integrada da 

infraestrutura óptica, incluindo análise dos respectivos processos operacionais, e 

posteriormente propor uma arquitetura de gestão de infraestrutura integrada para 

fibra óptica. 
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4.1 FASE 1: Identificar as condições institucionais da infraestrutura óptica 

para desenvolvimento de cidades inteligentes de Curitiba e Porto Alegre.  

O planejamento estratégico da cidade é sustentado pela Lei Orgânica que 

deve reger o município - artigo 29 da Constituição Federal e Plano Diretor da cidade, 

que é o instrumento de planejamento urbano que consta da Constituição de 1988, e 

reforçado no Estatuto da Cidade, Curitiba e Porto Alegre tem na sua Lei Orgânica e 

Plano Diretor, diretrizes para infraestrutura, aquela onde o Plano Diretor foi revisado 

em 2014 e esta a previsão é até 2020, em conformidade com Lei do Estatuto das 

Cidades nº 10.257 de 10 de julho de 2001 que estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e os prefeitos que não cumprirem o prazo incorrem em improbidade 

administrativa. 

Uma boa prática de Curitiba na revisão de 2014 foi o alinhamento do conceito 

“de Plano Diretor” para os colaboradores do município, os quais disseminaram nos 

conselhos das administrações regionais, subprefeituras, e estes aos líderes 

comunitários para uma melhor qualidade na discussão, onde o entendimento de 

muitos eram itens operacionais e não diretrizes gerais.  

Na literatura e nas entrevistas foi identificado uma ausência de sinergia dos 

planejadores públicos e privados com relação a infraestrutura: 

Alguns indicam a necessidade de incluir backbone de fibra óptica para 

suportar toda as demais estruturas de conectividade (3G, 4G, 5G,..) provedores de 

internet e necessidade de implantação de fibras até as residências, redes privadas 

para conexões de internet para empresas e de comunicação para serviços 

municipais, redes wi públicas e privadas. Enquanto outros focam em sistemas de 

transporte inteligente que tem início em semáforos para melhorar o fluxo tráfego até 

câmeras de alta resolução, sinais de trânsito que se comunicam com veículos para 

auxiliar no tráfego e segurança.   

É consenso que todos que os serviços públicos fazem parte da cidade e 

dependem de uma rede de comunicação de alta velocidade, baixa latência, 

confiáveis, que é possível através de fibra óptica. As cidades precisam ser proativas, 

ter no seu planejamento estratégico, Plano Diretor diretrizes para implementação de 

redes metropolitanas de alta velocidade, devido a sua importância.  

Essa afirmação é corroborada por pesquisadores, gestores, engenheiros e 

planejadores entrevistados, dentre eles Cassio Taniguchi, o qual  destaca: os Planos 

Diretores das cidades deveriam englobar uma política para implantação das redes 
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de infraestrutura urbana subterrânea e desenvolver estudos econômico-financeiros 

para avaliar a sua execução gradativa nas áreas já adensadas e exigir a utilização 

das técnicas modernas (do tipo “infravias”) nas áreas de expansão urbana que 

deveriam ser muito bem estudadas e com restrições, tendo em vista a tendência 

atual de adoção das “Cidades Compactas”. Os serviços envolvem visão estratégica 

e técnica, como as micro drenagem – a macro está prevista no Plano Diretor, indo 

de encontro com o que defende Richard Rogers: “Cidades sustentáveis são 

compactas” – necessário diminuir a distância entre a casa e o trabalho. Para 

viabilizar essa política seria de todo conveniente que se inserisse um artigo 

específico no Estatuto da Cidade, através de emenda por iniciativa ou do Executivo 

ou do Congresso Nacional, pois a legislação federal e municipal podem induzir a 

maiores mudanças tecnológicas e comportamentais. Nesse sentido, uma das 

contribuições foi a emenda no Estatuto das Cidades para ampliar áreas urbanas e 

os galpões de produção local. 

Não iremos discorrer aqui sobre o Plano Diretor de Curitiba e Porto Alegre os 

quais estão pontuados no Referencial Teórico, 2.3.1-PLANO DIRETOR. Aqui está  

destacado itens que tenham relação a infraestrutura para fibra óptica – 

telecomunicações, cidade inteligente e itens pertinentes. Em Curitiba duas propostas 

foram aprovadas para o plano diretor de 2014-2024 relacionada a telecomunicação 

que constam na “SEÇÃO II DO USO DO ESPAÇO PÚBLICO, Artigo 74 São 

diretrizes gerais da política de uso do espaço público”: 

1ª Pacto com as concessionárias de energia e telecomunicações para a 

substituição gradual das redes de distribuição aérea pelo sistema subterrâneo. “[...] 

artigo 74 - VI - pactuar junto às concessionárias de energia e comunicação 

programas contemplando prazos e condições para a substituição gradual das redes 

de distribuição aérea pelo sistema subterrâneo.” 

2ª- Elaboração de um Plano de Zoneamento Subterrâneo, disciplinando a 

infraestrutura de serviços no subsolo “[...] artigo 74 – V -elaborar Plano de 

Zoneamento Subterrâneo, de modo a mapear, ordenar, classificar e disciplinar a 

infraestrutura de serviços.” Adicional a estes outros dois incisos do mesmo artigo 74:  

“III - definir critérios para a implantação de atividades, mobiliário urbano e 

outros elementos nos espaços públicos; e  

IV - manter cadastro atualizado das concessões, permissões e autorizações 

expedidas pelo Poder Público Municipal;” 
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No Plano Diretor de Curitiba não está claro o entendimento de “espaço 

urbano” e “infraestrutura urbana”, como ocorre em Porto Alegre: “artigo 63..., § 1º 

Consideram-se infraestrutura urbana o conjunto de redes e equipamentos 

necessários para sustentar a vida urbana, como o sistema viário e as redes de água, 

esgoto, drenagem, energia e telefone.” 

Uma inovação em Curitiba foi referente a Cidade Inteligente, no artigo 13- 

inciso “XIV - promover a utilização dos conceitos de cidade inteligente no 

planejamento urbano municipal [...].” Alinhado a este artigo, foi construído um 

modelo de política e governança para Cidade Inteligente de Curitiba, conforme 

publicado no Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município Nº 174 - SUPLEMENTO 

Nº 2  (2016), comentado nas próximas páginas deste  trabalho. 

Porto Alegre tem no seu Plano Diretor o “Capítulo VII DOS EQUIPAMENTOS 

URBANOS E DAS ÁREAS ESPECIAIS Art. 72, § 4º O Município estabelecerá 

zoneamento para as redes aéreas e subterrâneas, no sentido de organizar a 

ocupação do espaço aéreo e do subsolo dos logradouros, pelos diversos 

equipamentos de infraestrutura urbana, estabelecendo faixas e profundidades de 

utilização para cada um deles” 

As duas cidades tem referência sobre ordenamento do solo, porém não existe 

uma norma formal adotada por estes municípios, e quando questionados em 

entrevistas recomendaram integrar o item à este trabalho de pesquisa. Pesquisando 

em literatura e entrevistas com engenheiros, pesquisadores, consultores em outras 

cidades no Brasil e fora do Brasil, não foi localizado uma norma e/ou padrão para o 

ordenamento do subsolo de gás, água, energia elétrica telecomunicação, esgoto, 

entre outros serviços, cada concessionária possui a sua. No Brasil, foi localizada a 

norma ABNT NBR 16584, publicada em abril de 2017 onde consta no seu objetivo: 

“Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para a fabricação, controle da 

qualidade e aceitação de peças pré-moldadas e pré-fabricadas em concreto para 

execução de galerias técnicas visando o ordenamento compartilhado ou não do 

subsolo, por meio da implantação de infraestrutura de serviços públicos ou privados 

relacionados, por exemplo, com telecomunicação, telefonia, fibra óptica, água 

potável, gás, eletricidade e demais serviços correlatos.” Voltando no tempo para 

entender a motivação dessa norma. 

Não é exclusividade de Curitiba e Porto Alegre ou mesmo de cidades 

brasileiras, problemas como poluição visual (cenário caótico do cabeamento aéreo), 
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riscos à sociedade (incluindo risco de vida), queda de energia devido a roubo de 

cabos, árvores caídas ou vias esburacadas, postes fora das regras de planejamento 

urbano e mobilidade. Devido causas como: aumento no consumo de serviços 

prestados pelas empresas de energia, telecomunicação, água, gás, transferência de 

dados, entre outros; ligações clandestinas, crescimento urbano desordenado, 

ausência de regulamentação eficaz e a falta de planejamento ocorreu um 

crescimento significativo de tais ocorrências nas últimas décadas, culminando com 

Leis sancionadas pelo município de São Paulo, dentre outros municípios. Este em 

específico sancionou a Lei nº 14.023/2005 – cujo objetivo era sobre a 

obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento instalado a partir do ano 

de sua vigência e, também, sobre o enterramento de 250 km/ano da rede aérea 

existente de cada concessionária.  

As concessionárias enfrentaram dificuldade na implantação do novo 

processo. Para solucionar o problema, a prefeitura buscou referências de soluções 

de implantação de serviços subterrâneos em países como Espanha, Suíça, Itália e 

Alemanha, e procurou a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de 

Concreto (ABTC) para ajudá-los nas pesquisas e desenvolvimento de uma solução. 

Inicialmente a norma era para atender o compartilhamento das redes de diferentes 

concessionárias dentro de uma mesma galeria técnica (nome dados para soluções 

utilizadas em redes subterrâneas em países desenvolvidos). Outro requisito era que 

deveria haver espaço para manutenção e visitação de todas as redes, conforme os 

casos existentes, justificando um dos objetivos: redução de custo de implantação – 

Capex, e facilitar a ampliação e a manutenção das redes. Para atender essa 

premissa, o compartilhamento da galeria, parecia uma boa opção, dividindo o custo 

entre todas as concessionárias. Contudo, em obras privadas há compartilhamento 

de serviços distintos em uma mesma galeria, no entanto, quando se tratava  de uma 

rede em via pública, determinados serviços não poderiam compartilhar um mesmo 

espaço. Não por incompatibilidade de sistemas, mas sim por normas internas de 

cada empresa concessionária. Outra questão polêmica foi quando ao espaço para 

manutenção e visitação, o qual foi contemplado no texto original. Tudo isso gerou 

um impasse, culminando na retirada do escopo sobre o ordenamento do subsolo 

que estava segmentado por tipologia do serviço prestado (gás, água, esgoto, 

telecomunicação, energia elétrica, entre outros), e estudando somente a 

especificação do produto – galeria técnica. Estas informações foram corroboradas 
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através de entrevistas feitas com CEO de empresa, pesquisadores, engenheiros e 

especialistas que participaram do processo de discussão e construção da norma.  

O tema é complexo e há consenso da necessidade de um padrão, norma 

nacional e até mesmo internacional. Para resolver o impasse é necessário que a 

União, estado, município seja o indutor e interlocutor principal dessa discussão, o 

que é unânime, 100% das entrevistas realizadas sobre o tema. Apesar deste 

trabalho de dissertação tratar de uma proposta para gestão de infraestrutura de fibra 

óptica, no planejamento estratégico eficiente da cidade, é necessário tratar com 

todos os interlocutores dos serviços de infraestrutura subterrânea e aérea (que 

utilizam postes energia elétrica ou do município).  

Poucos casos de sucesso foram localizados, todos com ações 

compartilhadas: município-academia-empresas, denominada de “tríplice hélice”, os 

quais serão destacados mais a frente.  

Ainda com relação a discussão do impasse de infraestrutura localizou-se 

outra variável que precisa de atenção e um maior aprofundamento que está 

relacionado a legislação. Através das entrevistas realizadas e da revisão de 

literatura, verificou-se que a doutrina e a jurisprudência brasileira não possuem 

entendimento pacífico acerta da competência legislativa de cobrança do subsolo, 

com exceção das concessionárias de energia e gás. Para sucesso de projetos, 

tratando aqui especificamente da área pública, é premissa que o planejamento 

estratégico e a governança estejam alinhados com os mecanismos regulatórios.  

TJ-PR - Arguição de Inconstitucionalidade 1297472601 PR 1297472-6/01 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 14/12/2016 Ementa: 

DECISÃO: Acordam os Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná por maioria de votos, em julgar improcedente o 

presente incidente, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei nº 11.217/2004 

do Município de Curitiba. ANÁLISE (11.217/04) NÃO DETERMINA A 

INSTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA, MAS DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA) 

PELO USO ESPAÇOS PÚBLICOS PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 

Segundo especialistas entrevistados da área do direito, a Constituição 

Federal de 1988 prevê diversas formas de legislação sobre uso do solo (privativa, 

concorrente, suplementar), sendo que tais formas devem ser analisadas conforme o 

caso concreto. Ademais o termo “uso do solo” é genérico, devendo ser levado em 

consideração a atividade a ser regrada, uma passagem de fibra óptica é tratada de 
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maneira diferente de uma galeria pluvial ou de um passagem subterrânea, por 

exemplo. Além da natureza do uso do solo, deve-se considerar a personalidade 

jurídica do solicitante, se particular, concessionário, público, etc. já que a legislação 

e a jurisprudência acabam por conferir tratamento diferenciado em cada caso.  

De acordo o entrevistado, pesquisador e advogado especialista Marcio 

Dumas, não restam dúvidas que a jurisprudência nacional sobre uso do solo não é 

consolidada, encontrando diversos entendimentos contraditórios sobre o mesmo 

tema em tribunais e/ou magistrados diferentes, ficando o litigante ao alvitre da sorte 

na definição do litígio.  

Ressalta-se que tal característica é extremamente prejudicial, indo no sentido 

contrário da busca da segurança jurídica que deveria nortear as decisões judiciais 

que toma requintes de total insegurança quando se depara com o uso de novas 

tecnologias e pedidos não habituais (inovadores) quando, não existem precedentes 

e doutrina adequados para balizar as decisões judiciais. 

Outra questão pontuada pelos entrevistados, quando perguntados sobre 

pontos a serem esclarecidos na legislação, foi citado como obstáculo a interpretação 

sobre o tema decorre do fato que as questões atinentes a informática e 

telecomunicações serem legisladas pela União (Art. 22, IV, CF), enquanto o uso do 

solo, via de regra ser de competência dos Municípios (Art. 30, VIII, CF). Em algumas 

situações, não existe sinergia entre os regramentos, criando situações conflitantes e 

que deverão ser mais bem trabalhadas pelas legislações aplicáveis, em especial 

quando se utilizar tecnologias inovadoras que acabem por ficar em um “limbo 

jurídico”, o que traz ainda mais insegurança jurídica. 

Destaca-se que essa questão passará a ser recorrente tendo em vista que o 

desenvolvimento tecnológico trabalha em escala exponencial e a produção 

legislativa no máximo opera na linearidade, gerando um distanciamento cada vez 

maior entre a realidade tecnológica e as leis vigentes. 

Com relação a legislação foram analisadas a regulamentação federal e 

municipal, apresentado no item 2.2.1. A tabela nº 11 é uma contribuição para 

discussão de melhoria na legislação de Curitiba Lei 1892 /2012 e - do artigo 85 da lei 

11.095 de 21 de julho de 2004 (podendo ser uma normalização para alguns itens), 

substituição do cabeamento aéreo para subterrâneo da região central, com prazo de 

execução de seis anos, contados a partir da vigência desta Lei, janeiro de 2015. 
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Tabela 11 - sugestão para discussão Lei 1892 /2012 e - do artigo 85 da lei 11.095. 

a) Especificar sobre o processo de substituição de infraestrutura aérea por subterrânea na 
região central, priorizando locais de infraestrutura de distribuição de energia elétrica. 

b) Art.6º Lei 1892/ 2012 – incluir especificação do duto ou subduto implantado para o 
município, caixa de passagem e/ou posto de visita onde será conectado.  

c) Acrescentar neste artigo que o duto/ subduto da Prefeitura poderá ser utilizado por 
terceiros (mediante concessão ou outro modelo de negócio). 

d) Incluir regras sobre valor da taxa de cobrança mensal. Incluir prazo da concessão e 
clausula final com relação a responsabilidade da retirada dos cabos. 

e) Para transparência do processo, deixar claro o destino dos recursos advindos do valor 
das concessões ou outro modelo. 

f) Cláusula que permita o  Município prover a infraestrutura necessária para o 
enterramento dos cabos e fios, por meio de concessão à empresa que  providenciará 
galeria subterrânea compartilhada. Definir os critérios de concessão. Incluir a 
responsabilidade sobre a revitalização da calçada. 

g) Definir fluxo: qual setor do Município irá notificar as concessionárias ou a 
concessionária de energia elétrica para que apresente o cronograma anual de 
substituição da rede aérea da Zona central, definir o prazo limite de entrega do 
cronograma. 

h) Incluir clausula de não cumprimento de prazo pela concessionária de energia elétrica, 
por exemplo, na impossibilidade de cumprimento do § 1º, do art. 85, da Lei 11.095/04, 
deverá a concessionária emitir justificativa acompanhada de laudo técnico e financeiro, 
definindo o prazo limite para esse laudo. 

i) Quando for iniciado projeto de revitalização de logradouro que, contemple o 
enterramento dos cabos aéreos, o setor/órgão do Município responsável pelo projeto, 
informará a COC (Coordenadoria de Obras de Curitiba) que, notificará as empresas 
que fazem uso de infraestrutura aérea e ou de superfície, para que providenciem a 
substituição por infraestrutura subterrânea. 

j) Definir o prazo entre a notificação e o início das obras de revitalização, e publicar diário 
oficial do município. 

k) Entre outras informações e requerimentos necessários, constará da notificação e do 
edital, informações como: trecho que será revitalizado; prazo estimado para o início 
das obras; solicitação para que seja apresentado o alvará acompanhado da ART para 
os cabos aéreos, postes e outros equipamentos de infraestrutura instalados em via 
pública. Definir prazo para apresentação da ART. 

l) Na eventualidade de não se identificar os proprietários dos cabos e fios aéreos, postes 
e outros equipamentos de infraestrutura instalados em via pública, será aberto 
procedimento para decretá-los perdidos em favor do município. 

m) Definir prazo para obra de revitalização de calçada após notificação e publicação. 
(como forma de conferir tempo às empresas interessadas da obra se organizarem) 

Fonte: Elaboração própria 

. 
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Em Porto Alegre as diretrizes gerais de atuação da cidade são compostos por  

seis planos setoriais do PDDUA: Plano Gerenciamento de Energia, Plano 

desenvolvimento de Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana, Resíduos Sólidos, 

Proteção Ambiental, e Abastecimento de água. Porto Alegre tem em sua legislação 

do uso do subsolo, nº 12.789 desde junho de 2000. A figura 12 apresenta dados da 

rede de fibra óptica de Curitiba e Porto Alegre. 

Tabela 12 – Visão geral dos dados da rede de fibra óptica de Curitiba e Porto Alegre. 

CURITIBA PORTO ALEGRE 

Total de 983 equipamentos urbanos 

Conectados na rede corporativa através 

de fibra óptica. 

 

 

 

 

 

25% da infovia própria é subterrânea 

*Dados fornecidos pela SIT 

Equipamentos conectados infovia PROCEMPA  

• Total de 61 POP´s = 45 primário e 16 secundário 

• 1.460    -   Switch’s 
• 13.000  -   Micros 
• 2.400    -   Telefones VoIP  (Total de 7.900) 
• 1.340    -   Câmeras Vídeo Monitoramento 
• 660       -   Relógios Ponto 
• 190       -    Alarmes Guarda Municipal 
• 80         -   Servidores Físicos 
• 864       -   Servidores Virtuais 

 
77,78%  da infovia é  subterrânea e própria. 

*Dados fornecidos pela PROCEMPA 

Fonte: Elaboração própria 

A infovia da Prefeitura Municipal de Porto Alegre é própria e atendida pela 

Procempa, tabela 12, a qual tem um contrato de instalação e manutenção de 

infraestrutura. O Município iniciou a construção da infovia em 2001. 

Curitiba tem infovia própria e na sua maioria terceirizada, tabela 12. 

Atualmente o Município possui um contrato emergencial com o Instituto Curitiba de 

Informática – ICI, Organização Social que atende o Município. Está no planejamento 

de TIC do Município a licitação dos serviços de conectividade. A infovia própria do 

município teve sua construção iniciada em 1996 para atender a rede de 

geoprocessamento da Prefeitura, coordenada pelo IPPUC. 

O planejamento estratégico precisa estar alinhado com a governança e 

mecanismos regulatórios com visão holística e sistêmica na concepção da cidade ao 

longo de seus programas e criar projetos de curto prazo para execução e resultados 

mais imediatos sem desfocar do projeto final. A gestão histórica das informações/ 

alterações para entendimento futuro das ações/ decisões tomadas no passado com 

relação ao programa/ projeto, ou mesmo entender a motivação destas mudanças e 

suas respectivas justificativas são fundamentais para a melhoria continua e “acertar 
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os trilhos” quando necessário. Geralmente, tais projetos ultrapassam a gestão, 

podendo ocorrer alteração de prioridades na gestão posterior, inovação tecnológica, 

mas não se pode perder a concepção de cidade ou do projeto/ programa. 

Somente a vontade política não é a solução, mas ela é o indutor que origina a 

discussão junto com os diferentes interlocutores. Por outro lado, os gestores 

precisam de estudo de viabilidade técnico-financeira do projeto para tomada de 

decisão, ou seja, o valor da infraestrutura (dutovia e  fibra)  deve ser dado pelo valor 

que ele retornar, o que foi corroborado pelos entrevistados nesta pesquisa, e 

complementam que itens essenciais devem compor o projeto para que os auxilie no 

planejamento e tomada de decisão: uma visão estratégica do projeto - melhorias que 

pode trazer a cidade/ cidadão, modelo econômico, possível financiamento/ recursos 

para a infraestrutura e gestão da solução, modelo tecnológico e implantação 

propriamente dita, isso tudo deve estar alinhado com a legislação, o jurídico deve 

estar presente no ciclo do projeto, desde sua concepção/ elaboração. 

 

A importância da Fibra óptica e o desenvolvimento socioeconômico Local  

Além das entrevistas, buscou-se na literatura dados institucionais que 

comprovassem as evidências de ganho efetivo para a cidade e consequentemente à 

sociedade com relação a utilização de fibra óptica, amparando seus investimentos e 

incentivando o desenvolvimento local e regional. 

As empresas privadas geralmente tem menor motivo para investir em 

infraestrutura de fibra óptica, portanto, é necessária a intervenção pública (política 

e/ou financeira) para atender as necessidades futuras de banda larga e garantir que 

a sociedade em geral possa colher os benefícios da economia digital. Essa 

afirmação teve como visibilidade as entrevistas realizadas e a revisão de literatura 

da Europa e EUA. 

Comunidade Europeia: “Estudos e Resultados Socioeconômico e 

Benefícios da Banda Larga de Alta  Velocidade – FIBRA ÓPTICA – 2015 -   

Segundo estudos realizados pela comissão europeia de banda larga, 2015, as 

TIC e as redes de alta velocidade através de fibra óptica são motores fundamentais 

para reforçar a política de desenvolvimento socioeconômico da Europa, onde 

segundo resultado, todas as empresas, serviços, cidadãos podem e devem se 

beneficiar da conectividade óptica. Resultados positivos como capital e trabalho 

culminam no crescimento do PIB. Aqui localizamos um contraponto, nos estudos de 
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Katz e  Suter (2009) não mostrou relação linear entre banda larga e criação de 

emprego, somente é significativa quando ocorre certo nível de maturidade, sendo 

percebido os benefícios pelos primeiros que utilizam o serviço, e os posteriores 

geralmente tem uma baixa percepção de melhoria, ocasionando uma curva em  “U” 

invertida. De acordo com Katz e Suter, o ganho de produtividade resulta em uma 

redução de emprego devido a substituição da mão-de-obra como resultado 

terceirização. Os autores  identificaram três  impactos diretos da rede de banda larga 

sobre o emprego:  

1º -Aceleração na Inovação – novas aplicações e serviços = criação de empregos. 

2º - Melhoria Produtividade – adoção processos de negócios mais eficientes 

melhorando a produtividade  na  indústria em 5% e em 10% em serviço. 

3º - Atrair emprego de outra região = prestar serviço remoto. 

Na comparação entre tais efeitos no EUA e na Europa, os efeitos na Europa 

foram menores, a leitura dos pesquisadores citados é de que este resultado foi 

devido a Europa possuir países pequenos com fronteiras adjacentes que podem 

estar envolvidos de maneira direta e indireta. Mas complementam que o efeito 

negativo é compensado por aumento na taxa de inovação e serviços resultados da 

criação de novos empregos.  

No estudo da Comissão Europeia, a mesma revisou a literatura sobre os 

benefícios da conectividade através de banda larga de alta velocidade para a 

sociedade juntamente com as principais experiências, percepções e políticas 

públicas da época do estudo, 2014-2015. Tendo três camadas de benefícios 

socioeconômicos do bem estar social: 

1ª - Podem ser monetizados e internalizados (por operadoras e empresas); 

2ª - Podem ser monetizados, mas não internalizados onde a operadora não tem 

motivação financeira para investir na construção da rede; 

3ª - Não podem ser monetizados nem internalizados. De acordo com o estudo, 

não é possível medir alguns ativos através de instrumentos tradicionais como o PIB, 

o que inclui qualidade de vida, e a possiblidade de novas aplicações, pois os 

formuladores de políticas capacitam os criadores de conteúdo, segundo o estudo  a 

única maneira de capturar os benefícios é através da rede de comunicação de alta 

velocidade como bem público, o que é corroborado por pesquisas que mostram 

efeito positivo no PIB de cidades que implantaram e utilizam essa rede.  
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Por este princípio, conduz a agenda política da Comissão Europeia, 

considerando os aspectos específicos à estratégia de mercado e a revisão do marco 

regulatório. Novamente aqui uma evidência corroborando a percepção do resultado 

desta dissertação: Planejamento estratégico, governança precisam estar alinhados 

com mecanismos regulatórios. O guia de investimento de banda larga da Europa 

(European Comission, 2014) afirma que para garantir que a Europa melhore na 

competitividade da economia global é importante que se invista na infraestrutura de 

comunicação de dados de modo que empresas, cidadãos e serviços públicos 

possam desenvolver novas aplicações de serviços digitais. A Comissão Europeia 

fixou como meta na Agenda Digital para a Europa – DAE, 100% de cobertura da EU 

com banda larga de velocidade mínima de 30Mbps (Mega bits por segundo) para 

2020 e 50% de 100Mbps ou superior para o mesmo prazo. (European Comission, 

2014). Para atingir essa meta são necessárias políticas públicas para incentivo de 

construção de infraestrutura óptica com projeto de migração progressiva da 

transição de redes de cobre para fibra óptica. E em 2016, a Comissão Europeia 

inseriu nova meta transformando a Europa em uma sociedade gigabit até 2025. Para 

alcançar este objetivo, estabeleceu uma visão da Europa em que a disponibilidade e 

utilização de redes de capacidade muito elevada permitem a utilização generalizada 

de produtos, serviços e aplicações no mercado único digital. Essa visão se baseia 

em três objetivos estratégicos principais para 2025: 

a) Conectividade Gigabit para todos os principais condutores socioeconômicos; 

b) Cobertura 5G ininterrupta para todas as áreas urbanas e os principais 

caminhos de transporte terrestre, e 

c) Acesso à conectividade, oferecendo pelo menos 100 Mbps para todos os 

lares europeus. 

Para suportar ferramentas de inovações digitais que são desenvolvidas para 

conectar, mobilizar e capacitar pessoas, comunidades, organizações, setores para 

auxiliar a moldar seus ambientes, somente é possível com uma rede de alta 

velocidade através de fibra, no mínimo no seu backbone e backhaul. Essa visão é 

corroborada pelas entrevistas realizadas neste trabalho e pela revisão de literatura, 

como referência estudo da Young Fundation, a qual afirma que o desenvolvimento 

socioeconômico deve ser um elemento central do planejamento da política de 

infraestrutura de conectividade, e conclui que para o sucesso da inovação social 

digital, onde a compreensão é compartilhada, onde a interação entre setores é 
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fundamental. Conclui que a banda larga de alta velocidade é uma obrigação a fim de 

permitir soluções novas e mais eficazes para problemas e necessidades sociais. 

A figura 13 mostra o estudo da Forzati e Mattson, 2011, o qual fornece uma 

visão do “por que” a melhor solução para o futuro é investir em fibra óptica. Outras 

tecnologias de alta velocidade estão presentes no mercado, entre elas a 4G, e 5G, 

porém no seu backbone é necessária uma rede robusta de fibra óptica que permita 

“escoar” o grande volume de dados. 

Figura 13 -- Velocidade de tecnologia de transmissão de dados 

 
Fonte: Forzati & Matson,  2011 

Certificado na literatura e nas entrevistas realizadas, corroboram com o 

resultado da pesquisa apresentada na figura 13, e complementam que a capacidade 

da fibra óptica atualmente, é praticamente ilimitada, com despesas operacionais 

mais baixas que cabo de cobre, com outro fator desfavorável, que a transmissão 

através do cabo de cobre começa a degradar em centenas de metros, o que não 

ocorre com a fibra. Outro dado importante pontuado pelos entrevistados ratifica a 

importância da conectividade óptica e alertam sobre a necessidade de ampliação 

dessa rede no Brasil para não impactar na implantação da tecnologia 5G. Uma 

necessidade identificada nas entrevistas foi a construção da infovia de Curitiba, 

iniciada em 1996 para atender a rede de geoprocessamento da Prefeitura.  

Com relação a implantação de fibra como acesso nas residências (last mile), 

inicialmente o custo é maior, mas a manutenção é menor, onde a atualização das 

redes oferece uma receita muito maior e por um período mais longo. Além das 

entrevistas a literatura também traz uma concordância neste item, através do 

conselho europeu de FTTh em 2014. (FTTH CONCUNCIL, 2014). 

A estrutura de economia atual e os possíveis papéis dos atores deste 

mercado são: 

• Provedor de infraestrutura física  

• Provedor de rede  
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• Provedor de serviço 

Quando um ator assume os três papeis é denominado de modelo 

verticalmente integrado, caso das grandes operadoras, por exemplo Oi, Claro, 

Telefônica, Copel e a  Axione na França – onde o governo francês adotou em 2005 

leis que permitia autoridades locais a construir, financiar e operar infraestrutura de 

banda larga. A empresa Axione se tornou líder mercado francês, com resultado de 

2,4 milhões de pessoas conectadas em banda larga de alta velocidade, 800 

empregos por ano no setor de infraestrutura, TI e telecomunicação e novos 

negócios,  e em 2015, iniciou a implantação de FTTh. 

A Broadway Partners elaborou relatório de impacto social com objetivo de 

transformar estrutura comunicação reino unido, identificando que a não expansão da 

rede de alta velocidade não era pela falta de demanda, mas pela necessidade de 

melhoria na regulamentação e falta de  incentivo  para investir no Reino Unido, e 

defende que a banda larga deve ser considerada como direito básico. A Broadway 

atua como catalisador, trabalhando através de parceiros e utiliza vários modelos de 

negócio cuja abordagem preferida são as  PPP – parceria público privada como co-

investimento. 

Outro resultado do estudo da comissão europeia, considerando uma revisão 

de seis estudos estimou a criação de empregos a partir da banda larga: para cada 

bilhão de euros gastos em construção de fibra óptica criou-se 9.320 empregos, 

sendo divididos em três níveis, segundo estudo: emprego direto - construção rede; 

criação de emprego indireta-emprego indireto gerado por empresas que 

subcontratam técnicos envolvidos na construção de rede; e induzir a criação de 

emprego – através de gastos com base na renda obtida com os efeitos diretos e 

indiretos. Neste estudo não foi localizado ganho entre a rede aérea e subterrânea, 

mas no resultado geral de implantação de fibra óptica. 

Neste cenário, o retorno de benefícios, estudo de investimento de 

infraestrutura, o planejamento estratégico através de políticas públicas deve evitar 

que os grupos sem acesso digital sejam deixados de lado por falta de investimento 

do setor privado. Conforme evidenciado nos resultados de pesquisa acima, os 

benefícios que a sociedade pode obter de uma conectividade superam custos de 

produção. Olhando os estudos aqui apresentados como referência, pode-se afirmar 

que se justifica economicamente, do ponto de política pública, intervir e construir 

redes de fibras em áreas onde o mercado não irá entregar devido ao não retorno 
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financeiro. Conforme entrevistas realizadas e referências aqui apresentadas, para o 

sucesso de implantação de um projeto de infraestrutura é necessário revisar a 

regulamentação, mapeamento obrigatório das infraestruturas e política de auxílios 

do governo. Esses itens estão contemplados no item 4.4 desse trabalho – Proposta 

de um sistema de gestão de infraestrutura óptica subterrânea. Tais estudos reforçam 

a necessidade de intervenção pública, no mínimo como indutor e gestor dessa 

discussão, e algumas vezes gestor do projeto de construção compartilhada em 

relação ao capex da obra.  

Através de conhecimento adquirido na área de TIC e gestão de infraestrutura 

de comunicação, literatura pesquisada, entrevistas, palestras, a transformação 

digital não se sustenta sem redes de alta velocidade, e para isso se faz necessário 

incluir no planejamento da cidade uma infraestrutura robusta, considerando 

principalmente os serviços públicos. Neste contexto muitas ações tem se executado 

no Brasil, como Projeto Nacional de Banda Larga-PNBL. Criado pelo decreto n.º 

7.175/2010, cujo Programa Nacional é uma iniciativa do Governo Federal que tem o 

objetivo principal de massificar o acesso à internet em banda larga no país, 

principalmente nas regiões mais carentes de tecnologia, conforme mencionado 

anteriormente a importância da governança, um dos itens essenciais dela é a 

transparência, e citamos como exemplo no processo nacional relacionado a 

infraestrutura: o MCTIC publicou, em 18 outubro 2017, consulta pública através do 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). O objetivo da proposta é colocar 

a banda larga no centro da política brasileira de telecomunicações. Para isso, o 

decreto substituirá outros três em vigor, unindo em um único instrumento as 

diretrizes regulatórias para a expansão de serviços de banda larga e inclusão digital 

no Brasil. O documento revoga o Decreto nº 4.733/2003, que dispõe sobre as 

políticas públicas de telecomunicações; o Decreto nº 7.175/2010, que instituiu o 

Plano Nacional de Banda Larga (PNBL); e o Decreto nº 8.776/2016, que criou o 

Programa Brasil Inteligente, expansão do PNBL. 

Outro exemplo de incentivo com origem o governo estadual, foi o projeto da 

Rede 399 do Paraná - desafio dos gestores e planejadores que adicionamos aqui, 

pontuado pelo presidente da Celepar Jacson Carvalho Leite(janeiro 2011 a 

julho2018), deve-se considerar a vizinhança e o ecossistema nos projetos, incluindo 

a infraestrutura óptica, pois não há como pensar em política pública isolada, 

principalmente tratando de cidades metrópole como Curitiba e Porto Alegre. Ambas 
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as cidades já tem perfil de preocupação com impacto na área metropolitana, e agora 

as mesmas tem responsabilidades formais a cumprir, em conformidade com a Lei 

federal nº 13.089, de 12 janeiro de 2015 – Estatuto da Metrópole, a qual estabelece 

diretrizes  gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas 

de interesse comum em regiões metropolitanas, normas gerais sobre o plano de 

desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança Inter 

federativa. No estado do Paraná a empresa CopelTelecom fornece conectividade 

através de fibra óptica em 394 dos 399 municípios do Estado. A Copel entrega, na 

sua maioria, a fibra até a sua subestação, o problema está na última milha, entrega 

até o ponto comercial ou residencial. Para atender essa demanda, o estado 

implantou o projeto REDE 399 com incentivo, através da agência Fomento Paraná 

para os provedores do estado implantar rede fibra óptica nos municípios, onde os 

provedores (pequenos, médios grandes) tiveram apoio para elaborar o projeto da 

equipe técnica especializada da Celepar e, posteriormente, o empresário solicitava o 

financiamento na agência Fomento Paraná para execução do respectivo projeto. 

Como resultado 76 municípios iniciaram o processo, e efetivamente cinco 

finalizaram. O motivo deste baixo resultado, mesmo com incentivo de financiamento, 

foi a necessidade de capacitação dos empresários na implantação do projeto e 

melhor conhecimento da área. 

Em conformidade com o Plano de Governo e acreditando nessa linha de 

inovação e planejamento estratégico integrado com governança, os dois atuais 

prefeitos de Curitiba e Porto Alegre apostam na inovação e novas tecnologias para 

desenvolvimento da cidade, tendo a governança como um dos pilares principais. 

Segundo essas evidências, pode-se afirmar que aos poucos as administrações 

públicas estão percebendo ganhos de eficiência e redução de custos decorrente da  

inovação tecnológica, e auxiliá-los nas tomadas de decisões com base em dados 

confiáveis. Essa afirmação também é ratificada pela ABEP – Associação Brasileira 

de empresas de Pesquisa, janeiro 2019, que em cada R$1,00 investido em TIC, os 

governos estaduais economizam uma média de R$9,79 no ano seguinte. Não foi 

localizada neste estudo a separação deste retorno com relação à infraestrutura 

óptica. 

Apesar de retornos positivos de benefício para a sociedade com relação a 

fibra óptica, a infraestrutura subterrânea para essa conectividade está crescendo 

devido a diversos fatores, conforme já exposto neste trabalho, diversas cidades do 
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Brasil já possui leis próprias com esse fim. Obras são vistas no nosso cotidiano 

constantemente, e há uma razão para isso, pois sob o asfalto se esconde um 

complexo labirinto de serviços como água, gás, energia elétrica, linhas de 

telecomunicação, esgoto, entre outros que precisam de inventário, manutenção, 

reparo, expansão e atualização, e em alguns países, também há de se pensar no 

Brasil, um agravante que é o envelhecimento da infraestrutura subterrânea, com 

séculos de instalação. Os gestores e planejadores precisam pensar em projetos em 

longo prazo, planos de estado e não somente de governo, construir projetos 

sustentáveis no seu tripé: social, econômico e ambiental, precisam elaborar um 

projeto de infraestrutura do subsolo como um todo. Corroborando com esse 

pensamento poucos estudos completos foram localizados, com a preocupação de 

levantar as causas e buscar uma solução, mas os resultados desses estudos são 

surpreendentes e estão sendo solucionados com a cooperação do município, 

academia e empresa/ sociedade, devido a complexidade e importância do tema.  

Nesta seção se está citando o resultado principal desses estudos 

identificando que para solução dos serviços do subsolo, é necessária a construção 

de projeto, desenvolvimento de políticas, governança, mecanismos regulatórios e 

arquitetura como solução de todos os serviços que compartilham desse ambiente, a 

qual será melhor detalhada na seção de arquitetura.  

Um dos Estudos foi realizado por Thornton (2016), o qual aponta que a cada 

minuto há um incidente na rede subterrânea dos EUA, gerando um custo de 25 

bilhões dólares por ano, ocasionando transtorno na mobilidade, diferentes acidentes 

até mesmo com perda de vida. Portanto, há de se compartilhar a preocupação dos 

gestores e planejadores quando respondem que precisam olhar não somente para 

infraestrutura de fibra óptica, mas para um projeto maior, que justifica diretrizes 

específicas no plano diretor da cidade para solução do subsolo. O referido projeto se 

desenvolve em Chicago com parceria do governo, academia e empresas, foi 

lançado oficialmente em fevereiro de 2014. Seus integrantes são Cityzenith - uma 

empresa de visualização de dados, e a Esri, produtora de softwares de mapeamento 

e análise, auxiliaram na produção de uma plataforma que mostra em 3D a cidade e 

sua infraestrutura subterrânea. Isso foi suportado por um sistema de dados 

hospedado em nuvem construído com a ajuda da Microsoft. A Universidade de 

Illinois-Urbana-Champaign desenvolveu um sistema de upload de dados baseado 

em aplicativos que converte imagens de fotos em arquivos Point Cloud (nuvem de 
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pontos- conjunto de pontos expresso em um mesmo sistema de coordenadas). No 

Point Cloud, as digitalizações ou fotografias de um objeto são divididas em pontos 

de dados que representam posições em sua superfície e unidas usando um sistema 

de coordenadas, criando uma imagem digital em 3D. Este estudo mostra que US $ 

1,5 bilhão de dólares são acumulados todos os anos por trabalhadores da 

construção civil que envolve a infraestrutura subterrânea. A expectativa de retorno 

da solução com rastreamento, inventário, ferramenta de gerenciamento 3D, entre 

outros, de instalações abaixo do solo é de mais de 20 vezes o valor investido. 

Segundo os pesquisadores que participam do projeto não é somente a implantação 

da ferramenta de gerenciamento, registro, monitoramento e cadastro, mas manter os 

dados atualizados e confiáveis, é um desafio, pois, em Chicago, há mais de 100.000 

escavações por ano de diferentes serviços que envolve o subsolo. Devido 

importância e impacto econômico, segurança, entre outros, o projeto contou com 

investimento de US $ 70 milhões do Departamento de Defesa dos EUA (DOD). 

Outro estudo foi do Reino Unido, pelo pesquisador McMahon (2005), onde 

identificou que a manutenção e operação, mesmo nos níveis atuais, são caras, com 

custos diretos de construção estimados em £ 1,5 bilhão por ano no Reino Unido (dos 

quais 150 milhões estão associados a danos de terceiros). Por comparação, custos 

indiretos (incluindo impactos sociais e ambientais) foram estimados em £ 5,5 bilhões 

por ano. 

De acordo com ONU (2012) a inovação e o desenvolvimento do governo 

eletrônico pode posicionar o setor público como motor das demandas por 

infraestrutura de TIC, gerando com isso oportunidades para a economia como um 

todo. Além do potencial econômico, o desenvolvimento de TIC no país representa 

maior competitividade, incremento de novos negócios e inovação, influenciando a 

vocação econômica de uma localidade (CUNHA & MIRANDA, 2013). No relatório da 

ONU sobre o desenvolvimento de governo eletrônico, o Brasil teve uma melhora na 

classificação, de 2016 para 2018 de 7 posições, um dos motivos foi o Programa 

Nacional de Banda Larga do governo federal (PNBL). A tabela 13 mostra a posição 

mundial do Brasil com relação ao desenvolvimento do governo eletrônico no mundo, 

de acordo com os relatórios da ONU nos anos de 2003 a 2018. 
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Tabela 13- Relatório governo eletrônico – ONU (E-government Development Index de 2003 a 2018) 

Posição do Brasil em 
relação 

ANO 
2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Desenvolvimento de 
e-gov no mundo  
 

39ª 35ª 33ª 45ª 61ª 59ª 57 51 44 

Fonte: Elaboração própria.  

A tabela 13 apresenta a posição mundial do Brasil, entre os anos de 2003 a 

2018, no desenvolvimento do governo eletrônico, onde um dos indicadores é a 

conectividade de alta velocidade através de fibra óptica. Neste contexto, esse 

trabalho busca como resultado, sugerir uma Gestão integrada de infraestrutura (com 

recorte para infraestrutura óptica, possibilitando ser ampliado a outros serviços que 

são compartilhados no subsolo conforme mostrou a necessidade da pesquisa, mas 

sem se aprofundar nos mesmos). 

Segundo a United Nations University –UNU- e International Development 

Research Center –IDRC- (2016), é crescente as demandas dos municípios, 

referente a diversos serviços públicos, com a responsabilidade de tratar de 

problemas urbanos relacionados à mobilidade,  consumo de recursos naturais e 

energéticos, gestão de resíduos sólidos, saúde, educação entre outros (BID, 2016).   

Frente a essas demandas na discussão sobre gestão urbana alicerçada no 

uso das TIC como apoio ao monitoramento, conectividade, controle e tomada de 

decisões, Curitiba e Porto Alegre tem modelos distintos na área de gestão e 

operação de TIC, sendo Porto Alegre realizado através da Procempa que faz parte 

do organograma do Município e Curitiba, através de contrato de gestão com uma 

Organização Social.  

As duas cidades estão entre as 10 cidades brasileiras mais inteligentes de 

acordo com o Ranking Connected Smart City 2018, em 1º e 8º lugar 

respectivamente. Ambas estão classificadas nas quatro edições do Ranking, 2015 a 

2018 sendo destaques em dimensões específicas a nível nacional e necessário 

melhorias em outros setores conforme comentários a seguir referente a essa 

classificação.  

Curitiba 

Curitiba trouxe para este cenário, em 2016, uma norma própria de Cidade 

Inteligente. Diretrizes de infraestrutura e cidades inteligentes estão presentes na Lei 

Orgânica e Plano Diretor do Município revisado em 2014. Para trabalhar em 

soluções e projetos neste contexto era necessário conhecer o seu conceito para 
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alinhar a realidade Curitibana. Por não haver um consenso nacional e internacional 

sobre o tema, Curitiba elaborou um “Modelo de Cidade Inteligente para a Cidade”. 

Este foi construído a partir da análise de  modelos de referência como o Center of 

Regional Science at Vienna University of Technology, Siemens, Boyd Cohen, 

“Modelo Territorial” de Buenos Aires, Chile, Estados Unidos e Barcelona. O qual foi 

composto por 6 dimensões com 18 iniciativas, conforme ANEXO I – Norma de 

Curitiba Smart City (Prefeitura Curitiba, 2016). 

No modelo adotado por Curitiba, as diretrizes devem ter abrangência sobre 

toda a Administração Municipal, ou seja, todos os órgãos e entidades da 

administração direta e indireta do Município, os quais devem acatá-las e observá-las 

na sua integralidade. Também apresenta na sua concepção gráfica alguns recursos 

de TIC fundamentais, entre eles a conectividade para sustentar as seis dimensões e 

as dezoito iniciativas.  

O tema de Cidade Inteligente e Infraestrutura em geral são pauta do plano de 

governo da atual gestão, que tem a inovação como premissa dos seguintes eixos de 

atuação: Saúde, Segurança, Educação Infraestrutura, Turismo, Cultura, Novas 

energias e Mobilidade Urbana.  

Verificado a existência de Projeto/ Programa de Cidade Inteligente e 

Infraestrutura Óptica. A agenda relacionado a cidade inteligente é realizada através 

de conselho – CETIC, porém nas entrevistas não foi possível localizar o sponsor, 

órgão ou setor responsável pelo programa/ projeto. Com relação a infraestrutura 

óptica, o planejamento é bem claro com relação a competência do IPPUC, 

infraestrutura, e tecnologia da SIT. Identificado ausência de definição do órgão/ setor 

competente pela gestão, especificação dos dutos de comunicação  do município.  “O 

IPPUC nasceu com o Plano Diretor com a missão de garantir a sua manutenção. E é 

um instrumento de todas as secretarias responsável por criar e propor modelos para 

o desenvolvimento de Curitiba para o presente e o futuro”, afirmou, em entrevista, o 

presidente do IPPUC, Reginaldo Reinert. (presidente IPPUC 2017-2018). 

Programa “Linha Verde “ - Curitiba 

Os projetos da Linha Verde estão alinhados com o conceito de Cidade 

Inteligente do Município, onde a infraestrutura óptica irá garantir conectividade, 

disponibilidade e escalabilidade, interligando todos os equipamentos urbanos desse 

projeto, através de uma rede de multisserviços, principalmente no seu tronco 

(backbone) principal, provendo uma gestão eficaz de infraestrutura disponibilizando 
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informações para consultas técnicas e estratégicas gerando informações e 

indicadores. 

Este objetivo está alinhado com o Plano Diretor do Município no planejamento 

de infraestrutura digital para a cidade e desenvolvimento do Município, no sentido de 

prover melhores serviços ao cidadão, bem como prover ambientes que propiciem 

soluções inovadoras para Curitiba, oportunidade de negócio autossustentável de 

infraestrutura óptica metropolitana e atratividade de investimentos.   

Toda a nova geração de aplicações e a evolução da tecnologia demanda 

infraestrutura de comunicação eficiente e altamente disponível com recursos de 

classificação e priorização do fluxo de informações importantes para o Município. A 

utilização de novas tecnologias, baseadas em interfaces Web, aliando multimídia a 

necessidades do município, resultam em constantes pressões de tecnologia e por 

aumento de capacidade nas infraestruturas de comunicação óptica. 

Tendo a infraestrutura como ponto principal para a entrega dos serviços, 

considerando o melhor uso dos recursos disponíveis e tendo como premissa a 

sinergia da conectividade, plena gestão, economicidade e qualidade dos serviços 

ofertados, alinhando com o Portfólio dos diferentes Projetos da Linha Verde, as 

principais soluções de análise com relação a tecnologias compatíveis e necessidade 

de conectividade foram: 

• Eletromobilidade: BRT e carshare, 

• IoT – com diferentes sensores, por exemplo, monitoramento do CO2,  

• Iluminação Pública, 

• Semáforo inteligente,  

• Video Monitoramento e  

• Disponibilizar acesso gratuito de WiFi ao Cidadão nos terminais de ônibus ao 

longo da Linha Verde. 

PORTO ALEGRE 

Em Porto Alegre não há uma norma ou política formal de Cidade Inteligente, 

mas há muitas ações de políticas públicas em quais as suas dimensões estão bem 

pontuadas. Há diretrizes bem definidas relacionadas a infraestrutura óptica/ 

telecomunicações na Lei Orgânica e no Plano Diretor do município desde 2000.  

Também são pilares do plano de governo da atual Gestão: “Gestão pública 

resultado para pessoas, Governança e Gestão: conceitos e resultados” – onde a 
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“mudança inicia com uma gestão estratégica, com foco nos resultados, mas que 

seja, antes de tudo, uma gestão humanizada. Isso requer esforços que vão além dos 

modelos de gestão tradicional. Por isso, acreditamos que existem conceitos de 

governança e gestão que precedem nossas propostas, e que queremos 

compartilhar”(plano governo Prefeito Porto Alegre). Na governança, dentre diversos 

eixos da política pública, está no Plano de Governo: Transparência – condição 

básica de uma verdadeira democracia; Planejamento – de curto, médio e longo 

prazo, utilizando metodologias de planejamento estratégico monitoradas por 

indicadores públicos de resultado e eficiência, e Inovação e Tecnologia – aproveitar 

as tecnologias do século XXI para o desenvolvimento das políticas públicas, como 

por exemplo, a segurança.  

Existe uma macrotendência de muitas coisas serem baseadas em TIC e para 

isso precisa ter um planejamento, um modelo de gestão diferenciado. Um conceito 

usado neste trabalho é o de Cidade Inteligente (ISO 37120) onde a infraestrutura é 

necessária para potencializar os resultados de serviços entregues ao cidadão.  

Em conformidade ao contexto explicitado, é evidente a importância da 

infraestrutura óptica. Para análise de Curitiba e Porto Alegre na entrega de serviços, 

impossível sem fibra óptica, e do desenvolvimento socioeconômico que pode ser 

alavancado por essa infraestrutura, esse trabalho utilizou como referência 

indicadores dos Ranking Connected Smart (período 2015 a 2018) e Cidades 

Empreendedoras da Endeavor (período 2015 a 2018), pois os indicadores da ISO 

37122 (Cidades Inteligentes) estão em construção. 

4.1.1 RANKING CONNECTED SMART CITIES CIDADES 

EMPREENDEDORAS NO BRASIL 

Ambos os Ranking: “Cidades Inteligentes e Empreendedoras” tem indicadores 

em seus eixos/ dimensões alinhado com a sustentação desse estudo, através de 

entrevistas e literatura, evidenciando a importância da tecnologia da informação e 

comunicação, e a necessidade de uma gestão eficiente de infraestrutura para 

garantir, principalmente, a qualidade de serviços públicos e desenvolvimento 

socioeconômico local e regional. 

Com objetivo de um Brasil mais competitivo, em 2017, o governo federal 

publicou o Decreto nº 9.203, que dispõe sobre a política de governança da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Segundo o ministro 

Augusto Nardes, os novos dispositivos legais serão “um divisor de águas para o 
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País, ... A governança é fundamental, pela dimensão do País” (TCU, 2017). 

Destaque para ser seguido do processo que gerou o Decreto nº 9.203: O TCU 

capacitou sua equipe técnica, evoluindo para o texto com os dez passos, que 

originou o decreto e o projeto de lei. A elaboração foi trabalho, em conjunto, entre as 

equipes técnicas: Casa Civil e dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral 

da União (CGU). Segundo o Ministro, os respectivos órgãos formaram um Comitê 

Interministerial de Governança, responsável por incorporar boas práticas de 

governança no âmbito do Poder Executivo Federal, pois mais que implantar uma 

nova lei, é necessário monitorar e alinhar os caminhos. 

Conforme mencionado anteriormente nos desafios e preocupação dos 

gestores e planejadores com relação a infraestrutura (não somente de fibra óptica, 

recorte desse trabalho), mas dos diferentes serviços que compartilham o subsolo. As 

soluções relacionadas no item 4.2 – Soluções Tecnológicas desta dissertação tem a 

governança pública como um dos fatores de sucesso, conforme mostra a tabela 14. 

Tabela 14- Princípios da governança x soluções item 4.2 

Princípios Descrição Identificação na solução 

Legitimidade Não basta verificar se a lei foi cumprida mas se 
está atingindo o objetivo alcançado, neste caso se 
chegou ao cidadão 

Estudos retorno socioeconômico 

Equidade Garantir as condições para que todos tenham 
acesso  

Políticas públicas e 
investimentos públicos em áreas 
menos favoráveis 
economicamente 

Eficiência  Fazer o que é preciso ser feito com qualidade 
adequada ao menor custo possível. 

Colaboração – Tríplice Hélice 

Probidade Dever dos servidores públicos de demonstrar 
probidade, zelo, economia e observância às regras 
e procedimentos do órgão ao utilizar, arrecadar, 
gerenciar e administrar bens e valores públicos 

Iniciativa do governo em buscar 
solução para junto a sociedade 
para valor público: subsolo.  

Accoutability Espera-se que os agentes de governança prestem 
contas de sua atuação de forma voluntária, 
assumindo integralmente as consequências de 
seus atos e omissões. 

Não foi localizado esse item. 

Transparência Possibilidade de acesso a todas as informações 
relativas à organização pública, sendo um dos 
requisitos de controle do Estado pela sociedade 
civil. 

Portal Web disponibilizando as 
ações do projeto 
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Fonte: Elaboração própria 

A tabela 14 apresenta resultados consistentes localizados na análise da 

maturidade do projeto, tendo o sucesso ligação direta com a cooperação e sinergia 

tríplice hélice: Transparência evidenciado principalmente na solução de Chicago e 

Reino Unido e a Equidade com ação do governo em Políticas públicas e 

investimentos públicos principalmente em áreas menos favoráveis economicamente.  

Para análise do ambiente dos dois municípios, objeto dessa pesquisa, no 

contexto apresentado onde a TIC e a infraestrutura são importantes e facilitadores 

para melhoria na qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico, este estudo 

considerou o “Ranking Connected Smart Cities”, e Cidades Empreendedoras 

realizada pela Endeavor, os quais tem o objetivo de mapear as cidades com maior 

potencial de desenvolvimento no Brasil 

Ranking Connected Smart Cities 

A construção dos indicadores “Ranking Connected Smart Cities”, foi realizada 

pelas empresas Urban Systems e Sator. As principais fontes de referência para 

indicadores e construção da metodologia foram:  

• “Cidades Sustentáveis, Programa Cidades Sustentáveis”  

• “Escala Brasil Transparente, Controladoria Geral da União”  

• “Brazil Competitiveness Profile, Fundação Getúlio Vargas”  

• “IESE Cities in Motion, IESE Business School”  

• “Innovation Cities, Innovation Cities Program” 

• “Maiores e Melhores Cidades do Brasil, América Economia” 

• “Mapping SmartCities in the European Union, SmartCities” 

• “ARCADIS SustainableCities Index, Yale Center for Environmental Law &Policy” 

A construção contempla 11 setores e, em 2018, total de 70 indicadores com o 

objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil 

através de indicadores que retratam inteligência, conexão e sustentabilidade. São 11 

eixos/dimensões e onde os indicadores se conectam em diferentes eixos.  

Para análise dos resultados dos eixos, ou dimensões, é necessário verificar a 

partir dos seus respectivos indicadores e dos outros de diferentes eixos que se 

conectam a ele, os quais podem impactar e influenciar, de maneira positiva ou 

negativa, em mais de um eixo.  
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A tabela 15 apresenta a classificação de Curitiba e Porto Alegre por Eixos nos 

quatro anos da pesquisa – 2015 a 2018. 

Tabela 15-  Classificação geral por Setor/ Eixo -  Ranking Connected Smart Cities –top10 

Classificação Geral por Setor Curitiba (CTBA) e Porto Alegre (POA) 
Setores 2015 2016 2017 2018 
Mobilidade CTBA=4º 

POA=6º 
CTBA=4º 
POA=8º 

CTBA=4º 
POA=8º 

CTBA=7º 
POA=-- 

Urbanismo CTBA=4º 
POA=-- 

CTBA=1º 
POA=-- 

CTBA=3º 
POA=-- 

CTBA=2º 
POA=-- 

Meio Ambiente CTBA=2º 
POA=3º 

CTBA=4º 
POA=-5º 

CTBA=2º 
POA=6º 

CTBA=-- 
POA=10º 

Energia CTBA=--= 
POA=-- 

CTBA=-- 
POA=-- 

CTBA=-- 
POA=-- 

CTBA=-- 
POA=-- 

Tecnologia e 
Inovação 

CTBA=-- 
POA=9º 

CTBA=8º 
POA=4º 

CTBA=4º 
POA=5º 

CTBA=3º 
POA=6º 

Educação CTBA=6º 
POA=-- 

CTBA=-- 
POA=-- 

CTBA=1 
POA=-- 

CTBA=5 
POA=-- 

Saúde CTBA=--= 
POA=-- 

CTBA=--= 
POA= 3º 

CTBA=-- 
POA=7º 

CTBA=-- 
POA=7º 

Segurança CTBA=--= 
POA=-- 

CTBA=--= 
POA=-- 

CTBA=--= 
POA=-- 

CTBA=--= 
POA=-- 

Empreendedorismo CTBA=-- 
POA=6º 

CTBA=-- 
POA=5º 

CTBA=3º 
POA=8º 

CTBA=2º 
POA=5º 

Economia CTBA=-- 
POA=9º 

CTBA=--= 
POA=-- 

CTBA=--= 
POA=-- 

CTBA=9º 
POA=8º 

Governança CTBA=1 
POA=-- 

CTBA=1º 
POA=-- 

CTBA=3º 
POA=-- 

CTBA=1º 
POA=-- 

CTBA = Curitiba 
POA = Porto Alegre 
Onde não há classificação, significa que a cidade não está entre as 10 do respectivo eixo. 

Fonte: Elaboração própria. Base de dados: Urban System e Connected Smart Cities (2018). 
 

Abaixo, alguns destaques identificados de Curitiba e Porto Alegre a partir da 

tabela 15.  

Analisando os relatórios dos quatro anos de pesquisa, os destaques positivos 

para Porto Alegre e Curitiba em 2017 foram a melhoria nos índices setoriais de 

Empreendedorismo e Tecnologia e Inovação, e negativo, foi que não pontuaram 

entre os 50 primeiros lugares nos eixos de Energia e Segurança.  

CURITIBA 

Em 2015 a cidade ficou em 5º lugar na classificação geral e não pontuou entre as 10 

cidades no eixo Tecnologia e Inovação. Com indicadores pautados em Infraestrutura 

de Telecomunicação, ambientes para desenvolvimento de tecnologia e 
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conhecimento, e desenvolvimento do setor (empregos e empresas), as cidades 

pequenas, não é o caso de Curitiba e Porto Alegre, levam desvantagens neste 

Ranking, devido parte dos investimentos para o desenvolvimento da área se 

concentrar em cidades médias e grandes, como parques tecnológicos, incubadoras, 

fibra ótica e etc.  

No eixo Saúde não pontuou entre os 10 primeiros municípios nas quatro edições, 

ficando em 34º em 2017 e 33º em 2018. 

Em Economia teve uma melhoria nos últimos anos devido ao incentivo de 

programas por startups e Vale do Pinhão. Em 2016 – 28º; 2017-11º e 2018-9º lugar. 

PORTO ALEGRE 

Acumula prêmios em eixos como Transporte, Meio Ambiente e Saúde. Nos anos 

de 1998, 2001 e 2003, foi classificada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

como a metrópole número um em qualidade de vida no Brasil. Um dos pontos de 

atenção e melhoria é a Governança. Houve uma melhora em 2018 – 28ª posição, 

não pontuando entre os 50 primeiros lugares neste eixo em 2016 e 2017.  Em 2015 

não há uma classificação superior a 10ª colocação. 

No eixo Economia teve pontuação em 14º lugar em 2016 e 2017. 

 

Ranking CIDADES EMPREENDEDORAS 

A tabela 16 apresenta a classificação de Curitiba e Porto Alegre por Eixos nos 

quatro anos da pesquisa – 2014 a 2018. 
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A Tabela 16 mostra a classificação geral e nos respectivos eixos do Ranking de Cidades Empreendedoras no Brasil, e a 

posição de Curitiba e Porto Alegre em cada um dos eixos e nos quatro  anos de edição (2014 a 2017). 

A Tabela 16– Classificação das cidades Curitiba e Porto Alegre – Cidades Empreendedoras – Endeavor Brasil 

CIDADE GERAL 
AMBIENTE 

REGULATÓRIO 
INFRAESTRUTURA MERCADO ACESSO A CAPITAL INOVAÇÃO CAPITAL HUMANO 

CULTURA 
EMPREENDEDORA 

 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

CURITIBA 4 8 15 4 5 16 31 10 1 9 8 9 7 9 8 12 3 7 6 7 5 9 6 9 9 3 7 3 10 31 31 30 

PORTO 
ALEGRE 

7 7 7 15 9 27 21 31 7 25 14 25 9 25 14 13 4 2 2 2 7 8 2 8 3 6 3 6 11 30 30 31 

Indicadores Determinantes Público e Disponível  = total 33 
Indicador sob domínio de terceiros = total 6 
Inexistente, obtida por pesquisa específica. 
 

Fonte: Elaboração  própria. Base de dados: Endeavor 
 

A tabela 16 - Ranking de Cidades Empreendedoras no Brasil, traz como pontos positivos sólidos, de Curitiba e Porto Alegre, os 

eixos ou dimensões: Acesso a Capital, Inovação e Capital Humano. Porém, mostra que ambas precisam melhorar nos eixos 

Cultura Empreendedora e Ambiente Regulatório.  
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Tendo na pauta do plano de governo, Curitiba e Porto Alegre, a Economia 

Criativa como inovação para desenvolvimento econômico, foi utilizado os 

indicadores do Índice de Cidades Empreendedoras, que representa um grande 

esforço para mapear e diagnosticar as forças e fraquezas das cidades com relação 

ao ambiente de negócios pela organização Endeavor Brasil. 

Em linhas gerais sobre os relatórios analisados entre os anos 2014 a 2017, 

além de diferenças geográficas e econômicas, as regiões diferem em fatores 

importantes para compor um ambiente de negócios atrativo, tais como o ambiente 

regulatório, a infraestrutura e o capital humano. Como exposto no estudo realizado 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, (IPEA52, 2010), todas as 

regiões têm se desenvolvido ao longo dos anos, mas ainda são necessárias políticas 

públicas mais abrangentes para atenuar as desigualdades regionais, ainda muito 

presentes em nosso país (MONTEIRO, N. - IPEA, dezembro 2017). Segundo estudo 

do IPEA, 2017, o prazo para concessão da inscrição municipal reduziu de sete para 

cinco dias na cidade e houve um aumento no número de dias  para obter o alvará de 

funcionamento, em média 20 dias para liberação. Outro aumento reportado foi o de 

concessão do alvará do Corpo de Bombeiros, de 120 dias (tempo média). De acordo 

com a Endeavor ao longo do ciclo de vida da empresa, problemas com 

procedimentos burocráticos e tributários que não forem resolvidos por via de 

processos administrativos nos órgãos públicos podem ser levados a disputas 

judiciais e encaminhados para os tribunais. Quanto maior a taxa de 

congestionamento, maior o tempo de espera por uma resolução da justiça.  

Um indicador importante deste ranking, corroborado por esta dissertação de 

pesquisa, é a Conectividade, que abre portas há novos mercados e alcançam 

consumidores em todas as partes do mundo, segundo relatório da Endeavor e 

complementa que no caso dos e-commerce ou das empresas prestadoras de 

serviço, a conectividade, na maioria das vezes, associada à internet de boa 

qualidade, alinhando que conexão eficiente e uso da internet permitem melhorar a 

coordenação entre empresas, expandir a cobertura no mercado consumidor, além 

de aumentar a competitividade e o alcance do mercado de outros estados e países.  

A infraestrutura apesar de não abranger investimentos e aplicações 

financeiras diretas, agrega um conjunto de recursos que, quando ofertados com 

qualidade pelo governo, mesmo que não tendo investimento e aplicação financeira 

direta, atingem positivamente os empreendedores para instalação de novas 
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empresas. Justifica-se porque cada vez mais a decisão econômica das empresas 

depende das características do contexto local, considerando a infraestrutura pública, 

um dos fatores importantes do ambiente empreendedor. Essa afirmação e 

corroborada por Callaway, Stephen K, 2004. 

A tabela 17 mostra os principais destaques com relação a Curitiba e Porto 

Alegre nos sete eixos/ dimensões do Ranking Cidades Empreendedoras. 
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Tabela 17– Principais resultados dos relatórios de Cidades Empreendedoras (2014 a 2017) 

Ano CURITIBA PORTO ALEGRE 

2014 
Os dois indicadores com maior peso no estudo da Endeavor 
são: Infraestrutura e Capital Humano. Curitiba ficou na 1ª 
posição em Infraestrutura, e tem resultados sólidos na maioria 
dos indicadores, mesmo não sendo bem colocada entre 
outros, mas tem um equilíbrio ficando em 4º lugar. 

• Curitiba e Belo Horizonte  movimentaram juntas quase R$ 
2 trilhões em operações de crédito, o que é cerca de 15 vezes 
os PIBs locais. 

• Curitiba, junto com Florianópolis e Vitória, são melhores 
colocadas onde mais de 80% da população tem no mínimo o 
ensino fundamental. 

• Infraestrutura - Exemplo de mobilidade urbana do 
mundo. Possui sistema integrado de ônibus, implantado há 
quase 40 anos. Existe nível razoável de segurança, os 
imóveis têm custos abaixo da média e grande parte da 
população é conectada à internet.  

•  Inovação - boas possibilidades de investimento. Depois 
de São Paulo, o governo do Paraná é o que mais investe em 
Ciência & Tecnologia. No Paraná tem a Fomento Paraná, 
agência de desenvolvimento local, que financiou quase R$700 
milhões diretamente para empreendedores da região em 
2013. 

• A burocracia é menor, o tempo médio para abrir uma 

• Clientes Potenciais - está na 9ª posição, com possibilidade de 
melhorar suas condições de mercado em curto prazo, devido sua 
renda per capita-2ª maior do País e um PIB de R$ 68,1 bilhões. 
Apesar destes dados, teve baixo crescimento nos últimos anos 
devido a baixos investimentos do governo.  

• Possui diversos desafios em seu ambiente regulatório. O tempo 
para aprovar um projeto arquitetônico é 180 dias. 

• Os pontos fortes são: impostos baixos, financiamento e mão de 
obra qualificada, alguns dos mais valorizados por empreendedores.  

• Simples Nacional- Rio Grande do Sul oferece isenção do ICMS 
para empresas com receita de até R$ 360 mil e alíquotas reduzidas 
para aquelas com faturamento abaixo de R$ 3,6 milhões. Porto 
Alegre oferece alíquotas reduzidas de ISS, de 5% para 2%, para 
setores específicos, como tecnologia da informação, call centers, 
consultorias e serviços de educação de ensino superior na área de 
tecnologia. 

• Universidades de qualidade: 50% dos universitários estudam 
em instituições com cursos bem avaliados pelo ENADE. As 
universidades não apenas são responsáveis por fornecer mão de 
obra capacitada, mas também pesquisas aplicadas, que em 2011 e 
2012 ajudaram a gerar mais de 900 patentes no Rio Grande do Sul, 
o 3º maior número. 

• Acesso a crédito – os bancos locais movimentaram mais de R$ 
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empresa é de 15 dias a menos que a média das capitais. 

• Uma vantagem para as empresas paranaenses é 
carga tributária, com uma alíquota efetiva de 4,7%, ainda 
menor que o estipulado pelo Simples (de 5,2%). Com isenção 
de ICMS aos pequenos empreendedores que faturam até R$ 
540 mil anuais.  

Apresar de estar em 1º lugar no determinante de 
“Infraestrutura” não significa que tem uma infraestrutura 
perfeita para incentivar a atividade empreendedora. Um fator 
importante destacado pela Endeavor, em Curitiba é o Banco 
do Empreendedor, uma iniciativa estadual, que reduz as taxas 
de juros à medida que o empreendedor se capacita e expande 
o negócio. 

 

600 bilhões em operações de crédito, o equivalente a quase 14 
vezes o PIB da capital gaúcha.  

• O capital poupado em Porto Alegre é superior a R$ 32 mil per 
capita - média mais alta do Brasil, significando fontes positivas de 
investimento especialmente para novos empreendedores.  

• Aproximadamente 1.000 pedidos de patentes no estado, o 3º 
melhor índice. 

* Apesar de não constar nas primeiras posições do Eixo Inovação, 
tem destaque na geração de ideias, ajudando o estado do Rio 
Grande do Sul a ser um dos maiores produtores patentes no Brasil, 
atrás de São Paulo e no mesmo nível de Minas Gerais. 

** O Tecnopuc-PUC-RS, tem grande influência nesse resultado, 
aproximadamente 120 empresas instaladas(entre outras: Dell, HP, 
Accenture, Totvs), que empregam 6.300 pessoas, sendo 50% com 
ensino superior. Equipado laboratórios, incubadores e agências que 
facilitam a conexão com empresas e financiam projetos de 
pesquisadores universitários. No Tecnopuc há o Escritório de 
Transferência de Tecnologia, que avalia a invenção e garante a 
propriedade intelectual, auxiliando os empreendedores e 
pesquisadores em todo o processo de obtenção de patentes. 

• Os gaúchos são conhecidos por sua forte identidade regional. A 
capital tem 34% da população com medo de empreender (a média 
das capitais do Brasil é 26%). E quase 77% dizem que preferem se 
dedicar menos ao negócio para ter maior qualidade de vida, acima 
da média nacional. 

• Um indicador que merece atenção e melhoria é o tempo 
necessário para abrir uma empresa legalmente. Neste período, o 
prazo ultrapassava oito meses. O principal motivo deste alto prazo é 
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o Corpo de Bombeiros local, devido ao trágico incidente na Boate 
Kiss, em 2013. A demora passou a 200 dias para fazer as vistorias 
necessárias. Tal impacto refletiu em todo o Brasil, aumentando a 
média nacional de abertura de empresas. 

• Segundo a Endeavor as características culturais podem ter 
efeito sobre o crescimento de negócios, ainda que possua a maior 
densidade de empresas entre as capitais analisadas. Adicional ao 
receio de abrir seu negócio, o tempo de abertura é longo: 245 dias, 
4 vezes maior que a média das outras 13 capitais, de 63 dias.  

2015 
• Junto com Brasília e Porto Alegre, Curitiba se encontra 

nas últimas posições em Cultura Empreendedora. 

• O receio de empreender permanece igual a 2014, uma 
das mais baixas, ficando na penúltima cidade do 
Empreendedorismo, também tem a população que menos 
concorda com a frase “empreendedores bem-sucedidos são 
respeitados na cidade”: apenas 61,2%. Na capital Natal, a 1ª 
nesse quesito, ultrapassa 80%. 

• Os municípios da região  Sul, permanecem com destaque 
na qualidade de vida local, por 2 principais itens: os valores do 
m², estão entre os mais baixos do país e a  velocidade da 
internet é outro ponto positivo. Curitiba ocupa o 1º lugar onde 
9,18% dos paranaenses são os que dispõem do melhor 
acesso: Curitiba, com 9,18% da população está conectada à 
internet de alta velocidade.  

 

• Subiu da 4ª para 2ª posição no eixo de Acesso a Capital, 
devido ao equilíbrio de resultados dos indicadores coletados. Porto 
Alegre merece destaque por possuir o maior capital poupado per 
capita da pesquisa (R$ 35.353), à frente de Vitória (mais de R$ 32 
mil) e São Paulo (R$ 27.868).  

• Por outro lado, em Cultura Empreendedora permanece em uma 
posição negativa, junto com Curitiba e Brasília, com o receio da 
população em empreender. 

• Permanece com destaque, 2ª posição na qualidade de ensino 
superior – 44%, acima da média nacional 19,7%.  

• A cidade não avançou posições, mas teve maior melhora no 
índice entre as capitais: com 0,13 ponto superior a 2014, devido ao 
crescimento econômico: em 2014 a análise das condições de 
Mercado de Porto Alegre estavam acima nacional, com exceção do 
baixo crescimento econômico. A avaliação de 2016 equivale aos 
anos 2010 a 2012, que apresentou 2,4 % do crescimento dos três 
anos anteriores que foi de 0,9%.  

• No indicador de Imagem do Empreendedorismo: houve a maior 
alta entre as capitais brasileiras analisadas de 36% em 2014, para 
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51% em 2015, onde os entrevistados responderam que apoiariam 
parentes (filhos, cônjuge etc.) no empreendedorismo. 

2016 
• Curitiba perdeu sete posições no ranking geral em relação 

a 2015. Os piores indicadores foram relacionados a Cultura 
Empreendedora, a capital paranaense tem altos impostos e 
teve o maior recuo na oferta de crédito. 

• Na qualidade de vida permanece entre as melhores 
cidades, continua o destaque para infraestrutura e 
conectividade. Um destaque para este eixo de Infraestrutura 
que entre as 15 cidades melhores colocadas, somente três 
tem mais de um milhão de habitantes: São Paulo, Curitiba e 
Campinas. 

• Na Cultura empreendedora, Brasília, Curitiba e Porto 
Alegre permanecem nas últimas posições, Curitiba é a 
penúltima. 

• A região Sul manteve o aumento do PIB 2,9% em 2016, 
mesmo com a desaceleração da economia. 

• Curitiba atende mais de 15% da população com internet 
rápida. 

• O pior índice em 2014 foi o tempo de abertura de empresa: 245 
dias. Em 2015 o indicador da Endeavor apontou que a burocracia 
aumentou a média nacional para 130 dias. Como solução e objetivo 
de desenvolvimento da cidade e se transformar em um exemplo 
para as demais cidades do Brasil, Porto Alegre implantou “Projeto 
Simplificar”. Uma iniciativa da Endeavor em parceria com o Governo 
do Estado do RS, a Prefeitura de Porto Alegre, Sebrae, PGQP e 
MBC. No escopo do projeto constam: alterações legislativas, 
processos foram redesenhados e integração de sistemas, além da 
disposição política. O resultado foi a redução de 245 dias em 2014 
para 82 dias em 2016, sendo 49 dias para empresas de baixo risco, 
que representam cerca de 80% dos pedidos de abertura de 
empresas da cidade e poderão ser regularizadas em apenas 5 dias 
quando o projeto estiver concluído. Outra boa prática: foi criado um 
caminho único para o empreendedor e o processo passou a ser 
100% eletrônico.  

• Porto Alegre junto com Brasília e Curitiba são as últimas 
colocadas em Cultura Empreendedora. 

• A capital passou da 8ª para 2ª posição em Inovação e está 
entre as 5 que mais receberam recursos da FINEP e BNDES para 
inovação. A região sul tem uma concentração de negócios 
inovadores, registro de patentes, mas na classificação geral a 
região Sudeste fica melhor colocada, um item é o suporte a 
inovação. Exemplo é o indicador da quantidade de contratos entre 
concessões de tecnologias, usados para as empresas cederem ou 
absorverem novas tecnologias, a média na região Sudeste é de 2,3 
contratos/ mil empresas, a região Sul tem 0,6 contrato/ mil empresa. 

• O custo de energia é um dos mais baixos das cidades da região 
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sul. 

• Um ponto negativo é a segurança, sendo a média, controlada, 
de 23 assassinatos para cada 100 mil habitantes, em Porto Alegre 
são 46 mortos para cada 100 mil habitantes. 

2017 
• Redução de capital disponível – 2016 foi o segundo ano 

consecutivo de uma das piores, senão a pior crise na 
economia brasileira, com queda acumulada do produto interno 
bruto de 7,2% em dois anos. Nesse cenário não positivista, a 
aversão a risco é normal, da mesma forma a redução de 
capital disponível às empresas, devido a endividamento das 
mesmas e a baixa procura por capital para investimento ou 
ampliação nos negócios. Comparando com a edição de 2016, 
Curitiba e São Paulo foram as cidades que apresentaram as 
maiores quedas em número de crédito disponível: de 25% e 
36 % respectivamente. Com montantes distintos: 20 bilhões a 
menos para Curitiba e 100 bilhões a menos para São Paulo. 

• A capital paranaense permanece como penúltima 
colocada na Cultura empreendedora. 

• O sucesso de 2016, resultado do “Projeto Simplificar” não 
refletiu em 2017, onde o indicador voltou a crescer, como 
consequência Porto Alegre passou da 16ª para 32ª posição, 
justificado pelo aumento no tempo gasto para cumprir as etapas 
legais de abertura de uma empresa, e o prazo para concessão da 
inscrição municipal diminuiu de sete para cinco dias na cidade. 
Outros indicadores que aumentaram foi o número de dias gastos 
para obtenção do alvará de funcionamento - tempo médio de 20 
dias para liberação e o tempo de permissão do alvará do Corpo de 
Bombeiros, média de 120 dias para execução do processo. Não 
somente em Porto Alegre, mas o tempo médio das 32 cidades 
analisadas passou de 155 dias em 2016 para 283 em 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria. Base de dados: Relatórios Endeavor Brasil (2014 a 2017). 
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A tabela 17 apresenta os principais destaques de Curitiba e Porto Alegre, 

dentre os sete eixos/ dimensões do Ranking Cidades Empreendedoras. 

A tabela 18 mostra a posição de Curitiba e Porto Alegre no ranking Geral de 

Cidades Inteligentes e Cidades Empreendedoras. 

Tabela 18– Classificação das cidades Curitiba e Porto Alegre – no ranking Cidades Inteligentes e de 
Cidades Empreendedoras. 

CIDADE 
GERAL Cidades Inteligentes  

(Connected Smart Cities) 
GERAL Cidades Empreendedoras  

(Endeavor) 

 
2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 

CURITIBA 5 3 2 1 4 8 15 4 

PORTO ALEGRE  11 11 8 7 7 7 15 

Fonte: Elaboração  própria.  
 

De acordo com a tabela 18 a melhor classificação de Curitiba no Ranking 

Smart City foi 1º lugar em 2018 e Porto Alegre 8º também no mesmo ano. E em 

Cidades Empreendedoras Curitiba ficou em 4º lugar em 2014 e 2017, e Porto Alegre 

7ª posição em 2014, 2015 e 2016. 

Observando a tabela 18 as classificações são distintas, não é possível 

comparação devido a diferenças nos indicadores e respectivos eixos. Há eixos com 

nomes semelhantes, mas os indicadores são distintos. Para análise dos resultados 

dos eixos, ou dimensões, é necessário verificar a partir dos seus respectivos 

indicadores e dos outros de diferentes eixos que se conectam a ele, os quais podem 

impactar e influenciar, de maneira positiva ou negativa, em mais de um eixo. 

4.1.2 RESULTADOS INSTITUCIONAIS CURITIBA – “PROGRAMA LINHA 

VERDE” E PORTO ALEGRE – “PROGRAMA ORLA POA”  

Neste cenário institucional e alinhado a infraestrutura, foram identificados 

programas e projetos que ultrapassam a gestão de governo, quatro anos e foram 

localizadas algumas boas práticas e desafios no projeto e serão expostos aqui, os  

mais recentes, um de cada cidade. Em Porto Alegre – O Projeto Orla POA foi o 1º do 

Programa Orla, recém-inaugurado, dezembro 2018. O projeto foi uma intervenção 

de 56,7ha ao longo de 1,5km da margem do Lago Guaíba em Porto Alegre, a maior 

metrópole do Sul do Brasil, período de 2012 a 2018. De acordo com o entrevistado 

Arquiteto Fernando Antônio Canalli (Coordenação de Projetos e Acompanhamento 
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de Obras da empresa executora da Obra), neste local, haviam sérios problemas 

relacionados à segurança, ao abandono e à degradação, que tornaram a área, 

originalmente parte do sistema de controle de cheias, um problema para a cidade. 

Com a implantação do parque, cria-se um ponto de encontro qualificado para seus 

1,5 milhões de habitantes; 4,2 milhões em escala metropolitana. É um projeto de 

regeneração urbana e ambiental que está afetando positivamente a qualidade de 

vida dos cidadãos de Porto Alegre, gerando efeitos sociais, econômicos e 

ambientais sistêmicos. Conectam-se as pessoas, a cultura, a história e a natureza 

em um círculo virtuoso de valorização. Um valor agregado importante foi a 

atualização tecnológica de alguns colaboradores do município envolvidos na obra. 

Um dos desafios identificados neste projeto foi a liberação de recurso de 

financiamento, sendo o recurso original destinado à obra era através de um 

financiamento internacional via Banco de Desenvolvimento da América Latina. No 

entanto, a assinatura desse financiamento demorou mais que o previsto em virtude 

de algumas pendências e fatores políticos no governo federal. Segundo relato do 

Arquiteto e Coordenador da Obra, o Brasil, como membro associado da Cooperação 

Andina de fomento (CAF), que posterior viria chamar-se “Banco de Desenvolvimento 

da América Latina”, estava inadimplente com algumas anuidades cobradas pela 

cooperação. A quitação destes débitos era condição para liberação do 

financiamento. Esse atraso impactou na obra, pois o contrato com o banco foi 

assinado em 10/08/2016, aproximadamente um ano após o início da obra da Orla 

(06/10/2015). Nesse período, a obra foi executada com escassos recursos 

municipais, evoluindo de maneira mais lenta. 

Outro fator que impacta nos projetos e não foi diferente neste caso específico 

da Orla é troca na gestão municipal. A gestão encerrada em 31/12/2016 enxergava 

na obra da Orla, uma prioridade de governo, um projeto da sua respectiva gestão. 

Na troca da gestão, houve divergência de opiniões em relação ao benefício e a 

sustentabilidade do espaço. A revitalização da orla retrocedeu em prioridade no 

primeiro semestre de 2017, voltando a ser motivo de orgulho para a nova gestão, 

trazendo à tona a ansiedade da população em receber o espaço, de acordo com a 

equipe técnica. A partir desse momento, ocorreu ausência de transversalidade para 

tomada de decisão entre os gestores. Muitas questões relacionado a gestão do 

espaço futuro, operação, manutenção, foram iniciativas provocadas pelos técnicos 

que coordenavam a obra. À medida que a complexidade que gera a abertura de um 
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espaço desses foi sendo entendida pelos secretários das diversas pastas, o vice-

prefeito assumiu um acompanhamento constante, uma coordenação que garantiu 

transversalidade, debate e encaminhamento de todas as questões que devem ser 

resolvidas com a abertura de um espaço urbano desta magnitude. Exemplos: 

trânsito, comunicação com a imprensa e população, sinalizações, permissões de 

uso para estabelecimentos, segurança, adoção de áreas verdes, regulação de 

ambulantes, ações antivandalismo, organização de eventos, verbas para 

manutenção e operação, cálculo de aumento de efetivo municipal, análise de outros 

parques, sustentabilidade de banheiros públicos, entre outros. De acordo as 

entrevistas para este trabalho, o gerente de Telecomunicações e infraestrutura 

externa da Procempa, o supervisor Telecomunicações e infraestrutura externa da 

Procempa e o Analista de Infraestrutura telecomunicações também da Procempa, 

uma das lições apreendidas no segundo projeto do Programa “Orla POA”, a ser 

licitado ainda no primeiro semestre de 2019, a equipe técnica de telecomunicações 

foi envolvida ainda na fase de elaboração do projeto, o que resultou em redução de 

tempo, custo e novas tecnologias, pois no 1º projeto a inclusão da equipe de 

infraestrutura de telecomunicações, foi identificada somente na fase de execução 

final do projeto, gerando atraso de cronograma e impacto de custo.  

Em Curitiba foram identificados os mesmos riscos e desafios no projeto Linha 

Verde, onde também ultrapassou gestão, crise econômica e alteração de prioridades 

pelas gestões posteriores. Por se tratar de um projeto complexo, transversal, a 

comunicação foi um desafio, assim como o Projeto da Orla, segundo a 

coordenadora do Projeto. O Programa é de 2000 a 2020. A figura 14 mostra as 

etapas macro do Programa Linha Verde.  

Figura  14 – Programa Linha Verde - Curitiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Curitiba (2016) 
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A figura 14 mostra o cronograma macro do Programa. O período analisado 

para este trabalho foi entre 2012 a 2016.  Neste período foi construído a Norma de 

Governança para Curitiba Cidade Inteligente, e o Projeto da Linha Verde, no período 

em análise, seguiu os respectivos conceitos e princípios da Norma auxiliando na sua 

construção. Na gestão de projetos, fase de Implementação, acompanhamento, 

foram itens do gerenciamento do Projeto relacionado ao conceito de Curitiba Cidade 

Inteligente: Identificar ações existentes da Prefeitura; Diagnóstico por meio de TIC; 

Construir o Projeto da vizinhança; Identificar possíveis parceiros que já atuam na 

vizinhança; Envolver a comunidade; Integrar todas as ações mapeadas e  Gerenciar 

o conjunto de ações, de forma integrada.  

Segundo entrevistas com colaboradores do IPPUC há necessidade de um 

sistema e um setor/ órgão de competência no município para especificação de 

infraestrutura óptica. Identificado nesta pesquisa diferentes especificações  de 

diâmetro ( Ø ) dos dutos (100mm, 150mm, 2 dutos de 100mm, setuplos, 42mm e 

sem duto). E não localizado o histórico de justificativa dessas especificações no 

projeto, sendo que este Programa ultrapassa uma gestão administrativa de quatro 

anos. 

Através da análise da legislação, entrevistas e acompanhamento presencial 

com relação ao processo de alvará e outorga do subsolo, principalmente nos 

serviços de telecomunicação, foi elaborada proposta de melhoria conforme Apêndice 

IV - Itens operacionais identificados e propostas de melhorias. 

4.2 FASE 2: IDENTIFICAR SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA 

MAPEAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA  

Nem todos os locais poderão se livrar dos postes e contar com uma 

infraestrutura subterrânea. Mesmo que possa acontecer futuramente, uma 

providencia urgente é o respeito ao uso do espaço aéreo público e ordenamento dos 

cabos. O caos ocorre nos municípios em geral, independente se pequeno, médio ou 

grande. 

A resolução normativa nº 797 de dezembro de 2017 da Aneel é considerada 

um grande avanço no estabelecimento de procedimentos de infraestrutura a serem 

seguidos pelas concessionarias de energia elétrica, telecomunicações e setores de 

petróleo e gás. Ela estabelece definições para os detentores (concessionarias) e 

ocupantes (empresas de telecomunicações), do que deve ser adotado quanto aos 
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pontos de fixação. Faixa de ocupação dos cabos de telecomunicações e também 

como agir em casos de ocupações clandestinas ou a revelia. 

Algumas cidades estão instalando novos cabos, priorizando, o subterrâneo, 

como é o caso de Porto Alegre e São Paulo em conformidade com a sua legislação 

municipal. Outras estão substituindo o cabeamento aéreo existente por subterrâneo, 

por exemplo, Curitiba, São Paulo, Campinas, devido a poluição visual, ambiental e 

segurança devido a perda de vidas. Porém, é necessária uma gestão dessa 

infraestrutura, através de uma Arquitetura consolidada com outros fatores como 

planejamento estratégico da cidade, políticas públicas, governança e mecanismos 

regulatórios, possibilitando a gestão, garantindo alta disponibilidade e menor tempo 

de reparo a incidentes com informações e dados atualizados e confiáveis.  

Uma reflexão feita por unanimidade pelos entrevistados quando questionados 

sobre infraestrutura para construção de uma cidade sustentável e tecnológica, a 

preocupação foi pacífica com relação a perda de água e riscos com tubulação de 

gás. Justificando pelo prognóstico de falta de água no planeta e alto risco de perda 

de vida, referência ao gás. Corroborando com as preocupações dos entrevistados, a 

figura 15 mostra o índice de perdas de água no mundo. 

Figura 15: Índice de perdas de água internacional 

 
Fonte: Ibnet. - IPFT calculado com base no SNIS 2016. 
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A figura 15 apresenta o nível de perda na distribuição de água internacional, 

onde o Brasil está longe dos países desenvolvidos que possuem níveis de perda 

inferior a 20%. Foi consenso entre os mesmos já presenciarem ou tiveram relatos de 

acidentes fatais, perdas financeiras e danos ambientais envolvendo ativos 

subterrâneos e aéreos. Especificamente a preocupação relacionado a água, citaram 

nas entrevistas que  quando uma adutora de água é atingida por uma 

retroescavadeira pode inundar várias ruas, um exemplo citado foi durante as obras 

da Copa do Mundo em Curitiba em que uma adutora foi rompida, quando realizada 

obra para infraestrutura óptica, ocasionando grande quantidade de perda de água. 

%.  De acordo com os entrevistados, é um motivo que o subsolo precisa ser visto 

com todos os serviços, e necessário uma Arquitetura para organizar tais serviços/ 

infraestrutura. 

Também a normatização e padronização são necessárias. As políticas do 

governo federal e mecanismos regulatórios foram essenciais para os 

empreendimentos na área de telecomunicações e aumento de concorrência. Em 

Curitiba há 109 registros de empresas com licenciamento SCM e Porto Alegre 89 

(ANATEL, 2019), que podem operar fibra óptica. Neste total não estão as grandes 

operadoras/ concessionárias. Com base na regulamentação da ANEEL as 

concessionárias de energia contribuíram para a organização aérea, elaborando uma 

norma para cabeamento aéreo, existente em Curitiba – Copel e em Porto Alegre – 

CEEE.  

A figura 16 apresenta o modelo utilizado no Paraná pela Copel.. 
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Figura 16 - - Padrão e medidas de cabos aéreos  

 
Fonte: NTC 855901 - Compartilhamento de Infraestrutura de Redes de Distribuição,. COPEL 

 

A figura 16 mostra o padrão de ordenamento de cabos aéreo compartilhados 

utilizados no Paraná. 

Algumas cidades já se mobilizam para organizar a infraestrutura Subterrânea, 

como é o caso de Bauru (SP) que, a partir da prerrogativa da Lei Federal nº 13.116, 

que determina que em municípios com mais de 300 mil habitantes se crie uma 

comissão com participação o de representantes da sociedade civil, concessionárias 

de energia e de prestadoras de serviços de telecomunicações, criou a COINFRA 

(comissão de infraestrutura aérea urbana, Curitiba criou o CONCETIBA, 2009 e 

Porto Alegre a Comissão Técnica de Análise e Aprovação de Parcelamento do Solo 

(CTAAPS). Esteticamente a infraestrutura subterrânea é ideal, mas outras variáveis 

precisam ser analisadas e fazer parte do escopo do planejamento de infraestrutura 

para cidade, também é necessário a organização, registro e inventário das 

infraestruturas e respectivos serviços, para não transferir o problema aéreo para o 

subterrâneo.  

Não foi localizado em literatura e nas entrevistas  uma norma ou padrão 

nacional e internacional de ordenamento do subsolo semelhante ao cabeamento 

aéreo, mas pelo contrário, o que se identificou foi a necessidade de uma 

normatização e padronização nacional e até mesmo internacional. As principais 
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normas localizadas, porém, são normas específicas de cada serviço de 

infraestrutura.  

Uma das evidências destacadas nesse trabalho da complexidade e 

necessidade de padronização foi a retirada do escopo do tema de ordenamento do 

subsolo, do grupo de discussão da ABNT NBR 16584:2017, composta por diferentes 

profissionais e empreendedores da área de telecomunicações e construção de 

infraestrutura. Os profissionais entrevistados sugerem que o governo deve ser o 

interlocutor principal para o ordenamento do subsolo, assim como foi com relação ao 

cabeamento aéreo. 

Na revisão de literatura foram localizadas poucas soluções que para gestão 

de infraestrutura de dutovia e infovia, aérea e subterrânea, mesmo entre as 

operadoras. O padrão utilizado são arquivos em CAD- Computer-Aided Design. 

Conforme comentado anteriormente pelos pesquisadores, técnicos da diferentes 

áreas, gestores, especialistas e planejadores, abaixo das ruas nas cidades há uma 

complexa rede envolvendo cabos e dutos para distribuir serviços desde 

telecomunicações a coleta de águas residuais.   

No decorrer da história, por décadas até séculos, as organizações ampliaram 

sua infraestrutura aérea e/ou subterrânea, ou foram vendidas, fundidas, 

nacionalizadas, privatizadas ou reestruturadas, deixando registros de ativos por 

vezes incompletos e desatualizados. Para suportar os desafios tecnológicos, 

econômicos e de gestão, os municípios precisam de uma Arquitetura para organizar 

esse caos, através de mapeamento usando tecnologia da robótica, monitoramento - 

evitando que ocorra um colapso,  interoperabilidade possibilitando troca de 

informações com a colaboração  em torno da manutenção  entre os distintos atores 

que utilizam a infraestrutura subterrânea, consolidada com outros fatores como 

planejamento estratégico da cidade, governança, capacitação e mecanismos 

regulatórios, para, por exemplo, ter uma gestão eficiente para garantir alta 

disponibilidade e menor tempo de reparo a incidentes. 

Entende-se por Arquiteturas soluções modulares com interoperabilidade, que 

suportem diferentes fabricantes e base de dados única. Para organizar e garantir 

eficiência na gestão das cidades, em especial na sua infraestrutura, empresas tem 

se unido aos centros de pesquisas formadas por equipes multidisciplinares. Em 

outras cidades essa parceria tem origem no município, que é o indutor do processo, 
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ou seja, cada vez mais a tríplice hélice se faz presente para em sinergia superarem 

os desafios da cidade.  

Abaixo estão relacionadas soluções e discussões referente a implantação e 

projetos de infraestrutura. 

EUROPA – ECTP – EUROPEAN CONSTRUCTION TECHNOLOGY PLATFORM 

(ARQUITETURA EUROPEIA DA TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO) 

A ECTP- Arquitetura Europeia da Tecnologia da Construção é aberta a 

participação de instituições e organizações: empreiteiros, fabricantes de materiais e 

equipamentos; designers, arquitetos e engenheiros; proprietários, operadores, 

clientes; consumidores; fornecedores de tecnologia e serviços; centros de pesquisa, 

universidades; cidades e regiões; Instituições financeiras. 

A figura 17 mostra a estrutura da Arquitetura: 

Figura 17 - Estrutura Arquitetura ETCP –  Plataforma Europeia de Tecnologia da Construção  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, R.E. A.A (2008) – Arquitetura tecnológica da Construção 

A figura 17 mostra os pilares e áreas consideradas importantes para a 

construção da Plataforma ECT : 

• Construções subterrâneas;     
• Infraestruturas; 
• Cidades e edifícios; 
• Qualidade de vida; 
• Materiais; 
• Herança Cultural; 
• Processos e TIC. 

A figura 18 mostra o cruzamento das principais áreas mapeadas na 

Arquitetura. 
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Figura 18 - Cruzamento das áreas chave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: SILVA, R.E. A.A (2008) – Arquiteturas tecnológica da Construção. 
 

A figura 18 apresenta a Infraestrutura Subterrânea como um dos principais 

pilares desta arquitetura. 

 

LONDRES – INFRAESTRUTURA INTELIGENTE 

O evento “Smart Cities World Roundtable”, em associação com a KPMG, 

realizado em dezembro de 2017 reuniu, em Londres, os tomadores de decisão do 

Reino Unido e Irlanda para debater como as novas tecnologias já estão ajudando a 

transformar a infraestrutura das cidades, mas também os desafios que precisam ser 

superados. Além da convergência de telecomunicações (voz dados, tv digital,...) a 

discussão se intensifica na convergência de infraestrutura subterrânea entre os 

setores de energia, transporte e tecnologia, com o desafio de planejamento e 

gerenciamento dos serviços públicos subterrâneos. 

 

MAPPING THE UNDERWORLD(MTU)  and ASSESSING THE UNDERWORLD 
(ATU) – Mapear e Avaliar o Subsolo – Reino UNIDO 

Os problemas associados à localização imprecisa de dutos e cabos 

enterrados são sérios e estão piorando rapidamente impactando no tráfego nas 

principais áreas urbanas. Um dos principais motivos que levou ao ambicioso 

programa de pesquisa de mais de 10 anos amplamente financiado pelo Conselho de 

Pesquisa de Engenharia e Ciências Físicas do Reino Unido (Engineering and 

Physical Sciences Research Council - EPSRC). 
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“Mapeando o submundo” começou em 2004 com quatro projetos de pesquisa 

complementares cobrindo a viabilidade de uma ferramenta de localização com 

vários sensores; mapeamento e posição; integração de dados para gerar um único 

repositório para registros; e etiquetas RFID para auxiliar a localização futura do 

duto. O projeto atual baseia-se na localização do duto, na pesquisa de um 

dispositivo multi-sensor usando radar de penetração no solo (GPR), acústica e 

tecnologias eletromagnéticas para localizar toda a infraestrutura em todas as 

condições do solo sem a necessidade de escavações.  

No Reino Unido, segundo pesquisadores do projeto, há aproximadamente 4 

milhões de buracos realizados no subsolo por ano para novas instalações ou 

manutenção de cabos e dutos. A ausência de precisão de identificação e localização 

dos ativos, resulta em inúmeros problemas, custos e outros riscos para os gestores 

públicos, empreiteiros, sociedade em geral.  

O projeto MTU - Mapeamento do Subsolo pesquisou e desenvolveu 

tecnologias para localizar, mapear em 3-D e registrar a infraestrutura do subsolo, 

usando uma única plataforma multi-sensor compartilhada, onde apresenta a posição 

de todos os ativos e respectivos serviços do subsolo sem necessário a escavação.  

A pesquisa dos dispositivos multi-sensor é subdividida em oito Pacotes de 

Trabalho complementares, todos focados na criação e avaliação de desempenho do 

dispositivo e análise de viabilidade. Este projeto somente é possível devido a um 

subsídio de quatro anos no valor de £ 3,5 milhões do Conselho de Pesquisa em 

Ciências Físicas e Engenharia (EPSRC).   

É um projeto de pesquisa multidisciplinar e multi-universitário que reúne 

pesquisadores experientes de diferentes especialidades. Os pesquisadores 

pertencem a diferentes instituições que fazem parte diretamente do Projeto MTU e 

do Assessing the Underworld ( ATU):  

• ESSRC – Engineering and Physical Sciences Research Council  

• University  of Birmingham 

• University of Bath 

• University of Leeds 

• The University of Sheffield 

• University  of Southampton 

• UKWIR  
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O multi-sensor deve empregar, simultaneamente, capacidades de superfície 

para baixo e dentro do duto. É uma tentativa de atingir o objetivo, até agora 

impossível, de detectar todos os ativos sem escavações locais. 

A combinação de tecnologias com a fusão de dados inteligentes que otimiza a 

saída combinada em um dispositivo multi-sensor, é totalmente nova. A meta dos 

pesquisadores é alcançar uma taxa de 100% sucesso sem prejudicar o solo. Tarefa 

considerada internacionalmente como o “Santo Graal”. 

As tecnologias acima são aprimoradas por pesquisas detalhadas em modelos 

de transmissão de sinal e atenuação nos solos para permitir que os dutos 

construídos de plástico para água ou gás doméstico podem ser muito difíceis de 

detectar com os métodos atuais. (*o plástico é o material de escolha para muitos 

fabricantes de tubos/dutos no Reino Unido.) 

A Avaliação do Subsolo (ATU) e o Mapeamento (MTU) influenciaram projetos 

que fazem parte de uma visão de 25 anos para tornar as obras de ruas mais 

sustentáveis no Reino Unido com duas linhas pesquisa: 

2 – MTU desenvolver meios para localizar, mapear e registrar em 3D, usando 

uma única plataforma multi-sensor compartilhada, contemplando todos os 

ativos do subsolo, sem escavação e integrar todos esses dados com a 

concessionária em banco de dados único integrado.  

3 – ATU - avaliação do subsolo. 

 

CHICAGO – EUA: UNDERGROUND INFRASTRUCTURE MAPPING (UIM) 

(“ARQUITETURA DE MAPEAMENTO DE INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA”) 

O objetivo da Arquitetura é gerar, organizar, visualizar e armazenar dados de 

infraestrutura subterrânea 3D, economizando em processos de construção e 

planejamento, ou seja, conhecer as condições da infraestrutura subterrânea antes 

de qualquer interferência. 

A figura 19 mostra imagem virtual da plataforma de Chicago. 
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Figura 19 - : Diagrama e imagem virtual do local de escavação, centro cidade de Chicago. 

 

Fonte: UI LABS (2018) 

A figura 19 apresenta imagem virtual da plataforma desenvolvida para atender 

a solução de Chicago, pois sob o asfalto se esconde um complexo labirinto de linhas 

de água, gás, eletricidade e telecomunicações, que precisam de manutenção, 

reparos e atualizações regulares. Em muitas cidades, essa infraestrutura 

subterrânea tem décadas, ou mesmo séculos, e estão em constante 

manutenção. Os governos locais devem trabalhar juntos com a sociedade para 

coordenar esses cortes intermináveis de ruas e sem que nenhuma das partes 

realmente conheça o layout atualizado do que está abaixo da superfície.  

A Arquitetura UIM, apresenta endereço do local, visão específica após 

selecionar uma rua ou determinada área da cidade,  imagens específicas, possível 

selecionar uma rua ou área da cidade e verificar nessa limitação os respectivos 

dutos e serviços. 

A figura 20, também retirada da Arquitetura UIM, após selecionar o endereço 

específico, é possível também selecionar um serviço específico na área selecionada. 

Neste caso foi selecionado a área de comunicação. 
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Figura 20 - Endereço do local e a seleção da infraestrutura subterrânea de Comunicação 

 
Fonte: Arquitetura UIM – UI Labs (2018) 

A figura 20 apresenta informações importantes relacionadas ao ativo do 

serviço selecionado como: data da instalação, empresa responsável, coordenadas 

geográficas, espessura/ diâmetro (Ø) do duto, entre outras informações. 

Segundo a empresa americana American Public Works Association 

(Associação americana de obras públicas), uma linha subterrânea é atingida, em 

média, a cada 60 segundos nos Estados Unidos, custando bilhões à economia 

nacional, devido a dados obsoletos ou ausência dos mesmos. Coletivamente, esses 

impactos, vazamentos e outros problemas afetam os cronogramas de construção, os 

orçamentos públicos e privados e até mesmo a segurança dos trabalhadores e dos 

residentes. Para desenvolver uma solução para o problema do subsolo, a tríplice 

hélice não é apenas benéfica, mas necessária. Com esse objetivo, uniram-se 

universidade + indústria + governo e em 2016 a UI Labs, e desenvolveram a 

Arquitetura de Mapeamento de Infraestrutura Subterrânea (UIM). Captura 

visualmente ativos (dutos, cabos, entre outros) abaixo do solo para que cidades, 

empresas de serviços públicos e outras instituições reduzam o tempo e custo para 

projetos de infraestrutura. Ao melhorar a precisão das informações de infraestrutura 

subterrânea, a Arquitetura evitará projetos de construção ineficientes e atrasados, 

acidentes e interrupções de serviços aos cidadãos. Pela sua importância, o projeto 

teve incentivo financeiro do Departamento de Defesa dos EUA (DOD), 2014, de US$ 

70 milhões. O UI Labs conta com dois laboratórios e respectiva linha de pesquisa: 
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Instituto de Inovação em Fabricação e Design Digital (DMDII), e  City Digital- 

criado em 2015. Este, serve de local para pesquisa e desenvolvimento de cidades 

com o grande desafio de monitoramento e gerenciamento da infraestrutura 

subterrânea envolvendo um banco de dados de grandes proporções e uma questão 

que não pode ser respondida por uma única empresa ou organização. A criação da  

City Digital foi devido ao problema dos dados subterrâneos que chegou ao topo em 

2015. Montou uma equipe liderada pela Accenture (Empresa de consultoria em 

tecnologia), a qual atuou como organizadora do projeto. A HBK Engineering, sediada 

em Chicago, principal projetista da Arquitetura UIM, e a City of Chicago , que 

consultou os parceiros do projeto e autorizou o piloto do projeto UIM. Outras 

empresas envolvidas no projeto: a Commonwealth Edison - a empresa de utilidade 

pública de Chicago, a startup local de visualização de dados City Zenith,  Esri - 

empresa de software de mapeamento, a Microsoft e a Universidade de Illinois - 

Champaign (UIUC). Juntos, esses parceiros desenvolveram as tecnologias que 

constituem a Arquitetura UIM. 

A Arquitetura fornece mapeamento 3D abrangente e atualizado do subsolo, 

com  processo de três partes que começa com coleta e verificação de dados no 

campo, seguido de digitalização e manutenção de dados em um banco de dados, e 

conclui com visualização dados em uma única interface, possibilitando criar um 

mapa virtual do subsolo através do mapeamento de milhares de imagens de dados e 

outras fontes de dados, dutos, cabos, adutoras e outras infraestruturas importantes 

do subsolo. Para inserção de novos dados na Arquitetura UIM, a Universidade de 

Illinois, no Laboratório de Controle e Monitoramento em Tempo Real e 

Automatizado (RAAMAC), construiu ferramentas de varredura avançadas, um 

sistema de captura de dados e aplicações para dispositivos móveis. O sistema de 

captura de dados da RAAMAC, permite que imagens de câmeras digitais comuns 

sejam processadas em um modelo de computador. De posse desse sistema e um 

aplicativo móvel, as equipes de construção ou de serviços públicos podem adicionar 

novas informações à Arquitetura do UIM em tempo real. Em diversas situações, as 

empresas e instituições municipais descobrem que tem níveis informações 

diferentes. A Arquitetura possibilita o compartilhamento dos dados do subsolo, 

sendo possível a correção dos dados, gerando a confiabilidade e atualização dos 

mesmos. Comercialmente a Arquitetura se tornou um produto de  software como 

serviço (SaaS) para entregar mapeamento subterrâneo abrangente para cidades, no 
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qual a coordenação de dados será facilitada para todas as empresas públicas e 

privadas que operam em ambiente urbano, com  oportunidade para as cidades 

reformularem seus modelos para permitir o trabalho e o gerenciamento de ordens de 

serviço, resultando diretamente,  na redução de  mais da metade do tempos de 

construção e desenvolvimento da obra.  Dada a economia projetada pela tecnologia, 

a solução da equipe da UI Labs também inclui modelos de negócios para as cidades 

coletarem receita. A Arquitetura UIM foi reconhecida pela Casa Branca, pelo 

Presidente Obahma como essencial para administração das cidades. (THORNTON, 

S, 2016 ). 

Nesta solução não foi localizada estudo sobre o solo ou soluções de galerias 

técnicas. Identificado como objetivo principal ter o mapeamento dos serviços e 

manter o mesmo atualizado. 

REDE NACIONAL DE PESQUISA (RNP - BAHIA) – BRASIL- PROJETO  

GERENCIADOR DE INFRAESTRUTURA DE REDES ÓPTICA “GIRO”. 

Conforme já destacado nesse trabalho, fibra óptica figura no cenário mundial 

como o principal meio utilizado para conexão das redes de telecomunicações e 

dados. No Brasil um fator importante foi o Decreto Presidencial nº 8.135/2013 - onde 

todas as comunicações de dados da administração pública federal devem ser 

realizadas por redes de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação 

fornecidos por órgãos ou entidades da administração pública federal. O fato 

impulsiona a esfera federal de governo para a implantação e gestão de redes 

corporativas próprias e independentes. 

No ano de 2005, a RNP deu início ao projeto “Redes Comunitárias de 

Educação e Pesquisa” (Redecomep) com o objetivo de construir redes de alta 

velocidade em 26 capitais do Brasil, incluindo Curitiba e Porto Alegre. Na época, 

uma das grandes vantagens apontadas foi a possibilidade de aumento da 

capacidade de transmissão sem custos adicionais, criando infraestrutura 

independente das operadoras comerciais (RNP, 20.03.2005). Após 10 anos, 

aumenta a importância do projeto pelo caráter independente das operadoras, 

adicionando 13 redes em uma segunda fase, contabilizando um total de 40 redes 

ópticas distribuídas pelo país. Outro projeto do Ministério das Comunicações 

denominado Cidades Digitais, com objetivo de modernizar a gestão, ampliar o 

acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento dos municípios 

brasileiros por meio da tecnologia. Em 2012 foram selecionados 80 municípios e em 



147 
 
 

 

2013, o projeto foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal, selecionando mais 262 municípios. (Ministério das Comunicações, 

2013 – Cidades Digitais). 

Apesar de toda a relevância do segmento de redes ópticas, a equipe da RNP 

não identificou no mercado ou comunidade de software livre soluções maduras com 

capacidade de equipar os grupos técnicos com uma ferramenta com eficiência na 

gestão de infraestrutura óptica. Outro item detectado pela equipe técnica é a 

ausência de opção para incluir novas funcionalidades ou a sua customização. 

Atualmente, muitas das redes são mantidas utilizando ferramentas não integradas, 

cada uma atendendo a uma demanda específica. O custo e as barreiras 

burocráticas que envolvem a aquisição de ferramentas, foi um fator relevante citado 

pela RNP. Essas barreiras aliada ao fator de que cada região da Redecomep acaba 

implementando sua forma de gerir as informações, dificultando a interoperabilidade, 

o compartilhamento e a consolidação das informações, amplia a dificuldade de uma 

gestão eficiente. 

Neste contexto, se identifica a mesma necessidade de gestão de 

infraestrutura óptica subterrânea que as cidades, porém em um universo muito 

maior. Identificando tais desafios, a RNP da Bahia, em parceria com o Instituto 

federal da Bahia – IFBA, a Universidade -  UFBA, da Bahia, com participação do 

Comitê Gestor da rede metropolitana de Salvador – REMESSA, desenvolveram uma 

Arquitetura baseada em software livre que está sendo utilizada experimentalmente 

com expectativa de ser usada operacionalmente. 

O projeto tem o objetivo de desenvolver uma ferramenta que possibilite a 

gestão centralizada de informações de infraestrutura de redes ópticas. Como 

objetivos específicos têm-se: 

 

 

 

 

 

Dentre as funcionalidades previstas para a ferramenta, destacam-se as 

seguintes: 

Levantar e documentar 
requisitos para uma 
ferramenta de gestão 
de informações de 
infraestrutura de redes 
ópticas, por meio de 
consulta a especialistas 
e avaliação de 
ferramentas existentes; 

Investigar 
tecnologias e 
arquiteturas 
adequadas para 
a construção da 
ferramenta, com 
vistas à 
extensibilidade 
da solução. 

Desenvolver a 
ferramenta, sob a 
forma de uma 
aplicação web e 
um ou mais 
aplicativos para 
dispositivos 
móveis. 

Elaborar 
documentação e 
material de 
treinamento para 
uso da 
ferramenta. 
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• Registrar informações relacionadas ao cabeamento óptico e às fibras ópticas 

e à infraestrutura subterrânea (dutos, caixas subterrâneas...); 

• Permitir o georreferenciamento de todas as informações que relacionem 

localidades especificas de cabeamento, equipamentos e infraestrutura de 

lançamento, usando bases cartográficas abertas e colaborativas para 

georreferenciar as informações. 

• Garantir que as informações sejam armazenadas em base centralizada a ser 

disponibilizada para consulta e acompanhamento dos projetos pela RNP, isolando 

cada contexto de rede local em um segmento separado e independente, 

possibilitando múltiplas formas de visualização e administração das informações 

contidas na ferramenta. 

• Possibilitar a geração de relatórios de gestão que provejam informações 

relevantes à governança das redes, tais como dimensões totais da infraestrutura, 

porcentagem de fibras disponíveis na rede e mensuração estimada de valor do 

patrimônio imobilizado na rede. 

• Prover informações relevantes à equipe de Engenharia da RNP, facilitando, 

em âmbito nacional, o processo de auditoria das redes. 

• Possibilitar a visualização da infraestrutura por diversos usuários através de 

níveis de perfis, funcionalidade importante para o controle de dados sensíveis à 

operação da rede. 

As  características como o requisito da ferramenta são: 

• Utilizar padrões abertos que possibilitem a troca de informações entre redes 

óticas distintas que utilizem outras ferramentas. 

• Possuir uma arquitetura de plug-ins, de forma a facilitar a contribuição da 

comunidade usuária na criação de novas funcionalidades. 

• Ser lançada sob uma licença de software livre, permitindo a contribuição da 

comunidade em funcionalidades avançadas que não puderem ser implementadas 

como plug-ins. 

• Ser usável a partir de várias Arquiteturas, tanto em PCs quanto em 

dispositivos móveis. 

UNDERGROUND GIS – EUA – ARQUITETURA INSITE  

A Arquitetura InSite, fornecida pela empresa UndergroundGIS tem uma  visão 

3D, denominada comercialmente de InSite ™. É uma ferramenta que possibilita 
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visualização, gerenciamento e análise de infraestrutura de utilitários projetados para 

resolver muitos dos problemas que frequentemente surgem com os planos de papel 

tradicionais. A rede de utilitários e outros ativos de infraestrutura aprecem em 

formato digital, podendo ser  usado em manutenção e operações, planejamento e 

projeto de construção, prontidão para emergências, finanças, gestão e planejamento 

estratégico.  

A Arquitetura propicia economia de tempo; evita conflito de dados e 

informações desatualizadas; redução de risco em construções e manutenções com 

relação a propriedade e a vida; preservar o “conhecimento institucional”; fácil 

entendimento para os gestores planejarem a cidade sem a necessidade de 

especialista de GIS; os dados podem ser acessados de um mobile; agilidade em 

identificar a causa e localização na ocorrência de incidente. 

 

CPQD (BRASIL) -  ARQUITETURA “CPQD OSS SUITE” 

A Arquitetura gerencia a expansão, modernização e operação da rede 

externa, integrando e padronizando os procedimentos operacionais distribuídos 

pelos diversos órgãos/ entidades municipais ou departamento das empresas, 

antecipando ganhos na produtividade, reduzindo o tempo de implantação e 

manutenção redes, melhorando o aproveitamento dos recursos instalados.  

Como ferramenta, utiliza-se de recursos gráficos para apresentação e 

processamento das informações com base georreferenciada. A Arquitetura está 

cadastrada no Programa BNDES, como: “Software CPqD Gerencia da Planta”, por 

ser software nacional, faz parte do portfólio do BNDES para incentivos de 

financiamento na aquisição do mesmo para municípios e empresas. 

A figura 21 mostra os principais módulos da plataforma OSS do CPqD  
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Figura 21 - Arquitetura OSS Site 

 

Fonte: CPqD (2018) 

A figura 21 apresenta seis módulos da OSS, com banco de dados  único de 

serviços, circuitos, rotas, redes lógicas, equipamentos nível 2, cabos, dutos, 

infraestrutura entre outros,  compatível com padrões do mercado suportando 

multifabricantes e multitecnologias. Principais funcionalidades dos módulos 

apresentados na figura 21: 

• Gerenciamento da Planta – Atividades integradas de prospecção, 

configuração de serviços, reserva, designação, ocupação e ativação; 

• Gerenciamento Inventário – Reconciliação de inventário, enriquecimento de 

incidentes, descoberta automática, correlação de eventos e falhas, performance;  

• Monitoramento ótico - cálculo da localização exata da falha; 

• OTDR Multi fabricantes – monitoramento das rotas de supervisão; 

• Gerenciamento de ordens de serviço – Geração automática de incidentes. 

O módulo de Planejamento e Gerenciamento, possibilita:     

• Análises de demanda do crescimento da cidade e infraestrutura; 

• Análise de saturação de rede; 

• Análise demanda x saturação de rede para melhor atender o cidadão e realizar 

um planejamento eficiente. 

A figura 22 apresenta o Gerenciamento da Planta, módulo Projetos, a partir do OSS. 
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Figura 22 - Gerenciamento Planta – Módulo Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CPqD (2016) 
 

A figura 22 mostra elementos do gerenciamento da Planta de dutovia e 

infovia, contemplados no Módulo Projetos da arquitetura, sendo possível: 

• Definir os nós (ou nodos) da rede; 

• Desenho de rede projetada em rede existente; 

• Projeto de rede lógica (óptica);  

• Definir os equipamentos e materiais; 

• Detalhes construtivos; 

• Projeto de manobras e cortes de rede; 

• Geração de lista de material, mão de obra e custo. 

 

Principais elementos do módulo Construir 

• Impressão e importação de projetos; 

• Medição de obras e aplicação de material; 

• Gestão/ acompanhamento  de custos; 

• Implementação de folha de corte; 

• Atualização de as-built; 

• Ativação da rede e implantação do projeto. 

 

Principais elementos do módulo Negócio  

• Configuração de serviços; 

• Viabilidade; 

• Reserva, designação e ocupação; 
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• Manobras de clientes; 

• Ativação de serviço. 

Principais elementos do módulo Manter a Operação – proporciona a gestão e 

operação rede óptica e infraestrutura com índice de ocupação de fibras 

disponibilizadas no cabo de fibra óptico e em dutos: 

• Supervisão de falhas; 

• Identificação de causa comum; 

• Reconciliação de inventário; 

• Alivio da rede; 

• Manutenção corretiva e preventiva. 

 

Módulo Administração do usuário – responsável pela Gestão de acessos. 

 

INFRAVIAS –INFRAESTRUTURA VALA COMPARTILHADA SUSTENTÁVEL - 

BRASIL 

A solução promove a gestão integrada de infraestrutura, além de incluir 

conceitos de mobilidade urbana e uso sustentável de recursos naturais. 

No Brasil, a prática de compartilhamento de redes de infraestrutura não é 

prática usual, sendo restrito a pequenos projetos pilotos e testes, como exemplo da 

SULGAS, mostrado na figura 23. 

Figura 23- Conceito de vala compartilhada adotada por companhia de gás brasileira em projeto piloto  

 

Fonte: SULGÁS (2004)  apud  Tese Aloisio Pereira 

A figura 23 apresenta padrão de vala compartilhada adotado pela Companhia 

de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (SULGAS), em projeto piloto, devido a 

ausência de um padrão nacional ou internacional. 
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A Associação Brasileira de Cimento (ABCP) apresentou o conceito de vala 

compartilhada para redes de infraestrutura (vala técnica), objetivando a construção 

de um bairro saudável, apresentando este como modelo sustentável de 

infraestrutura subterrânea. O conceito de vala técnica é definindo como o 

compartilhamento ordenado no subsolo por diversas redes de infraestrutura, visando 

reduzir os custos de implantação, manutenção e operação, além de permitir que 

ampliações de sistemas sejam feitas sem a interrupção de vias. Nestas condições, a 

organização, implantação centralizada e cadastramento dos sistemas de 

infraestrutura são procedimentos importantes para a redução dos riscos de 

vazamentos e interferências entre os sistemas (ABCP 2002). Dentro do conceito 

apresentado, a ABCP (2002) diferenciou os conceitos de vala técnica, conforme 

acima descrito do conceito de galeria técnica, visto que esta consiste em estrutura 

moldada in loco ou pré-moldada para o acondicionamento das redes de 

infraestrutura subterrânea passível de acesso direto, através de túneis visitáveis que 

promovem o acesso de pessoal técnico para a manutenção e operação destas 

redes. 

O conceito básico desenvolvido consiste no ordenamento das redes no 

subsolo e na implantação compartilhada ão do projeto da Infravias, que teve a 

participação do pesquisador, criador do sistema e atual CEO da empresa. A 

proposta da solução Infravias é de um sistema que substitui a construção 

individualizada de tubulação de gás, água, energia elétrica e comunicações e agrupa 

todos em uma única galeria, e teve início no tema “Ruas Completas Sustentáveis“ 

de mestrado, posterior doutorado do engenheiro civil: Aloisio Pereira da Silva na 

UFSC – Universidade Federal Santa Catarina e Texas A&M Transportation Institute, 

nos EUA, com patrocínio da Fapesc e Governo do Estado de Santa Catarina. 

O sistema Infravias evita a quebra do pavimento, remove as instalações das 

ruas e as concentram embaixo das calçadas, em valas subterrâneas. Um benefício 

direto é a redução do tempo de interrupção do trânsito durante a construção, 

manutenção, operação e ampliação das redes.  Substitui a  construção 

individualizada de tubulação de gás, água, energia elétrica e comunicações, e 

agrupa todos em uma única galeria. Dentro da vala há uma calha projetada com 

base no conceito de “dispositivo à prova de falhas” – no qual cada serviço é isolado 

através de painéis pré-moldados de plástico reciclado.   
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Para fortalecer o viés de sustentabilidade, o sistema tem o conceito o “lixo 

zero”, o qual  está diretamente ligado a sustentabilidade:  A base das valas é coberta 

com areia aproveitada de resíduos de construção civil e os painéis dos 

compartimentos são feitos de plástico reciclado. De forma complementar, contribuído 

para a segurança e sustentabilidade, o modelo propõe o uso de pavimentos 

intertravados de concreto, que são facilmente removidos e reaplicados, evitando o 

desperdício de material e tornando desnecessária a utilização de ferramentas de 

corte e equipamentos de escavação, que apresentam riscos tanto para os 

trabalhadores quanto para as redes. Os compartimentos são preenchidos com areia, 

que pode ser retirada através de aparelhos de sucção e também reaplicada no local. 

Outro alinhamento com a sustentabilidade é o protocolo de intenções assinado em 

fevereiro de 2018 com a CSBioEnergia SA para produção de plástico reciclado 

através do lixo urbano que será utilizado no sistema. A CSBioEnergia AS  formada 

pela estatal paranaense - Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e pelo 

grupo Cattalini BioEnergia.  Como resultado, cada metro de estrutura do sistema 

INFRAVIA consume 100 Kg de plástico reciclado oriundos de lixo urbano, que 

anteriormente o destino era o aterro sanitário de Curitiba. 

Um dos fatores da redução de incidentes é que cada operadora tem acesso a 

seu respectivo serviço, evitando o risco de interferência nos sistemas vizinhos. 

Durante a construção da solução, as operadoras de telecom e outros serviços foram 

convidadas a contribuir para o projeto com sugestões para a solução. 

Além das calçadas, as ciclovias são usadas para abrigar sistemas 

subterrâneos como o esgoto, rede de água reciclada, adutoras e drenagem de água 

pluvial. A ciclovia, com separação física entre esta e a rua através de um jardim, 

torna  deslocamento mais seguro. Uma estrutura recolhe, armazena e filtra às águas 

da chuva, para seu uso ou devolução de água limpa a natureza. 

 O modelo também possibilita o ordenamento e cadastro urbano, já que cada 

rede estará em uma posição definida e as operadoras terão conhecimento preciso 

de sua localidade. O sistema poderá ser complementado também com galerias 

técnicas de concreto em locais de grande concentração de infraestrutura 

subterrânea e linhas de distribuição. Adicional a isso a solução é uma opção mais 

econômica para as cidades e concessionárias de redes de infraestrutura. De acordo 

com o pesquisador Aloisio Pereira (PEREIRA, A.S 2017 )“Os custos são 30% 

menores na instalação e até 70% na ampliação, manutenção e operação”.  As 
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previsões de custo levantadas inicialmente em simulações foram comprovadas na 

implantação do projeto piloto realizadas em um trecho de 25 metros no condomínio 

de Sapiens Parque em Florianópolis. Data  abril a julho de 2016. “Com apenas dois 

funcionários, pode-se executar com facilidade o encaixe dos painéis que dão 

sustentação as vala técnicas”. As caixas de passagem, no sistema tradicional 

demandam quase um dia de trabalho, foram montadas em menos de dois minutos.   

A implantação das redes na vala seguiu a seguinte sequencia construtiva: 

rede de esgoto, rede de água potável, gás natural e telecomunicações. 

Desenvolvimento da pesquisa e projetos: de 2007 a 2016; Produção dos 

componentes: 2015; Construção: 2016; Testes: 2016 e 2017 no Parque Tecnológico 

"Sapiens Parque“ em Florianópolis. Sendo o 1º projeto implantado  na  cidade de 

Foz do Iguaçu em janeiro 2019, através de contrato entre Prefeitura de Foz Iguaçu, 

Itaipu e Infravias. 

A tabela 19 mostra uma comparação entre os diferentes sistemas de 

infraestrutura e o sistema Infravia. 

Tabela 19- Quadro comparativo entre os sistemas de infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PEREIRA, A. S,  INFRAVIAS -  2017. 
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Um diferencial do sistema Infravias com relação aos demais sistemas, de 

acordo com a tabela 19 é a segurança física dos trabalhadores, na fase de 

construção. Enquanto as demais soluções precisam de uso de escoramento, não é 

necessário na solução da Infravia. Ainda neste item, a profundidade média dos 

demais é superior a 1,50 m, e na Infravia é inferior a 1 m garantindo ao sistema 

baixo risco de soterramento de trabalhadores durante sua construção e operação, 

visto que estas representam quase 76% das mortes observadas na construção de 

valas para implantação de redes de infraestrutura. 

A figura 24 mostra uma visão geral da solução da Infravia. 

Figura 24 - – Solução Infravias – Ruas Sustentáveis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infravias (2018) 

A figura 24 mostra os itens que correspondem a solução Infravia:  

NA CALÇADA: Redes (A) Gás Natural. (B) Telecomunicações, TV a Cabo, 

Dados, (C) Água Potável/Hidrante (conceito tubo vertical), (D) Energia 

Elétrica(baixa), (E)Elétrica (média)/iluminação pública, (Q) sistema monitoramento 

de pavimento e redes (R) cobertura de areia reciclada,  (S) Paredes de plástico 

reciclado-estrutura Sistema Infravia, (X) Blocos intertravados-sinalizaçáo das redes, 

(Z) Blocos intertravados – demais, (T) Sistema anti-raiz. Na ciclovia (H): (I) Gasoduto 

alta pressão, (G) Esgoto.  

Drenagem de águas pluviais (J): (Sistema de eco-drenagem) – (O) meio fio de 

concreto, (N) vegetação (espécie de plantas específicas para auxiliar na filtragem da 

água da chuva), (L) Eco Filtro-para filtrar a água da chuva-feito com cascalho 
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reciclado a partir de resíduos da construção civil, (M) tubo de drenagem-para 

recolher água da chuva, (J) de abertura para entrada de água da chuva, (V) Sistema 

extravasor para coleta de águas em grandes chuvas. Rua (P): sem instalações 

subterrâneas, melhorias na mobilidade urbana e na vida útil do pavimento devido à 

menor interferência da manutenção, (U) Sistema de carregamento de carro elétrico. 

4.3 FASE 3: ANALISAR OS PROCESSOS OPERACIONAIS RELACIONADO A 

INFRAESTRUTURA ÓPTICA SUBTERRÂNEA NOS MUNICÍPIOS DE CURITIBA E 

PORTO ALEGRE 

Através de entrevista realizada e revisão da legislação, foi desenhado o fluxo 

do processo atual (2019), mostrado na figura 25 de Curitiba.  

 Figura 25 - o fluxo do trâmite de Curitiba para alvará e outorga 

 

Fonte: Elaboração própria 

De acordo com a figura 25 que apresenta o fluxo operacional de Curitiba para 

alvará e outorga, construída através de entrevistas, acompanhamento do processo e 

consulta a legislação, foi identificada a presença de somente dois setores do 
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município: setor responsável pelo uso do Solo e a COC. Os entrevistados relataram 

que veem a COC como um órgão estratégico, como foi a sua concepção.  

O trâmite em Porto Alegre inicia na Comissão Técnica de análise e 

parcelamento do solo- CTAAPS, sendo suportada pela ultima atualização na 

legislação através do Decreto 19862/2017, sendo a comissão criada em 2001. 

O procedimento da anuência para liberação das infraestruturas que interferem 

em área urbana é bem simples. Independente se for subterrânea ou aérea o 

procedimento é o mesmo. A análise é feita na comissão CTAAPS com todos os 

representantes do decreto 19862/2017. A primeira etapa é de diretrizes de 

apresentação de projeto, a segunda etapa é de anuência propriamente dita. O 

protocolo de ambas a etapas são geradas em duas vias físicas – papel, que são 

abertos processos administrativos para encaminhar a Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SMAMS e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SMDE . 

Os arquivos digitais são encaminhados para todos os representantes das comissões 

através de sistema próprio das comissões. Todo o trâmite interno do município é via 

sistema, e os pareceres das secretarias são inseridos no respectivo sistema na 

forma de “rascunho”. Na reunião da comissão os pareceres são compatibilizados 

caso haja manifestações conflitantes, sendo emitido parecer de comparecimento ou 

a anuência para realização da infraestrutura. A etapa diretriz pode ser suprimida 

caso o proponente e projetistas já tenham conhecimento das necessidades de 

documentos que precisam ser apresentados ou caso a interferência seja mínima. 

Segundo os entrevistados, o volume que das solicitações são baixo, porém, não foi 

identificado um quantitativo mensal ou anual.  

 

4.4 FASE 4: PROPOSIÇÃO DE UMA ARQUITETURA PARA GESTÃO DE 

INFRAESTRUTURA ÓPTICA SUBTERRÂNEA 

 

A fase 4 deste trabalho apresenta uma proposta de gestão de infraestrutura 

para, principalmente, gestores e planejadores dividindo em 8 itens tendo como 

referência a modelagem de abordagem da metodologia utilizada no trabalho de 

pesquisa “Smart Cities: Transformação digital de cidades” (CUNHA, et al (2016) e, 

ratificado nas entrevistas, como tópicos importantes desejável constar em um projeto 

de Gestão de Infraestrutura, que são: Estratégia e Visão da Cidade; Modelo 

Econômico; Modelo Legal e Regulatório; Modelo Financeiro; Gestão e Governança; 
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Desafios e Barreira; Modelo de Transição e Definição de modelo tecnológico. 

Alinhado a estes itens optou-se por incluir na Proposta de Gestão de Infraestrutura 

Óptica uma  Arquitetura para organizar os problemas relacionados a infraestrutura: 

legal, normativos, relacionar N tecnologias diferentes, com modelo de governança, 

modelo de gestão, interoperabilidade e alinhados a Politicas Publicas. 

Tal arquitetura é baseada no Framework de Arquitetura Corporativa de 

Interoperabilidade com apoio na Governança (FACIN) do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ao qual está alinhado com este trabalho. 

Baseado nas soluções localizadas através de literatura e entrevistas, 

desenhar e implementar uma estratégia de Gestão de Infraestrutura óptica com foco 

em Cidades, deve tornar disponível uma quantidade quase infinita de informação e 

dados, e a inovação a partir dos serviços que se podem desenvolver a partir dela 

são incontáveis nesse momento. todo o efeito direto e indireto de uma estratégia 

deve ter o cidadão como seu maior beneficiário, mas a gestão da infraestrutura 

também oferece vantagens interessantes à administração pública, às empresas e a 

outras instituições.  

A expectativa do resultado deste trabalho, tendo como base as soluções 

identificadas, é que a implementação desta proposta gere múltiplas oportunidades, 

principalmente, resultantes da informação e da tecnologia para gerar novos modelos 

de negócio ao município, para sustentar e manter a solução, e a comunidade no 

desenvolvimento tecnológico e consequentemente oportunizando gerar valor no 

tecido econômico e industrial de Curitiba e Porto Alegre. 

Os municípios são diferentes em tamanho, personalidade, capacidade e 

evolução e crescimento. Por estes motivos cada um deve definir o seu próprio 

modelo. A Arquitetura proposta permite um desenvolvimento adaptativo, evolutivo e 

escalável para ambas cidades. 

4.4.1 ESTRATÉGIA E VISÃO DA CIDADE 

Para atingir o conceito de Cidade Inteligente adotado por este trabalho, em 

que o resultado é fornecer sustentabilidade social, econômica e ambiental, é 

necessário um planejamento urbano e uma Arquitetura para infraestrutura baseada 

em governança pública alinhados com mecanismos regulatórios, interoperabilidade 

e políticas públicas para organizar todos os problemas relacionado a infraestrutura, e 

esta dar suporte tecnológico aos serviços urbanos para melhorar a qualidade de vida 

do cidadão e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local. Para atingir 
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esses objetivos as decisões dos gestores e planejadores precisam  ser sustentadas 

por dados e informações monitoradas e confiáveis, lembrando de um desafio 

adicional, em que as cidades são dinâmicas e precisam da tecnologia para apoio 

nas decisões e gestão.  

 São alguns componentes tecnológicos de uma cidade que demandam de 

uma rede de alta velocidade: Câmeras de tráfego e segurança, Internet das Coisas 

(IoT) onde dezenas de bilhões de dispositivos nos guiarão para um futuro utópico, 

centenas de sistemas e aplicativos móveis, cloud computer para processamento 

desse grande volume de dados, veículos autônomos.  

Parte do problema é que a maioria das pessoas simplesmente vê a tecnologia 

que está promovendo tudo isso e poucos percebem a necessidade da infraestrutura 

de conectividade óptica onde trafegam esse grande volume de informações.  

A infraestrutura subterrânea é estratégica considerando em especial a rede 

de dados, mas sem esquecer a eletromobilidade que também está pressionando 

novas demandas elétricas, como por exemplo estações de recarga, conforme 

mencionado pelo presidente do Comitê Gestor da RedeComep de Curitiba e 

professor-pesquisador da UFPR, Dr Luis Carlos Erpen Bona, em entrevista a este 

trabalho. O planejamento dessa infraestrutura depende da compreensão da 

tecnologia e dos impactos da sociedade. Desta forma a interação das ideias da 

academia e empresa com a gestão pública é fundamental, especificamente, a 

Universidade tem capacidade de reunir especialistas de diversas áreas e grupos 

transdisciplinares que podem dar diretivas e avaliar o planejamento da infraestrutura. 

É consenso na literatura pesquisada (SILVA, R. (2008),  KPMG (2017), UI 

LABS (2018) e nas entrevistas realizadas, a necessidade de uma visão 

compartilhada e um plano de ação de longo prazo para este projeto. É complexo 

implantar um projeto de gestão de infraestrutura em uma única gestão dado o porte 

de Curitiba e Porto Alegre, onde uma das barreiras é o investimento em 

infraestrutura e tecnologia. Para definir essa visão, é necessário: (CUNHA, M. et al, 

2016). 

• Colocar o cidadão no centro, buscando e facilitando a sua participação.  

• Superar o passado e conquistar o futuro, vencendo velhos e novos desafios.  

• Conceber a tecnologia como um facilitador e não como um fim em si mesmo. 

Itens considerados importantes devem estar contemplados na estratégia e visão da 

cidade: 
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a. O desenho de uma estratégia precisa estar baseado na informação, 

permitindo uma gestão e uma tomada de decisão sincronizada entre os diferentes 

órgãos de decisão que se estão compartimentados com base em variáveis isoladas. 

Estas variáveis se ampliam quando se adiciona outras infraestruturas e serviços 

subterrâneos, que não somente a fibra óptica. 

b. A visão compartilhada é necessária para uma definição mais assertiva com 

objetivos claros que permitam o acompanhamento dos indicadores, cumprimento 

das metas e maturidade dos processos.  

c. Análise objetiva do plano estratégico. Um fator de risco que precisa de 

atenção e conhecimento correto, através de uma análise do momento atual, 

identificando as forças e fraquezas, a disponibilidade de recursos, antes de começar 

a tomar decisões. A figura 26 mostra as principais forças e fraquezas, oportunidade 

e ameaças localizadas em investigação da literatura e principalmente nas 

entrevistas realizadas. 

Figura 26 -  Matriz SWOT – forças e fraquezas com influência interna e externa 
 

  
Fonte: Elaboração própria 

A figura 26 apresenta as Oportunidades de implantação para o projeto de 

infraestrutura subterrânea identificada nas entrevistas, onde há interesse de 

diferentes stakeholders.  Também foram identificadas as principais Ameaças,, 

Forças e Fraquezas como falta de capacitação de mão de obra, dificuldade na 

localização de incidentes, e alto custo das obras civis, Capex..  
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d. Identificar as partes de interesse no projeto. A figura 27 mostra o 

Ecossistema de agentes de valor no processo de Infraestrutura.  

Figura 27 -  Ecossistema de atores - Infraestrutura 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação própria - Transformação Digital de Cidades (CUNHA, M., et al, 2016) 

A figura 27 apresenta os atores do Ecossistema de infraestrutura e a 

necessidade de um comitê de infraestrutura para discussão e solução do tema. 

É necessário estabelecer um modelo de relações entre administração 

pública x empresas x academia, amparado por mecanismos regulatórios, que 

facilite a integração dos serviços e o desenvolvimento de formas de relacionamento 

de longo prazo. Incorporar uma solução tecnológica aberta e padronizada, 

horizontal, interoperável e com escalabilidade. “A flexibilidade é condição sine qua 

non para integrar os sistemas setoriais em uma plataforma de gestão da cidade que 

aporte inteligência e seja capaz de dinamizar a relação com cidadãos e empresas”.  

(CUNHA, M,. et al 2016). De acordo com entrevistas realizadas para este trabalho a 

gestora do Acordo de Cooperação técnica para Smart City, entre UTFPr x UFPr x 

PUCPr x Município de Curitiba,  a pesquisadora professora Dra. Keiko Verônica 

Fonseca, e o suplente, pesquisador professor Dr Alexandre Pohl, ambos da UTFPR, 

a parceria entre município e academia oferece ganhos principalmente para a 

sociedade, onde o resultado dessa parceria traz inovação. Do lado da academia, os 

prazos são maiores e os resultados esperados são arquiteturas, modelos, 

metodologias, prova de conceito, chegando ao desenvolvimento de primeiros 

protótipos ou validações através de coleta, processamento e análise de dados 

obtidos em testes em ambiente controlado ou piloto. É também função da academia 

pensar em longo prazo para a formação de mão de obra para especificar, operar e 

planejar novos sistemas, induzindo o desenvolvimento do município e região.  
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No caso específico de infraestrutura subterrânea nos municípios brasileiros, 

trata-se de um sistema de sistemas (a infraestrutura é composta e/ou impactada por 

vários sistemas: 2de gestão, de tubos, viário, de comunicação, legal, etc.). O maior 

desafio é a integração dos diversos sistemas. Ao compor uma equipe multi-

disciplinar comprometida em pensar nestas diferentes perspectivas, a chance de 

encontrar soluções mais apropriadas (eficazes e eficientes) para o contexto atual e 

futuro aumentam. O professor e pesquisador da UFPr, Dr Walter Tadahiro Shima, 

adiciona, também em sua entrevista para este trabalho, que a contribuição da 

academia pode propiciar otimização de custos no projeto, como catalisadores para 

economia, sendo a Universidade livre dos interesses privados e com grande 

interesse em contribuir para  desenvolvimento de tecnologias abertas, pois, segundo 

ele, são estas pesquisas que permitem o avanço da ciência e tecnologia. Ratifica a 

parceria de sucesso da tríplice hélice, unindo universidade-estado-empresas, para 

gerar tecnologias que maximizem o bem-estar da sociedade. Municípios brasileiros 

precisam de planejamento a longo prazo, onde os elementos da hélice estariam 

permanentemente discutindo e pensando o planejamento de médio e longo prazo.  

Contudo, não se pode confundir a Universidade como uma geradora de 

produtos prontos, conforme mencionado em entrevista a este trabalho pelo 

presidente do Comitê Gestor da RedeComep de Curitiba e gestor do Acordo de 

Cooperação Técnica, pela UFPR, entre o Município de Curitiba e universidades, 

pesquisador e professor Dr. Luis Carlos Erpen Bona. Essa confusão gera a falsa 

ideia que a Universidade tem problemas com prazos e cronogramas, muito pelo 

contrário, tanto por sua natureza quanto pelo controle dos órgãos de controle. Por 

outro lado, o que é verdade é que pesquisa e desenvolvimento não ocorrem da noite 

para o dia. Quanto mais complexo o problema mais tempo para os primeiros 

resultados diretamente aplicáveis. A Universidade também pode contribuir no 

desenvolvimento de artefatos tecnológicos como softwares e padrões abertos que 

podem ser aplicados na gestão desse planejamento. Também pode oferecer 

subsídios concretos para planejamento usando os dados disponíveis encontrados, 

padrões e fazendo prospecções como realizando simulações e de cenários futuros.  

e. Perspectiva transversal das estratégias e os requisitos de coordenação 

entre as responsabilidades dos diferentes departamentos – É necessário ter 

uma liderança clara e uma gestão com capacidade de execução e com visão 

transversal das ações definidas. A literatura e as entrevistas concordam na liderança 
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da administração pública do prefeito, que define a agenda e aloca recursos. Sendo o 

projeto de infraestrutura é transversal, se faz necessário promover uma gestão 

transversal, que facilite as sinergias entre serviços, e uma governança, que 

ultrapasse tempo de uma gestão.  

Uma boa prática foi identificada em Porto Alegre: a Comissão Técnica de 

Análise de parcelamento de Solo - CTAAPS. Segundo o Coordenador do CTAAPS, 

os procedimentos de anuência para liberação das infraestruturas que interferem em 

área urbana são bem simples. Independente se for subterrânea ou aérea o 

procedimento é o mesmo. A análise é feita na comissão técnica CTAAPS com todos 

os representantes, conforme decreto 13.384/2001. O tramite e realizado pelo SEI – 

Sistema Eletrônico de Informação, (cedido pelo TRF4 ).  

Outra boa prática identificada foi o Concelho Estratégico de TIC do Paraná – 

Cetic. Em conformidade com a lei estadual, todo projeto do estado que envolva TIC 

passa pelo CETIC obrigatoriamente. De acordo com o diretor Jurídico da Celepar 

(2018), a expectativa e desejo do Estado (2018) era ter câmaras técnicas 

permanentes com temas específicos, mas o entendimento que esse é um processo 

de maturidade. Os órgãos do estado encaminham os projetos ao CETIC onde há 

uma equipe de retaguarda que faz a operação (que não são os conselheiros) a qual 

realiza a pré-analise do respectivo projeto identificando os pontos preestabelecidos a 

serem observados (“checklist”). Não dão parecer técnico e, dependendo do objeto 

encaminham para as áreas técnicas fins da CELEPAR (por exemplo, equipe de 

conectividade, datacenter) para a  análise e posterior parecer técnico. O parecer é 

elaborado pela equipe técnica específica em conjunto com o diretor da área e 

retorna ao CETIC que coloca nos respectivos padrões e encaminha a plenária do 

Conselho (sete conselheiros) para votação. As reuniões ordinárias são mensais 

onde os conselheiros recebem previamente um extrato/ resumo do projeto, caso 

necessário, o conselheiro pode solicitar o projeto na íntegra, previamente, para 

análise. Na prática é a plenária junto com o presidente do CETIC que identificam a 

necessidade de elaboração/ criação da câmara técnica, de inserir na análise um 

especialista ou incluir outros atores em determinados projetos. 

Na prática cada conselheiro analisa pela sua experiência e pasta, por 

exemplo, a procuradoria irá verificar com olhar Jurídico, a secretaria da Fazenda 

pelos custos e orçamento. A avaliação pelo conselho é realizada a nível estratégico 

se estão alinhados com as diretrizes do Estado do Paraná, Para auxiliar nos 
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requisitos dos projetos, os órgãos/ secretarias tem a seu dispor o coordenador de 

atendimento - funcionários e “residentes” na CELEPAR.  

f. Gestão estratégica, Transparência e envolvimento– A Coordenação é um 

elemento importante para o sucesso da implementação da estratégia. Se faz 

necessário uma equipe multidisciplinar de coordenação que atenda as orientações 

de gestão dos projetos municipais e respetivo alinhamento com a visão 

estabelecida. A equipe de coordenação geral deve representar o compromisso da 

equipe de governo e ser constituída de áreas com suficiente capacidade de gestão 

para a tomada de decisões estratégicas e operacionais. Sob a equipe de 

coordenação devem ser definidos responsáveis por cada uma das atividades, de 

forma a assegurar o seu cumprimento, garantindo um nível de desenvolvimento 

adequado.  

g. Monitoramento – Segundo entrevistas, a dificuldade é a obtenção de 

dados confiáveis e em tempo real para tomada de decisão, com monitoramento dos 

indicadores, onde as TIC auxiliam nesse processo.  

4.4.2 MODELO ECONÔMICO, DE NEGÓCIO E CADEIA DE VALOR 

Conforme evidência da literatura relatada na Fase1a infraestrutura óptica e 

TIC estão ligados diretamente ao desenvolvimento econômico, gerando uma cadeia 

de valor ao seu redor, principalmente com a inovação através das Startups, devido a 

concentração de conhecimento e competências associadas ao conceito de Cidade 

Inteligente onde a tecnologia auxilia no aumento de produtividade e competitividade 

da cidade traduzindo diretamente em termos de desenvolvimento económico. Em 

Curitiba, o projeto “Vale do Pinhão” foi uma iniciativa com motivação tecnológica. 

Segundo a Endeavor (2017), os empreendedores são peças-chave na 

construção da sociedade, principalmente em uma sociedade conectada e 

globalizada. Porém, no Brasil, a maioria das empresas brasileiras (86%) não 

consegue cumprir todas as normas existentes, segundo relatório “Burocracia no 

Ciclo de Vida das Empresas”(KARINA, A.O, 2017). Quando comparados com 

demais países, dados apontam que o Brasil precisa melhorar consideravelmente no 

ambiente de negócio, ocupa a 109ª economia mundial, segundo evidência 

apresentada no estudo “Doing Business”, do Banco Mundial, e no quesito de 

abertura de novos negócios, o país está  na 176ª posição, entre os 15 piores países 

do mundo, e a TIC e redes de alta velocidade são facilitadores para melhorar esse 

cenário. 
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A figura  28 mostra uma  visão do mercado de infraestrutura nos últimos 20 anos 
 
Figura 28 – mercado de infraestrutura a partir de 2001 

Fonte: Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública- SECOP (GRIZENDI, E, 2013).  

A figura 28 apresenta a evolução do mercado e a tendência até 2021, o que é 

corroborado nas entrevistas do mercado de telecomunicações. Segundo estes,  há 

necessidade de melhorar a legislação, mas o maior impacto está na construção de 

infraestrutura longa distância e em regiões de maior crescimento econômico das 

médias e grandes cidades. 

As necessidades das empresas de telecomunicações estão no traçado atual, 

precisa substituir as rotas metálicas, em praticamente todas as ruas por rotas 

ópticas. Neste item foi identificado um problema nos países desenvolvidos que está 

acontecendo no Brasil – devido a ausência de uma fiscalização e regulação mais 

efetiva, o cabeamento metálico não está sendo retirado em muitos locais, como é a 

boa prática, o que irá gerar um transtorno futuro. A expectativa, de acordo com a 

literatura e entrevistas para o futuro e que já é o presente, é a implantação de fibras 

ópticas em áreas residenciais,.  

Até 2000

- Infraestrutura como ativo 
estratégico
- Construção de 
infraestrutura própria 
(grandes investimentos, 
reserva de infraestrutura)
- Não comercialização da 
infraestrutura excedente, 
senão por swaps  (ativo 
estratégico por ativo 
estratégico

A partir 2001

- Redução importância da 
Infraestrutura como ativo
estratégico
- Excesso de infraestrutura 
disponível em algumas rotas
X carência em outras
- Aumento valor do 
relacionamento com o
consumidor final
- Falta de recursos para 
investimento = aquisição 
infraestrutura pronta e sob 
medida
- Opção pelo OPEX em 
relação ao CAPEX
- Preferência  ao 
compartilhamento de 
infraestrutura e swaps
- Comoditização do
mercado de capacidade

A médio prazo(10 a 20 anos)

- Disponibilidade de 
infraestrutura nas principais 
rotas de longa distância e
nas principais regiões
comerciais das grandes
cidades
- Consolidação de rotas
com melhores relações 
custo/benefício de direitos 
de passagem, já existentes
ou a serem construídas
- Demanda por
infraestrutura em rotas
secundárias de longa 
distância e em regiões de 
maior crescimento
econômico das médias e
grandes cidades
-Comoditização do mercado
de infraestrutura disponível
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Para atender a demanda interna e a nova tecnologia – 5G, é preciso uma 

participação efetiva do município, as empresas não tem interesse em aterrar o 

cabeamento óptico, principalmente devido ao Capex. O munícipio precisa ser o 

indutor e coordenador desse processo e tomar para si, o negócio de provedor de 

infraestrutura, como está ocorrendo em outros países – um bom exemplo é a 

Stokcab em Estocolmo. Em Curitiba e Porto Alegre há iniciativas técnicas, mas 

isoladas sem um planejamento estratégico de infraestrutura, por exemplo: onde 

estiver cavando uma vala de qualquer infraestrutura (água, esgoto, gás, energia,...), 

aterrar duto de telecomunicação.  

Segundo cálculo de especialista e do IPPUC, esta ação tem uma redução de 

50 a 70%, considerando somente a parte de serviço e ativo. A vala pode ser técnica 

(compartilhada com outras infraestruturas),  micro valas ou até mesmo as mais 

comuns utilizadas no mercado. 

Atualmente, a infraestrutura de dutos é de propriedade das operadoras de 

telecom, mas devido ao incentivo do governo, principalmente a facilidade de 

licenciamento SCM entre outros, estão surgindo no mercado provedores neutros de 

infraestrutura que comercializam dutos, incluindo a construção de dutos, e fibra 

ópticas, não iluminadas, chamadas no mercado de fibra apagada -  dark fiber,  às 

operadoras de telecom. 

A expectativa das empresas de telecom é que os municípios participem do 

processo de compartilhamento dessa infraestrutura, possibilitando otimizar o uso do 

solo, reduzir investimentos, reduzir a quantidade de obras. Esse anseio das 

empresas está se refletindo na regulamentação: o MCTIC e Anatel sugerem e 

recomendam o compartilhamento, incluindo o regulamento de compartilhamento 

regulamentado pela ANATEL, ANEEL e ANP. 

É imperativo, por todos os interlocutores, figura 36: que esse processo não é 

simples, precisa de um direcionamento estratégico.  

O Modelo de Negócio com a visão do Mercado de Telecom, segundo 

entrevista com Eduardo Grizendi, corroborada de maneira macro, pelos 

entrevistados e também pela literatura conforme exposto nesse trabalho: 

• Provedor de Infraestrutura Óptica de Telecomunicações; 

• Visão da Prefeitura/Empresa Pública Municipal /PPP; 
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• Agregação de Valor ao Uso do Solo, através da Comercialização de Produtos e 

Serviços de Infraestrutura; 

• Disponibilidade de um Portfólio de Produtos e Serviços de Infraestrutura Óptica 

para Telecomunicações; 

• Provedores de Direitos de Passagem; 

• Provedores de Dutos e Fibras Apagadas. 

A Comercialização de infraestrutura precisa ter contratos de longo prazo, 

além da constituição de uma carteira de recebíveis de longo prazo, incluir a 

modalidade de aluguel, receitas protegidas da comoditização dos preços de 

mercado mediante contratos de longo prazo e baixo nível de despesa operacional, 

em virtude de não “acender” fibra. 

Esta sugestão de modelo prevê como potenciais Clientes: Operadoras de 

Serviços de Telecomunicações; Operadoras de Serviços de TV por Assinatura; 

Provedores de Acesso a Internet (ISPs); Empresas de Segurança; municípios 

(controle de tráfego, segurança, saúde, entre outros); Políticas públicas (PNBL, 

Cidades inteligentes, Inclusão Digital, RNP, entre outros)  e Grandes usuários de 

telecomunicações. 

Um alerta nesse ponto a ser considerado pelos municípios é o final das 

concessões em 2025, segundo relatórios do Cetic.br apresentado nesse trabalho, os 

municípios são os maiores clientes das operadoras de telecomunicações do Brasil. 

As principais modalidades de comercialização citadas nas entrevistas foram: 

cessão de direito de uso, por contrato de longo prazo (10 a 25 anos) onde é possível 

a comercialização dos dutos; possibilitar  ceder direito a terceiros e aluguel: por 

contrato também de longo prazo (5 a 10 anos), possibilitar o direito de ceder a 

terceiro. A expectativa do mercado é por contratos de 10, 15, 20 e 25 anos, com 

preferência por trechos específicos e não pelo conjunto de todas as rotas. 

Outro item importante é a cooperação público-privada com o objetivo de  

permitir equilibrar as exigências de desenvolvimento económico e de 

sustentabilidade. Corroborado pelo ponto de vista do ex-ministro da fazenda e 

engenheiro, e atual presidente do BNDES, Joaquim Levy “a participação do setor 

privado no investimento de infraestrutura continua sendo uma forma de aliviar a 

pressão fiscal e acelerar a conclusão de projetos” e também tem concordância por 

especialistas que indicam necessidade de gestão (comercial, de negócio) e de 
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inovação no modelo atualmente ofertado pelos municípios brasileiros relacionado ao 

subsolo. 

Um elemento que pode gerar oportunidade para novo modelo de negócio, é o 

licenciamento de Serviço de Comunicação Multimida (SCM). Procempa possui 

licenciamento desde 2002. Não foi localizado nenhum órgão do município de 

Curitiba que possua o licenciamento. Esta licença  fornecida pela Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL). De acordo com a Anatel é uma maneira de 

organização dos provedores para que os mesmos tenham a liberdade de oferecer 

serviços para o setor público ou privado. De acordo com a Anatel, é necessária a 

autorização do SCM para atuar ou estabelecer comunicação multimídia. Essa lei 

permite que o seu serviço prestado seja totalmente legalizado, conforme as 

diretrizes da Anatel.  

É necessária uma inovação no atual modelo de negócio, principalmente em 

Curitiba, onde foi identificado, através de levantamento de 320 projetos, uma 

extensão aproximada de 116 Km de dutos que não estão sendo utilizados. Há 

interesse por parte das empresas em um novo modelo de negócio, principalmente 

onde as mesmas não precisem dispor de Capex, por outro lado, o município tem 

interesse em oferecer os dutos à sociedade para os recursos oriundos desse acordo 

possam sustentar toda a solução de gestão de infraestrutura (plataforma, recursos 

técnicos, especialistas entre outros). Esse modelo além de sustentar a solução, 

também seja um motor para o desenvolvimento socioeconômico local e regional com 

cadeia de valor. 

4.4.3 MODELO LEGAL E REGULATÓRIO 

Conforme itens identificados e propostas sugeridas no Apêndice IV, alguns 

são de impacto direto no modelo legal e regulatório. Para um novo modelo de 

negocio é necessário uma alteração na legislação municipal. Em Porto Alegre há 

uma maturidade no processo e legislação, (2001). Por outro lado, durante a 

investigação de literatura e entrevistas foi identificado que não é pacífico na doutrina 

ou jurisprudência brasileira sobre a cobrança do uso do subsolo e respectivamente 

as responsabilidade do município e da União sobre o mesmo. O que tem ocasionado 

ações judiciais que galgam até o Supremo Tribunal Federal, conforme evidências 

trazidas neste trabalho no referencial teórico. 

Neste contexto, Américo T Bernardes - Secretário de Inclusão Digital da 

Secretaria de Inclusão Digital - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
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Comunicações (MCTIC), em entrevista a este trabalho, menciona que é necessário 

atualizar a legislação, em discussão com os atores envolvidos, pois atualmente, em 

conformidade com a legislação vigente, cada município disciplina a rede, mas não 

os operadores/ provedores onde cada um constrói sua rede própria, impactando em 

congestionamento de trânsito entre outros problemas ambientais e até mesmo 

financeiros, encarecendo o custo da obra para próprias operadas, que poderiam 

executar projetos planejados através, por exemplo de, compartilhamento de dutos. 

E, como exemplo, faz um paralelo com transporte: cada operadora de taxi ou outro 

transporte não tem uma via/ rodovia própria, também, comenta sobre o projeto de 

Cidade Digital do Governo Federal. Este contrata a empresa, de acordo com o 

projeto técnico do MCTIC “Cidade Digital”, e a implantação é sempre realizada um 

acordo com a Prefeitura do respectivo município, sob o uso do solo, ou seja, a 

prefeitura precisa se comprometer na permissão do uso do solo para instalação da 

infraestrutura óptica para atender o projeto. Outra expectativa do Programa Federal, 

de acordo com Bernardes, é que os operadores não podem ser vistos como 

fornecedor de recurso, mas parte do processo, e o programa “Internet para Todos” 

tenta superar essa visão da maioria dos municípios brasileiros. 

Algumas soluções foram identificadas na legislação brasileira em outros 

países e entre operadoras de telecomunicações e que precisam estar alinhadas com 

a legislação para sua utilização. Apesar de relacionado a negócio, as oportunidades 

abaixo, estão apresentadas neste item devido ao alinhamento direto com a 

legislação e regulamentação: 

a. IRU- direito de uso irrevogável, com isso reduzindo o capex das operadoras. 

(IRU- Indefeasible right of use --  é um acordo contratual permanente, contratos de 

longo prazo -geralmente de 20 a 30 anos.) 

b. Unbundling (compartilhamento de dutos e fibras ópticas) praticado após as 

privatizações, entre as operadoras  

c. PPP – Parceria publico-privada - entre município e empresa (Lei 11.079/2004) 

d. Concessão (comum, patrocinada e/ou administrativa)  

e. PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse (Leis 8.987/1995, art.21 e 

11.079/2004, art. 3.º, caput e §1.º, sendo regulamentada pelo Decreto 5.977/2006) 

f. SPE - Sociedades de Propósito Específico  

g. Cepac - Operação Urbana Consorciada 
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Outro item identificado em Curitiba é a ausência de competência de setor do 

Município na fiscalização dos dutos instalados pelas operadoras de 

telecomunicações, conforme legislação municipal. A vistoria em Porto Alegre é 

realizada pela equipe técnica da Procempa. 

Em Curitiba e Porto Alegre a responsabilidade pela manutenção das calçadas 

é do cidadão conforme legislação vigente nas duas cidades. Porém, na prática foi 

identificado em Curitiba um impasse, quando da substituição do cabeamento aéreo 

para subterrâneo. A obra foi executada, porém, os postes e o cabeamento aéreo 

permanecem devido a questão de quem irá custear o ramal da casa do cidadão ou 

estabelecimento privado até a caixa principal para posterior retirada do poste? Essa 

lacuna, afeta diretamente a infraestrutura. 

 

4.4.4 MODELO DE FINANCIAMENTO 

Corroborando com Levy (2014), buscar modelos de financiamento com 

participação privada é um avanço mais rápido na melhoria dos serviços e 

incorporação de capacidades e conhecimentos que os municípios podem não 

possuir. Portanto, é necessário desenvolver modelos de negócios sustentáveis e 

com retorno para todos os agentes envolvidos (CUNHA, 2016). A captura dos 

benefícios de uma Cidade através da infraestrutura de conectividade óptica requer 

que os diferentes serviços que a formam se mantenham ao longo do tempo. As 

plataformas tecnológicas geram informações valiosas que permitem a evolução dos 

modelos de negócios.  

Uma evidência da importância de investimento nessa área são as Políticas 

europeias para a promoção de um futuro para cidades inteligentes com auxilio da 

tecnologia: Dotado com 80.000 milhões de euros, o Programa Horizonte 2020 tem 

como lema ‘União pela Inovação’, para um crescimento inteligente, sustentável e 

integrador. É um investimento no futuro da União Europeia centrado no apoio às 

melhores linhas de investigação oferecendo importantes oportunidades de negócio e 

de melhoria da vida dos cidadãos com apoio da tecnologia. O relatório ICT 

Infrastructure, traz recomendações à Comissão Europeia sobre a orientação para as 

iniciativas de Smart Cities and Communities para o período 2014-2020. As políticas 

destinadas a promover as cidades da Europa incluídas nas Communities - European 

Innovation Partnership, congregam esforços entre o município x empresa x 

academia x população para melhoria da qualidade de vida através de soluções 
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sustentáveis integradas com apoio da tecnologia e infraestrutura de conectividade 

de alta velocidade. Estas soluções incluem investigação aplicada, melhor 

planificação, abordagem participativa, uma maior eficiência energética, melhores 

soluções de transporte e utilização inteligente das TIC. 

O recurso financeiro para o projeto é necessário, mas não é o suficiente se 

não tiver um planejamento e um projeto bem definido, como exemplo o projeto do 

Google Fiber (GOOGLE FIBER CITY, 2014), um dos principais problemas foi a 

dificuldade de obter informações confiáveis referente ao subsolo, resultando em 

desqualificar do projeto algumas cidades.  Entretanto, para usufruir  do recurso era 

necessário o município precisava ter um inventário de infraestrutura, principalmente 

subterrânea. É necessário um modelo de financiamento, mas o município precisa  

ser o líder e indutor desse processo com serviços compartilhados. 

4.4.5 GESTÃO E GOVERNANÇA 

Como resultado das entrevistas realizadas, o compromisso político é o 

sucesso da implementação de uma gestão de infraestrutura que compreende a 

aplicação do modelo transversal em todos os âmbitos de atuação municipal, onde a 

academia e o setor privado precisam estar engajados nesse projeto. O município 

precisa liderar o diálogo com os diferentes atores externos, incluindo os internos. 

Uma boa prática para esse diálogo é a formação de um Comitê com os diferentes 

atores para discutir assuntos relacionados a infraestrutura. é preciso conhecer as 

demandas da sociedade, o dados de negócio no município, bem como os serviços 

de sua responsabilidade para posterior promover a melhoria na prestação de 

serviços públicos, criando um governo integrado desenvolvendo ações integradas 

executadas pelos gestores públicos.  

A Governança pode apoiar esses desafios à medida que, em sua essência, 

tem como principal objetivo garantir a confiabilidade das organizações, criando um 

conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivos como de monitoramento, a fim 

de assegurar uma gestão alinhada e eficiente. Neste sentido, Curitiba vem se 

destacando nos últimos anos, mas a lacuna com relação a infraestrutura precisa ser 

preenchida nesta e em Porto Alegre, com o diálogo entre os diferentes atores, em 

especial para discussão de compartilhamento de obras, com empresas e 

concessionárias de energia elétrica, gás, água, telecomunicações, associação 

comercial, academia, entre outros representantes da sociedade como fabricantes de 
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materiais e equipamentos, arquitetos e engenheiros, fornecedores de tecnologia e 

serviços,  Instituições financeiras e consumidor.  

Corroborando com os autores Cebreiros & Gulin (2014): a Governança vai 

além da “eficiência na prestação de serviços e de uma gestão transparente, as 

cidades devem transformar o seu papel de fornecedoras de serviços em 

catalisadores de processos de inovação, atuando, antes, como gestoras de 

plataformas. É necessária uma gestão profissional e rigorosa para utilizar todas 

estas novas ferramentas à sua disposição”, inclui-se aqui a gestão de infraestrutura 

de serviços subterrâneos e rede aérea. 

Na prática Governança Pública ainda é um desafio e está sendo entendida 

por gestores e planejadores públicos como uma garantia de segurança jurídica.  

De acordo com entrevista realizada, para o pesquisador e advogado doutor  

em políticas públicas Fabio Malina Losso, a governança de modo geral, o conceito 

pode ser entendido como um sucedâneo da gestão. A Governança Pública foi 

trazida para o meio acadêmico como uma proposta de criação de mecanismos para 

maximizar a aplicação/ execução de políticas públicas que eram criadas, mas que 

em algum momento se perdiam porque os gestores públicos e os administradores 

não tinham uma forma coordenada e integrada de fazer as coisas. No Brasil o 

conceito de governança é recente trazida ao governo final de 2017, onde o 

presidente Michel Temer trouxe uma regulamentação de governança corporativa 

muito forte e positiva – Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. 

 Este decreto foi feito a partir do pensamento do ministro Benjamim Zinler e 

técnicos do TCU. A percepção extraída desta pesquisa é que as pessoas ainda não 

tem um conceito sólido de governança , mesmo porque é algo novo, e governança é 

burocrática porque os mecanismos são burocráticos, mas a questão/ desafio é que  

não sejam engessados para que  não engessem a gestão, mas deem espaço a 

inovação. Porque BUROCRACIA e GOVERNANÇA se adotadas de uma forma 

irrefletida acabam gerando uma série de problemas. Por outro lado, a falta de 

mecanismos de governança determina que a  decisão adquire um caráter 

discricionário delegando aos  gestores, que não necessariamente são qualificados, o 

que pode comprometer a qualidade das decisões e abrir espaço para a corrupção.   

É imperativo, segundo os entrevistados e a literatura (CUNHA et al, 2016) que 

ocorra uma definição de governança pública, porque é um princípio do direito 

administrativo que efetivamente os agentes públicos sigam as regras,  mas devem 
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ser feitas com parcimônia e que sejam atualizadas de maneira constante. Segundo 

especialistas e gestores entrevistados, os programas/ projetos de infraestrutura 

estão relacionados diretamente com politicas públicas e governança, sendo 

necessária a participação da área jurídica, ainda na etapa de elaboração do projeto. 

Segundo entrevista com Paulo Miranda, presidente da Procempa, “mais do que a 

ausência da área jurídica, o problema é a falta de percepção dos gestores públicos 

de quão estratégicas são as TIC para a gestão”. Em entrevista, com pesquisador e 

Phd Claudio Lima, o projeto de Cidade Inteligente e a gestão da  Infraestrutura 

“precisam estar subordinados ao prefeito e com planos estratégicos de longo prazo 

com suporte legal para construção de PPPs e ações prioritárias como programa de 

governo”, o que é alinhado com a entrevista de Artur Coimbra, diretor do MCTIC “o 

patrocínio da iniciativa deve ser por uma autoridade central do município, que tenha 

ascensão sobre todas as áreas e estimule a sua coordenação”.  

Uma evidência da necessidade de liderança do governo, é com relação a 

elaboração da Norma ABNT para ordenamento do solo, a qual foi retirada do debate 

e recomendada pelos integrantes a uma nova discussão com a presença e liderança 

de atores do governo.  

4.4.6 OPORTUNIDADES E BARREIRAS 

Não é possível considerar todas as vantagens e inconvenientes de uma 

proposta tão complexa, estendendo para as demais infraestrutura subterrânea. No 

entanto, é importante fazer um exercício de identificação das dificuldades e 

oportunidades da gestão de infraestrutura para a cidade e seu ecossistema. 

Um ponto comum entre Curitiba e Porto Alegre identificado na investigação da 

literatura, Apêndice IV, estas duas cidades ocupam as últimas posições do eixo 

Cultura Empreendedora, de 2015 a 2017. Mesmo Porto Alegre que está na 2ª 

posição neste mesmo período no eixo de Acesso a Capital,  e 8ªde inovação.  Outro 

fator que necessita de melhoria em ambas as cidades, é a liberação de licença para 

negócio, agravado após 2013, como consequência do incêndio da boate Kiss em 

Santa Maria. 

Um desafio e o desenvolvimento de macro tendência para as cidades: o que o 

município precisa se preocupar agora, a legislação sempre vem atrás da tecnologia.    

Barreiras identificadas 

• Financiamento de uma estratégia com altos custos iniciais e com previsão de 

retorno em longo prazo.  
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• Uma atuação holística sobre um sistema complexo origina uma importante 

dificuldade de coordenação das numerosas iniciativas concretizadas de forma 

simultânea, por diversos departamentos ou áreas de gestão. 

• Localizada poucas tecnologias de gestão com custos não competitivos. 

• Ausência de informação, necessário o  desenvolvimento de projetos piloto. 

• Necessidade dos gestores e planejadores de elaborar estudos de viabilidade 

custo x benefício, mostrando o retorno, benefícios para tomada de decisão. Esta 

recomendação teve unanimidade nas respostas das entrevistas. 

• O item Segurança e proteção de dados também é unânime entre os 

entrevistados.  

• Legislação e mecanismos regulatórios 

 Oportunidades identificadas 

• Aumento da capacidade de gestão dos serviços à população, acompanhada 

por diminuição no consumo de recursos, incluindo os financeiros. 

• Novos modelos de negócio  

• Promoção da economia local e aparição de novos nichos de mercado 

associados à tecnologia, à informação e ao conhecimento. 

• Aumento da qualidade de vida associada a uma melhoria do urbanismo.  

• Desenvolvimento econômico. 

• Uma estratégia baseada em informação permite uma gestão e uma tomada 

de decisão sincronizada entre os diferentes órgãos de decisão. 

4.4.7 MODELO DE TRANSIÇÃO 

As transformações estruturais requeridas por uma gestão de infraestrutura 

são de percurso curto, haja vista as evidências mostradas neste estudo, da 

experiência  de Chicago, Reino Unido e das Infravias. Recomenda-se identificar 

metas parciais podendo ser avaliadas posteriormente através de sistemas de 

indicadores e monitoramento. 

4.4.8 DEFINIÇÃO  DE MODELO TECNOLÓGICO 

A gestão e monitoramento são necessários para conhecer os efeitos das 

ações tomadas para que possam ser orientadas alinhadas aos objetivos estratégicos 

que se propuseram para a resolução de um problema identificado ou para a 

satisfação de uma determinada necessidade. (CEBREIROS, J. & GULÍN, M., 2014) 
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Um sistema de gerenciamento e monitoramento deve permitir realizar um 

acompanhamento dos resultados alcançados com as decisões municipais. Os seus 

efeitos indiretos sobre o meio físico e socioeconómico precisam ser considerados 

para garantir não apenas que se está avançando na direção planejada, mas que se 

está na rota prevista: “a medição é o primeiro passo para o controle e a melhoria. 

Então se não pode medir algo, não se pode compreendê-lo, se não é compreendido, 

não se pode controlar e não pode ser melhorado” (HARRINGTON, J., 1993) 

O funcionamento de um sistema complexo como é da infraestrutura aérea e 

subterrânea de uma cidade, não pode ser explicado unicamente através da 

interpretação isolada das partes que o compõem. Por esta razão, a proposta é um 

framework de arquitetura que permita, principalmente, interoperabilidade e 

escalabilidade alinhado a políticas públicas e governança. 

Um exemplo de sinergia utilizando o conceito de cidade inteligente definido 

para cidade foi o projeto Linha Verde de Curitiba (2016), conforme mostra figura 29. 

Figura 29 – resultado modelo Cidade Inteligente de Curitiba aplicado no projeto Linha Verde 

 

 

Conforme mostra na figura 29, foi utilizado no projeto da linha verde  

Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs, que é um instrumento 

usado para   financiar Operações Urbanas Consorciadas  e surgiu em São Paulo, 

com base em experiências do Canadá e EUA. Em Curitiba a Operação Urbana 

Consorcia está prevista no Plano Diretor de Curitiba (Lei Municipal 11.266/2004 

):Nesta ação coordenada, apresentada na figura 39, foram realizadas ações 

compartilhadas incluindo de infraestrutura smart grid e rede de comunicação de 

dados - telecomunicações. São 7 os eixos principais que envolveram esse projeto:  

1. Identificar ações existentes da Prefeitura;  
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2. Diagnóstico por meio de TI 

3. Construir o Projeto da vizinhança 

4. Identificar possíveis parceiros que já atuam na vizinhança 

5. Envolver a comunidade 

6. Integrar todas as ações mapeadas 

7. Gerenciar o conjunto de ações 

Um item identificado essencial, mas não é escopo desse trabalho, é a Gestão 

Integrada do Capital Humano – identificar como são operacionalizados projetos 

transversais nos municípios (infraestrutura subterrânea e cidade inteligente), 

incluindo recursos humanos qualificados para integrar os objetivos específicos desse 

trabalho: entendendo o que foi planejado, atender aos mecanismos regulatórios e 

indicar alterações, quando necessário, alinhadas com as diretrizes da governança. 

 

4.4.9 ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA  

Para suportar a proposta deste trabalho de Gestão e Planejamento de 

Infraestrutura óptica, baseou-se no Framework de Arquitetura Corporativa para 

Interoperabilidade no Apoio à Governança – FACIN. Este framework foi 

desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  

A proposta é utilizar o framework de arquitetura para organizar os problemas 

de infraestrutura conforme evidenciado neste trabalho: legislação,  normativa, por 

exemplo, ausência de norma de ordenamento do subsolo, relacionar N tecnologias 

diferentes, inventário de infraestrutura subterrânea de fibra óptica e outros serviços 

do subsolo, inovação no atual de modelo negócio, interoperabilidade (interesse 

cidadão e sociedade, interesse município e ativos legado do município e empresa), 

alinhado a governança e políticas públicas. 

De acordo com as entrevistas realizadas, para um planejamento eficaz  de 

infraestrutura, esta precisa estar inserida em um planejamento estratégico único, 

com diretrizes bem definidas no Plano Diretor Municipal. 

Alinhado com os tópicos apresentados nos item 4.4.1 a 4.4.8, esta arquitetura 

tem por objetivo estruturar uma visão estratégica sólida e confiável das 

possibilidades de capacidades de negócio de cada entidade municipal. De acordo 

com as entrevistas realizadas, os gestores e planejadores tem carência de 

informações: sobre o tempo de retorno do investimento na infraestrutura, não 

somente financeiro, mas também considerando geração de valor para a sociedade 
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com benefícios claros de curto, médio e longo prazo, para auxiliá-los na tomada de 

decisão. 

De acordo com a entrevista da OFCom (autoridade reguladora do governo do 

Reino Unido para os setores de radiodifusão, telecomunicações e correios) para 

este trabalho, a gestão e planejamento da infraestrutura subterrânea é um desafio. 

O Reino Unido tem trabalhado e investido em projetos junto com a academia e as 

empresas, como por exemplo, o MTU e o ATU, apresentado aqui neste trabalho no 

item 4.2. Segundo Tom Wicken, (OFCOM), atualmente não há banco de dados 

centralizado para gerenciamento de inventário de infraestrutura geral. As empresas 

de telecomunicações individuais (e outros proprietários de infraestrutura) têm seus 

próprios sistemas de mapeamento geoespacial, alguns dos quais são proprietários e 

alguns são desenvolvimento próprio. Segundo ele, recentemente, ocorreram 

algumas discussões sobre a exigência de que provedores de infraestrutura 

disponibilizassem suas informações em um formato padrão para que elas possam 

ser efetivamente consolidadas, mas ainda são  ações insipientes neste sentido. 

Neste contexto, a  interoperabilidade evita esforços repetitivos, impulsionando 

a reutilização e gestão unificada de elementos comuns e que tenham a visão 

“Governo como um Todo” (Whole of Government- WoG).  Outros requisitos 

considerados importantes para esta proposta são integridade dos dados, (re) 

conhecimento de propriedade, garantindo informações de qualidade, que viabilizem 

não só a transparência, mas também a implementação de políticas e serviços 

eletrônicos ainda mais eficientes.  

A necessidade de visão da sociedade em relação aos serviços prestados pelo 

município com relação à infraestrutura permite a essa  Arquitetura atender a um 

amplo conjunto de necessidades com foco na interoperabilidade e governança para 

projetos transversais, alinhado aos principais pilares da administração pública 

municipal, como a Política de TIC, Dados abertos, e o Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização. Curitiba e Porto Alegre possuem políticas de TIC e 

dados abertos, sendo que naquela, há o decreto 1.024/2014, onde constam as 

definições de regras para a Política de Dados Abertos do Município e esta o Decreto 

nº 19.990, de 23 de maio de 2018. Os decretos são complementares à Lei de 

Acesso à Informação (12.527/2011), que instituiu em âmbito nacional a necessidade 

de que as administrações públicas promovam a transparência. Esta arquitetura 

também está alinhada ao Decreto 9.094/2017, que dispõe sobre a simplificação do 
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atendimento aos usuários de serviços públicos e outras providências, revogando o 

Programa Nacional de Gestão Pública. 

O Facin baseou-se no Togaf e Zackman, arquiteturas inicialmente 

pesquisadas para suportar este trabalho, e a linguagem de arquitetura utilizada foi o  

ArchiMate, utilizada mundialmente e mantida pelo The Open Group, o qual 

disponibiliza suporte necessário à sua utilização, incluindo as  modelagem dos 

conceitos. Esta arquitetura permite retificar e incentivar o alinhamento entre 

entidades/setores/ órgãos municipais e entre estes e a sociedade, proporcionando 

uma base para a evolução contínua de métodos, processos e boas práticas para 

maior eficiência dos negócios da administração pública, onde o resultado esperado é 

a transparência e melhor oferta dos serviços públicos municipais, e devido ao 

grande volume de dados é possível somente através de fibra óptica. 

Tendo como base o resultado desta pesquisa, pela literatura (AKAMAI (2014- 

2017), ANATEL (2018), CETIC.Br (2018), FORZATI & MATSON, 2011, URBAN 

SYSTEM &  CONNECTED SMART CITIES (2018),  ENDEAVOR (2014-2017)) e 

entrevistas realizadas, é possível afirmar que os municípios vêm pesquisando 

automatização de seus processos para melhorar a entrega de serviços à sociedade, 

buscando melhoria de eficiência, gestão, redução de gastos, integração entre as 

iniciativas municipais e sociedade, principalmente academia e empresas. Outra 

referência de literatura é a Pesquisa do Governo Eletrônico das Nações Unidas – 

UNPACS (2018). Segundo esta pesquisa, o conceito de Governo Eletrônico vem 

sendo utilizado para justificar o uso das TIC na entrega de serviços públicos à 

sociedade, e setores do próprio município, otimizando os processos internos, 

melhoria na gestão e como consequência: redução nos custos financeiros.  

De acordo com o especialista entrevistado Marcius Vitale, o compartilhamento 

na obra, utilização de Microdutos e Microcabos e a solução sustentável – Infravia 

(apresentada no item 4.2), reduz o custo de capex das empresas, principalmente, de 

telecomunicações, onde foram unânimes em afirmar,  que este é um dos principais 

problema na expansão de conectividade óptica no Brasil. E complementam que o 

avanço tecnológico trouxe uma rápida transformação digital na sociedade, alterando 

seus hábitos, exigindo redução no tempo de resposta, portanto, premissa que 

aplicativos/ sistemas tenham uma conectividade de alta velocidade, sendo a 

infraestrutura óptica essencial para o desenvolvimento do país e que deve estar 

presente na pauta de planejamento e desenvolvimento dos municípios. Para atender 
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essa demanda é preciso inovar na oferta de serviços públicos municipais, tendo a 

tecnologia como facilitador em soluções de alguns desafios como: 

• Transparência – empresa e cidadãos precisam ter acesso as instituições 

municipais, conhecendo suas ações e investimentos.  

• Integração – evitar construção de processos, serviços e sistemas em silos sem 

integração, duplicidade de dados, informações fragmentadas dificultando a tomada 

de decisão dos gestores por não terem uma visão geral do projeto e gerando 

desperdícios de tempo e recursos. 

• Custo Projeto – solução de gestão de projeto de infraestrutura tem um alto 

custo devido a sua complexidade, transversalidade, precisa ser um plano de estado 

e não de governo. 

• Estar em conformidade com a legislação municipal e Federal e as boas 

práticas do mercado – principalmente, estar de acordo com as leis de uso do solo 

municipal e federal, com o Decreto, que instituiu o “Programa Bem Mais Simples 

Brasil”, nº 8.414/3015, e com as normas e padrões técnicos nacionais e 

internacionais. 

É essencial na construção desta proposta, a elaboração de uma Estratégia de 

Governança Digital, considerada uma das principais configurações atuais da entrega 

de serviços públicos, destacando-se pelo uso das TIC. Um exemplo é a Estratégia 

de Governança Digital – EDG, do governo federal para 2016-2019, cujo objetivo é de 

ampliar a prestação de serviços, estimular a sociedade na participação do processo 

de tomada de decisão, com maior eficiência e transparência. De acordo com a 

governança, a sociedade é parte interessada na elaboração de políticas públicas e 

que devolvam valor a mesma. 

Arquitetura Corporativa é parte que motiva o Governo Eletrônico e a 

Governança Digital. Para que se atinjam os objetivos desse trabalho, é  necessário 

que os três conceitos trabalhem de maneira integrada e complementar.  A figura 30 

mostra a integração entre estes conceitos. 
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Figura 30-Integração entre Conceitos Arquitetura Corporativa, Governo Eletrônico e Governança 
Digital.

 

Fonte: Ministério Planejamento (2017) 

Com relação a figura 30, a mudança no Governo Eletrônico, impulsionada 

pela Arquitetura Corporativa é um esforço progressivo e dificilmente afetado por 

tendências tecnológicas de curto prazo. Segundo Saha (2012) a próxima fase do 

governo eletrônico é o governo conectado, o que se busca nesta proposta de 

trabalho para infraestrutura, ou seja, governos conectados em rede, participativos, 

colaborativos e responsivos. 

A tabela 20 mostra os estágios básicos de maturidade de um governo 

eletrônico e como Curitiba e Porto Alegre estão nos respectivos estágios referente 

ao projeto de infraestrutura.  

Tabela 20 - Estágios de capacidade e maturidade de governo eletrônico 

FASE DESCRIÇÃO CURITIBA 
PORTO 
ALEGRE 

Presença na 
Web 

fornece um site para divulgar 
informações básicas para as partes 
interessadas, no qual os cidadãos 
buscam o conhecimento sobre os 
procedimentos que regem a prestação 
de diferentes serviços de 
infraestrutura. 

Parcialmente. 
Somente 
referente a 
legislação 
vigente. 

Parcialmente. 
Somente 
referente a 
legislação 
vigente 

Há um trâmite 
eletrônico intra 
municipal 

Interação Acesso a determinado setor municipal 
através de sites web, exemplo email,  
ou executar um autoatendimento; 
capacidade de pesquisa e de 
proporcionar ao público o acesso a 
várias formas e locais, tais como fazer 

Somente email 
para 
comunicação e 
dúvidas. Não há 
um portal de 

Somente email 
para 
comunicação e 
dúvidas. Não há 
um portal de 
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download de aplicativos para a 
realização de serviços como 
solicitação automática de alvará.. 

serviços. serviços. 

Transação O cidadão ou empresa pode concluir 
transações completas online de 
serviços públicos, por exemplo 
solicitação de alvará de infraestrutura 

Não identificado 
processo.. 

Não identificado 
processo. 

Transformação Os processos operacionais 
municipais,  evoluem para integração 
entre aplicações e informações 
internas e externas, a fim de fornecer 
uma completa comunicação entre os 
entes governamentais e organizações 
não-governamentais, por exemplo, o 
município e empresas de 
telecomunicações e outras 
infraestrutura para manter os banco 
de dados atualizados. 

Não identificado 
processo. 

Não identificado 
processo. 

Fonte: Elaboração própria – fases governo eletrônico para Gestão de Infraestrutura 

A tabela 20 apresenta os quatro estágios básicos de maturidade de governo 

eletrônico para a gestão de infraestrutura e como estão Curitiba e Porto Alegre nos 

respectivos estágios. Segundo Kotter (1995), a transformação de negócios é a 

modificação fundamental na maneira como os negócios são conduzidos, onde a 

Arquitetura Corporativa é um padrão usado para planejar e implementar esforços 

eficientes e eficazes de transformação de governo. 

Organizações internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas 

(ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

por meio de suas agências e departamentos especializados em Administração 

Pública, realizam periodicamente pesquisas globais ou ações bem-sucedidas em 

países membros a respeito do Governo Eletrônico (e-Government).  

A figura 31 mostra o ranking das últimas pesquisas, realizadas em 2016 e 

2018 dos países agrupados por índice de desenvolvimento do governo eletrônico. 
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Figura 31- número de países agrupados por índice de desenvolvimento de governo eletrônico 

 

Fonte: E-government (2018) 
 

A figura 31 apresenta os gráficos onde o grupo de países com EGDI, e 

chamou a atenção o gráfico de 2018, onde houve aumento nos países com índice 

EDGI Alto e Muito Alto, de 3 para 6% respectivamente de 2016 para 2018. Como 

resultado, a porcentagem acumulada de países com níveis alto e muito alto de 

desenvolvimento de governo eletrônico atingiu 58%. 

O ranking das últimas pesquisas, realizadas em 2016 e 2018, contemplando 

os 40 países mais bem pontuados, o Brasil não pontua entre os 40. Sendo uma 

evidência que o Brasil precisa continuar na melhoria de suas políticas de governo 

eletrônico, um dos indicadores é a infraestrutura óptica.  

Neste cenário e como evidência dos dados apresentados é necessário prever 

uma arquitetura que suporte a transformação do governo tradicional para o 

conectado conforme figura 32.  

Figura 32 - Transformação de Governo Tradicional para Governo Conectado 

 

 

 

 

Fonte: FACIN (2017) 

A figura 32 mostra as etapas, segundo estudos do Facin, de transformação do 

modelo tradicional de oferta de serviços para uma governança eletrônica com 

participação, incluindo a co-criação pela sociedade. 

Em uma iniciativa de Arquitetura Corporativa conduzida aos municípios de 

Curitiba e Porto Alegre, a mesma possibilita o município detectar, na sua 
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transversalidade, e mensurar suas capacidades de negócio existentes ou 

necessárias, a fim de viabilizar o atingimento de seus propósitos, definidos no 

projeto estratégico, orientados pela governança e alinhados com os mecanismos 

regulatórios. Os itens de Arquitetura, quando integrados, representam as habilidades 

funcionais e técnicas que o município possui, possibilitando por em prática o modelo 

de negócio construído. 

ESCOPO DE UMA ARQUITETURA CORPORATIVA 

A partir da definição de Ross (2003 apud FACIN (2017)), a Arquitetura 

Corporativa, aqui utilizada, para gestão de infraestrutura óptica, é a “plataforma de 

negócio e a técnica sobre a qual ela desenha e constrói seus serviços e soluções 

baseados em TI para atendimento às necessidades do ambiente de negócio”. 

Portanto, o alcance de um modelo de Arquitetura Corporativa para gestão de 

infraestrutura não contempla apenas os elementos tecnológicos, mas agrega outros 

elementos organizacionais de diferentes funções, áreas de conhecimento e da 

sociedade, como academia e as empresas de telecomunicações e outros serviços 

envolvidos na infraestrutura, tendo como resultado várias arquiteturas interligadas. 

A figura 33 mostra a proposta de arquitetura em níveis para atender o projeto 

de Gestão de infraestrutura. 

Figura 33- Modelo de Classificação de Arquitetura em Níveis 

 
Fonte: FACIN (2017) 

A figura 33 mostra a dimensão de Arquitetura onde estão as visões 

abordadas pela proposta e relatam a sequência de desenho de uma solução ou 
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serviço. Sendo possível identificar os stakeholders (partes interessadas), os 

órgãos/entidades municipais que fazem parte diretamente da solução. 

A dimensão de Arquitetura de Negócios contempla os padrões comuns à 

essa arquitetura, processos de negócio, serviços, papéis, responsabilidades e 

modelos da organização. 

A dimensão de Arquitetura de Dados é composta dos padrões comuns a 

essa arquitetura, incluindo modelos de dados padrão. Somente disponibilizar os 

dados não é suficiente, é necessário poder utilizá-los. Esta dimensão deve estar 

aderente a política e decreto de Dados Abertos de Curitiba e Porto Alegre. 

A dimensão de Arquitetura de Aplicações Negócios contempla os padrões 

comuns a essa arquitetura, plataformas, tipos de aplicativos e funcionalidade do 

aplicativo. 

A dimensão de Arquitetura de Tecnologia Negócios contempla 

principalmente os padrões comuns à essa arquitetura, incluindo os serviços 

técnicos, softwares, hardwares, dispositivos, comunicação e infraestrutura física de 

apoio, incluindo as  restrições de uso para tecnologias e o legado de cada município. 

A camada de Arquitetura Corporativa de Governo como um todo, está os 

serviços dirigidos à sociedade, com características mais amplas e devem integrar 

informações e sistemas com origem de diferentes setores do município. A finalidade 

é que estes serviços sejam ofertados dentro de um portal de serviços do município 

sem a solicitação de novo login ou alteração de domínios de sites.   

A camada 2 e 3, respectivamente – Arquitetura Corporativa Intramunicipal 

e de Segmento  estão os serviços utilizados para atender os diferentes órgãos e 

entidades do governo municipal, .onde a gestão e aplicação  da Arquitetura é 

descentralizada, ou seja, é própria de cada órgão e/ou entidade municipal. Sendo 

que a elaboração e oferta dos serviços dar-se-á por segmento de negócio de cada 

órgão, para próprio consumo ou entrega de serviços a sociedade. 

A camada 4 – Arquitetura de Serviço ou Serviços Técnicos  contém um 

conjunto de tecnologias que apoiam outros serviços e que não são percebidos por 

usuários. Corresponde aos serviços de TI oferecidos para suportar as capacidades 

ou solução de negócio, principalmente  baseadas em tecnologia.  

A figura 33 mostra o item “Negócios de Governo”, o qual é essencial a 

integração dos frameworks usados pelos diferentes órgãos e entidades municipais a 

partir do modelo único da Arquitetura Corporativa de Governo – abordagem de 
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governo como um todo. A aplicação se dá em níveis distintos de detalhamento, em 

conformidade com as prioridades e restrições de cada órgão e entidade municipal, 

permitindo que os níveis de maturidade sejam próprios dos mesmos. Em Curitiba foi 

identificado uma norma técnica de arquitetura de TIC baseada em serviço, Anexo II. 

Um ponto fundamental e importante nessa arquitetura é a base de dados 

centralizada, permitindo rastreabilidade, integração e gerenciamento centralizados, 

fortalecendo a aferição de eficiência do programa.  

O uso de uma Arquitetura evita esforços de reinvenção de conceitos sem 

limitar a capacidade de inovação. Foram três os padrões de arquitetura corporativa 

identificados: proprietário, colaborativo e governo. 

O padrão “Proprietário”, é desenvolvido por instituições privadas, permitindo a 

evolução ou alteração somente através da instituição que o originou. Principais 

modelos localizados foram: Zachman Framework, Gartner Enterprise Architecture 

Framework e outras instituições globais provedoras de serviços de TI: IBM, Microsoft 

e SAP. 

O padrão “Colaborativo” é construído com formação de fóruns de discussão, 

para padrões de tecnologia, interoperabilidade e de arquitetura, com representantes 

de diferentes segmentos de mercado. Modelos localizados: The Open Group 

Architecture Framework (TOGAF) e Model Driven Architecture (.OMG). 

O terceiro padrão identificado foi  “Governo”. Neste padrão, verificou-se que 

os governos têm elaborado seus próprios modelos baseados em padrões 

colaborativos e experiências de outros países. Atualmente, os principais modelos de 

referência são: da Coreia (GEAF), de Singapura (SGEA) e dos EUA (FEA). 

Para enfrentar os desafios e características do Governo Eletrônico Brasileiro, 

o Facin, passou a “Ser o padrão de referência para apoio à governança, propiciando 

a oferta de serviços eletrônicos interoperáveis e viabilizando a simplificação, a 

agilidade e a efetividade entre os governos e destes com os cidadãos, organizações 

e empresas.” (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 2017). 

Os padrões e modelos de referência para construção do Facin, e por 

consequência desta proposta, pode-se afirmar que são utilizadas boas práticas 

atuais e inovadoras de Arquitetura Corporativa, Anexo II.  

A proposta deste trabalho é uma proposta de arquitetura com visão 

estratégica em resposta as necessidades identificadas nas questões relacionadas a 

infraestrutura nos municípios de Curitiba e Porto Alegre, com o propósito de 
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aprimorar as práticas de transparência municipal permitindo descobrir como o 

conhecimento organizacional está estruturado e se relaciona entre si, principalmente 

nos projetos transversais, apoiando a entrega de informações a todas as partes 

interessadas da sociedade através de serviços públicos inovadores, integrados e 

digitais, onde o governo eletrônico é parte fundamental para a integração transversal 

dos temas de infraestrutura com maior governança e aumento na interoperabilidade.  

O Framework de Arquitetura aqui proposto possui quatro partes principais 

conforme figura 34. 

Figura 34: Framework de Arquitetura Corporativa para Interoperabilidade no apoio à Governança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério Planejamento, Desenvolvimento e Gestão , 2017. Adaptação própria. 

A figura 34 apresenta os quatro itens principais do Framework de Arquitetura 

para gestão e planejamento de infraestrutura:   

A primeira parte é a de Governança de Arquitetura: Nesta parte é descrito os 

mecanismos de controle e monitoramento do projeto e desenvolvimento da 

arquitetura, de acordo com a governança pública municipal. Para operacionalizar a 

Governança são componentes essenciais: 

a. Framework de Governança de Arquitetura – Este framework valida os processos 

de desenvolvimento de arquitetura e elabora as normas, e processos 

operacionais, orientando as ações diretas em relação a adoção, reutilização e 

melhoria das arquiteturas e padrões de Arquitetura Corporativa. 

b. Modelo Organizacional de Arquitetura – identifica as competências e papéis das 

equipes multifuncionais, multidisciplinares, e as respectivas responsabilidades:  

b1 - Grupo de Desenho de Arquitetura – Arquitetos de Negócio, Dados, 

Aplicações, Tecnologia e Segurança;  

Governança de Arquitetura para infraestrutura 

Método de Desenvolvimento de Arquitetura  

Modelo de Conteúdo  

Governança de Referência  

Estratégia, 
Necessidades e 
Políticas de 
Infraestrutura 
alinhado com 
Políticas Cidade 
Inteligente 

Padrões e 
Serviços 
Infraestrutura 

Plano Diretor – 
diretrizes  
Infraestrutura 
Politicas de TIC, 
Governança e 
infraestrutura ... 

Ordenamento 
subsolo, fluxo de 
processo, 
infraestrutura 
aérea e 
subterrânea ... 
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b2 -  Grupo de Apoio de Arquitetura – Líderes e representantes de áreas de 

TIC, Infraestrutura e de negócio, incluindo  gestores estratégicos: diretores, 

secretários;  

b3 - Grupo de Trabalho de Arquitetura – Analistas Funcionais, de Qualidade, 

de Desenvolvimento entre outros;  

b4 - Grupo de Arquitetura estendida – Gerentes de Estratégia, Programas e 

Donos de Serviços.  

c. Comitê de Arquitetura - Estrutura de decisão. Os comitês são responsáveis por 

itens operacionais e precisam tomar decisões em cenários de possível conflito, 

tendo uma representação de todos os atores na Arquitetura. Geralmente, há um 

comitê de gestores estratégicos que são responsáveis pela revisão e manutenção 

da Arquitetura em geral. Exemplo em Porto Alegre o comitê que trata de 

infraestrutura CTAAPS, Curitiba - CONCETIBA. 

d. Modelo de Maturidade de Capacidades de Negócio da Arquitetura – Este modelo 

deve permitir avaliar as ações dos órgãos/ entidades municipais  identificando 

pontos de melhoria continua,  e o máximo possível de retorno sobre o investimento. 

e.  Repositório de Arquitetura – O repositório é composto de ferramentas e processos 

de gestão, usado para armazenar diferentes tipos de artefatos de arquitetura em 

diferentes níveis de abstração, gerados ao longo do Método de Desenvolvimento 

de Arquitetura.  

A segunda parte é a Método de Desenvolvimento de Arquitetura: esta parte 

orienta os órgãos/entidades municipais a confeccionarem e implantarem seus 

modelos.  

A terceira parte é Método Desenvolvimento de Arquiteturas. Este método de 

desenvolvimento está baseado na melhoria continua - PDCA (Plan-Do-Check-Act):  

uma fase adicional: Estruturar e Integrar.  

A terceira parte é o Modelo de Conteúdo: Nesta parte estão descritos os 

elementos do Framework de Arquitetura Corporativa para Interoperabilidade no 

apoio à Governança, mostrado na figura 35, unificando a representação das 

Arquiteturas Corporativas desenvolvidas pelas diferentes entidades/órgãos 

municipais, com foco na integração e construção da visão municipal de infraestrutura 

de Governo como um Todo.  
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Figura 35: Framework de Arquitetura de Infraestrutura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptação própria a partir do Ministério Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017). 
 

O modelo de conteúdo proposto na figura 35 é composto por 9 visões ou área 

de conhecimento que estão relacionadas e descritas abaixo. Ressaltando que este 

modelo está alinhado diretamente com governo eletrônico para as entregas e ofertas 

dos serviços e com as políticas públicas do respectivo município. Essa visão é 

corroborada com o Américo T Bernardes - Secretário de Inclusão Digital, substituto 

da Secretaria de Inclusão Digital - MCTIC, em entrevista a este trabalho. Segundo 

ele, sistemas inteligentes demandam de grande volume de dados, portanto, é 

premissa uma estrutura de conectividade de alta velocidade através de fibra óptica. 

Neste contexto e buscando desenvolvimento, gestão e governança, o Governo 

Federal, através do MCTIC, definiu um modelo tecnológico, em 2011, baseado na 

conexão dos órgãos públicos federais através de conectividade óptica. São áreas/ 

visão da figura45: 

1. Governança, Riscos e Conformidades: Nesta área de conhecimento estão 

descritas todas as capacidades de negócios municipais de infraestrutura óptica 
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(aérea e subterrânea) e outros serviços subterrâneos, a implantação e 

monitoramento de controles necessários para apoiar o desempenho íntegro e 

atingimento dos objetivos estratégicos, em todos os níveis do município, 

considerando a ordenação dos riscos e relacionamento de referências a legislações 

específicas voltadas à  organização. 

2. Estratégia: Nesta visão se encontram os valores, objetivos estratégicos e 

diretrizes de infraestrutura do plano diretor, políticas do município, e dos respectivos 

órgãos/ entidades relacionadas a infraestrutura óptica e outros serviços de 

infraestrutura subterrânea, relacionando-os com os demais blocos da arquitetura. 

Identificado a necessidade de diretrizes mais claras e objetivas com relação a 

infraestrutura subterrânea, no Plano diretor de Curitiba e Porto Alegre.  

3. Negócios:  Nesta visão estão descritos a estrutura da arquitetura de negócios 

de infraestrutura das entidades/ órgãos e município, contendo seus respectivos 

serviços, processos e regras necessárias à sua execução, seus recursos humanos, 

produtos e clientes. Descreve também a relação com processos de outras entidades 

bem como os serviços compartilhados. 

4. Aplicações – Nesta visão estão descritas o conjunto das soluções de 

software que permitam a produção, armazenamento, transmissão, acesso, 

segurança e o uso e intercâmbio das informações, que possibilite, por exemplo, 

conhecer as condições da infraestrutura subterrânea antes de qualquer interferência. 

Também nesse item é descrito os requisitos de banco de dados, que para este 

projeto são dois: banco de dados relacional – BD e banco de dados geográfico – 

BDG ou Banco de Dados Espacial (BDE), para suportar as geotecnologias. Nesta 

proposta de arquitetura para infraestrutura os bancos de dados são centralizados e 

gestão descentralizada. 

5. Dados: Nesta visão estão descritos os conjuntos de dados e informações 

(estruturas e tipos), o relacionamento entre eles dentro de uma entidade/ órgão 

municipal ou com outras organizações e o relacionamento entre os conceitos destes. 

Este item deve estar em conformidade com a política de Dados Abertos dos 

respectivos municípios. 

6. Infraestrutura: Esta visão descreve a estrutura de tecnologia necessária para 

execução dos sistemas de informação e operação das respectivas entidades/ órgão 

municipal, englobando a definição de regras, padrões e ferramentas necessárias à 

interoperabilidade de informações e conectividade. Descreve ainda qualquer 



191 
 
 

 

infraestrutura física necessária às operações do município, não relativas a TIC, por 

exemplo: IoT, etiquetas RFID, dispositivos multisensores. Nesta visão incluiu-se uma 

divisão específica para tratar a infraestrutura relacionada a infovia (aérea; 

subterrânea) e dutovia, preparando para atender outros serviços da infraestrutura 

subterrânea: água, gás, esgoto, entre outros. Também neste item estão os requisitos 

para avaliar novas tecnologias, principalmente, que tenham a sustentabilidade no 

seu tripé, como por exemplo, a solução de Infravias. 

7. Segurança: Nesta visão estão descritos  os requisitos de segurança 

necessários a todos os níveis da organização, desde processos, dados e 

informações até o nível de infraestrutura. Neste item é necessário destacar uma 

inovação identificada na pesquisa com relação a tecnologia relacionado a falha ou 

mesmo furto, na rede subterrânea, sendo implantada na segunda versão do projeto 

infravia ainda em 2019. 

8. Programas e Projetos: Nesta visão estão descritos o conjunto de projetos e 

as relações entre si, coordenados de maneira articulada para a realização dos 

objetivos estratégicos da organização. 

9. Sociedade: Nesta visão estão identificados e descritos os diferentes atores e 

seus respectivos perfis, interesses e maneira de interação e participação (cidadãos, 

academia, empresas, fornecedores, demais organizações governamentais, com o 

município.) 

Este modelo deve estar alinhado com a governança pública municipal, políticas 

públicas, com os mecanismos regulatórios e a legislação municipal, estadual e 

federal vigentes, utilizando sempre que possível os padrões e boas práticas de 

infraestrutura.  

Outro item adicional, neste modelo é a política de interoperabilidade, com 

destaque a tecnologia e infraestrutura legada. Exemplo de infraestrutura legada são 

os dutos/ tubos não mais utilizados pelo município, os cabos não inventariados pelas 

empresas de telecomunicações, principalmente os cabos metálicos e quando há 

fusão ou aquisição de empresas, geralmente, os mesmos são “abandonados”. 

E a quarta e última parte é o Modelo de Referência. O modelo de referência 

contém os guias, padrões, e boas práticas para o desenvolvimento da Arquitetura 

em todos os níveis do estratégico até o operacional. O Modelo de Referência 

suporta as diferentes visões necessárias para que  uma arquitetura de infraestrutura 

possa atender às necessidades das partes interessadas. 
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De acordo com o Arquiteto Urbanista Jaime Lerner em sua entrevista a este 

trabalho, um dos principais desafios com relação à gestão e governança eficiente da 

infraestrutura urbana está relacionado ao entendimento da cidade como uma 

estrutura de vida e trabalho, juntos. A infraestrutura é muitas vezes pensada como 

um elemento de atendimento da demanda ao invés de participante ativa do desenho 

desejado de crescimento da cidade. Infraestruturas são poderosos elementos 

indutores de ocupação e podem (devem) ser utilizadas para conduzir o crescimento 

da cidade, inclusive se antecipando a “demandas”. É a diferença entre planejar e 

ficar “apagando incêndios”. O desenho do setor estrutural de Curitiba buscou pautar-

se por essa lógica indicando claramente, por meio da articulação dos instrumentos 

do uso do solo, do sistema viário e da infraestrutura e do serviço de transporte 

público, a forma pretendida para a cidade. Tendo esse claro indicativo, as 

concessionárias de serviços públicos, tais como de energia e de água e esgoto (no 

caso de Curitiba, a Copel e a Sanepar e Porto Alegre a CEE e Corsan), tiveram 

também uma diretriz clara para o planejamento e dimensionamento de seus 

investimentos. 

O planejamento integrado do uso do solo e das infraestruturas é uma 

ferramenta de eficiência, possibilitando equilibrar economias de escala. Uma cidade 

mais compacta permite um rateio mais eficiente dos custos de implantação e 

manutenção dessas infraestruturas. Certas soluções técnicas mais sofisticadas e 

sustentáveis, tais como galerias subterrâneas, microtubos, infravia, para a 

implantação de redes completas de telecomunicações, água e energia, por exemplo, 

podem se tornar mais viáveis e impulsionar facetas da economia urbana – 

particularmente àquelas que se apoiam mais fortemente em insumos tecnológicos. 

Segundo Jaime Lerner, em entrevista, o que acontece no subsolo deve seguir 

a premissa básica da gestão pública: diminuir ao máximo o desperdício, buscar o 

uso mais eficiente dos recursos em benefício do maior número possível de pessoas, 

é, segundo ele, onde o conceito da “Acupuntura Urbana” se fundamenta em parte 

nessa premissa. 

Ao intervir de forma precisa no espaço da cidade, visa criar novas sinergias 

não apenas no lugar da ação mas para o ecossistema como um todo. Como 

exemplo, o recém-inaugurado parque da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, como 

todo projeto urbano, compreende investimentos de “hardware” – as infraestruturas, 

os elementos edificados do programa – e de “software” – as diferentes 
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possibilidades das pessoas se apropriarem desse espaço, de construir vínculos 

entre si e com a cidade. Um bom “hardware” possibilita, inclusive, a criação de novos 

“softwares” para a cidade: a partir dessas possibilidades de encontro, novas 

interações, novas sinergias, novas ideias podem surgir e alimentar a capacidade de 

criação e inovação desse ambiente urbano e de sua economia. Um exemplo nesse 

contexto citado pelo entrevistado Jaime Lerner foi um elemento singelo desenvolvido 

para o projeto, mas de grande repercussão, que é o “chão de estrelas”, nada mais é 

que uma rede subterrânea de fibra óptica que permite acender em um trecho do 

pavimento um conjunto de pontos de led – a metáfora de um “céu estrelado” –, que 

se transformou em uma âncora de atratividade, um foco de alegria, para esse novo 

endereço da cidade de Porto Alegre. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma limitação identificada nesse trabalho é a Gestão Integrada do Capital 

Humano – verificar como são operacionalizados projetos transversais nos 

municípios, como infraestrutura subterrânea e cidade inteligente, incluindo recursos 

humanos qualificados para integrar os anteriores: entendendo o que foi planejado, 

atender aos mecanismos regulatórios e indicar alterações, quando necessário, 

alinhadas com as diretrizes da governança. 

A proposta da arquitetura para gestão de infraestrutura com visão executiva é 

elemento de um conjunto amplo de apoio a governança pública, possibilitando aos 

planejadores, gestores, equipes técnicas e operacionais do município definir 

objetivos de negócios, desenvolver estratégias e planos para atingir tais objetivos, 

tomar decisões, implementar iniciativas e avaliar o desempenho das ações tomadas 

(corrigindo e repriorizando para melhorar os processos e ações necessárias) com 

isso oferecendo e entregando serviços com melhor qualidade à sociedade.  

Para tal, é necessário identificar as condições institucionais relacionado a 

infraestrutura óptica nas cidades de Curitiba e Porto Alegre. Para preparar estes 

municípios para Cidade Inteligente em conformidade com o conceito da ISO, aqui 

adotado, potencializando tais resultados para melhoria de qualidade de vida do 

cidadão. Para alcançar esse objetivo é preciso ter uma infraestrutura que provê 

conectividade de alta velocidade, inventariada, mapeada e com gestão, 

possibilitando um planejamento eficiente da cidade. O que se justifica devido ao 

imenso volume de dados e processamento gerado, sendo impossível fazê-lo sem 

conectividade através  fibra óptica. 

Os mecanismos utilizados para identificar as condições institucionais  foram: o 

Planejamento Estratégico, através da Lei Orgânica e do Plano Diretor dos 

municípios, mecanismos regulatórios, legislação nos níveis municipal e federal. 

O subsolo é recurso estratégico de uma cidade e, portanto, os planos 

diretores devem estabelecer o regramento e o direcionamento para a sua utilização. 

No Plano Diretor de ambas as cidades, foram identificadas condições institucionais 

satisfatórias para ações relacionadas à infraestrutura óptica. Em Curitiba a revisão 

foi 2015, e de Porto Alegre está prevista para 2020.  Mas é necessário incluir 

diretrizes específicas para serviços de infraestrutura subterrânea incluindo fibra 

óptica. 
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Para uma governança efetiva, foram mapeados os atores que compõe o 

ecossistema de agentes de infraestrutura, identificando uma necessidade de maior 

interação entre estes para a construção de uma institucionalidade de infraestrutura 

no contexto de cidades inteligentes segundo o conceito adotado. Estes dois projetos 

não estão na pauta da agenda dos prefeitos, e também não foi localizado um 

setor/área responsável por tais projetos. O estudo demonstrou que é necessário um 

projeto amplo envolvendo todas as infraestruturas de serviços do subsolo alinhando 

com a legislação municipal, sem esquecer o cabeamento óptico aéreo. Outra 

necessidade é um trabalho de cooperação e parceria efetiva entre município, 

academia e empresa. 

Uma boa prática e recomendação do governo federal, principalmente para 

municípios acima de 300 mil habitantes, é a formação de Comitê Gestor para esse 

debate, tanto no cenário atual como futuro - impacto na sociedade com relação a 

inovações tecnológicas (mecanismos regulatórios, legislação, gestão, capacitação, 

entre outros). Foram localizados tais comitês em ambas as cidades, mas não foi 

identificado debate sobre a solução como um todo: envolvendo todos os serviços e 

atores, somente algumas ações insipientes, pontuais. Na mesa para conversar 

sobre esse caos, alguns atores são essenciais, como: concessionária de energia, 

água, gás, resíduos, telecom, academia, empreiteiras, construtores, sociedade e 

setores do próprio município. Tendo o município como indutor e líder desse 

processo. 

As legislações federal e municipal precisam ser aprimoradas para atender as 

inovações e necessidades do governo, mercado e da sociedade. O resultado é 

suprir a necessidade de projetos integrados do governo e empresas, bem como a 

regulamentação de tal sistema. Conforme evidenciado nesse trabalho, o Brasil ainda 

carece de legislação específica e políticas públicas para orientar o uso do terreno 

público de forma racional e integrada.  

Apesar de evidências apresentadas neste trabalho com relação a 

necessidade de revisão de legislação, precisa ter atenção para esta não se tornar 

mais um empecilho do que uma facilidade. Portanto, deve-se analisar quais os 

mecanismos regulatórios a serem utilizados e para qual atividade/tema: legislação, 

regulamentação, normatização, entre outros, para não se perder a visão geral do 

que está sendo tratado. 
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Os municípios precisam colocar na pauta e agenda de discussão um 

planejamento estratégico subterrâneo alinhado com as politicas públicas, 

governança e governo eletrônico, podendo resultar em maior desenvolvimento 

socioeconômico local e regional. O resultado de pesquisas referente a fibra óptica 

nos EUA e Europa apresentadas neste trabalho, evidenciam a importância da fibra 

óptica para o desenvolvimento socioeconômico, mas também apresentam a 

necessidade de se tratar os serviços subterrâneos de forma compartilhada e 

convergente.  No modelo norte americano este planejamento é capitaneado pelas 

concessionárias de energia elétrica, contudo no modelo brasileiro poderá ser 

utilizado o modelo de concessão, ou outros modelos apresentados neste trabalho, 

que devem ser definido pelos gestores públicos.  Indiferente do modelo há 

necessidade de inovação nessa área de negócio. O valor investido na infraestrutura 

precisa ser partilhado entre todos os protagonistas, outras opções é subsidiar, no 

mínimo uma parte, através de parcerias ou pela emissão de títulos que financiem 

parte da construção, como já é prática em projetos de Curitiba e Porto Alegre. 

As soluções localizadas e apresentadas neste trabalho, foram Arquitetura 

Europeia da tecnologia da construção (ECT) do Reino Unido, a Arquitetura de 

mapeamento de infraestrutura subterrânea (UIM) do município de Chicago, a  

Underground GIS, o projeto Giro de iniciativa da RNP/ Bahia para gestão da 

infraestrutura óptica, a Arquitetura CPqD OSS Suite, a INFRAVIAS – infraestrutura 

de vala compartilhada sustentável, incluindo reuniões com gestores do Reino Unido 

na preocupação de organizar o caos do subsolo, tratando como “convergências de 

infraestrutura” ou seja, considerar todos os serviços do subsolo. 

Tais soluções foram unânimes que o tema é complexo, considerando um 

programa a longo prazo através de pesquisas robustas por equipes 

multiuniversitárias  e multidisciplinares, envolvendo cooperação técnica entre 

município x academia x empresa. Somente a plataforma de software não é suficiente 

para uma gestão integrada do subsolo sendo necessário incluir nas análises e 

planejamento de infraestruturas soluções sustentável, como da Infravia, e esta deve 

compor a arquitetura de infraestrutura. 

Para se tomar decisão, principalmente em projetos de alto custo, se faz 

necessária informação confiável ao gestor. Foi o que mostrou as pesquisas dos 

EUA, 2016, onde a cada minuto há um incidente na rede subterrânea dos EUA, 

gerando um custo de 25 bilhões dólares por ano com incidentes subterrâneos, 
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incluindo perda de vidas. Outra pesquisa realizada no Reino Unido, 2005, identificou 

que a manutenção e operação, mesmo nos níveis atuais, são elevados, com custos 

diretos de construção estimados em £ 1,5 bilhão por ano no Reino Unido, dos quais 

150 milhões estão associados a danos de terceiros. 

Por comparação, os custos indiretos, para impactos sociais e ambientais 

foram estimados em £ 5,5 bilhões por ano. No Brasil não foi localizado estudo com 

essas características, mas de acordo com os gestores e planejadores entrevistados, 

precisam ter uma visão unificada da infraestrutura, o que não é simples, haja vista, o 

congresso realizado em 2017, na Inglaterra, que reuniu, principalmente, os 

tomadores de decisão do Reino Unido e Irlanda para debater como as novas 

tecnologias estão ajudando para transformar a infraestrutura das cidades 

inteligentes, mas principalmente os desafios que precisam ser superados, 

especificamente o tema de convergência de infraestrutura (telecomunicações, 

energia, transporte) e, como resultado desse trabalho, adicionar a água. 

Outro nível importante nesse processo é o Operacional, onde foram 

identificadas necessidades de melhoria nos processos das duas cidades, pontuados 

tanto pelos colaboradores dos respectivos municípios, quanto pelas empresas de 

telecomunicações e consultores entrevistados. Nesta entrega de serviço para 

setores intramunicípio e entre estes e a sociedade, deve-se utilizar o governo 

eletrônico. Neste sentido Porto Alegre possui trâmite eletrônico de documentos onde 

todo o processo é digital e paralelo, porém, não disponibiliza à sociedade serviços 

através do governo eletrônico. Já em Curitiba, o trâmite interno e entre município e 

sociedade é todo físico. 

Para um projeto com visão holística e unificada para os gestores e 

planejadores, tomadores de decisão, foram levantados como principais itens: 1) a 

estratégia e visão da cidade; 2) um modelo econômico, de negócio e cadeia de 

valor; 3) modelo legal e regulatório; 4) modelo de financiamento; 5) modelo de 

gestão e governança; 6) identificar os desafios e barreiras; 7)modelo de transição; 8) 

definição de um modelo tecnológico. 

Tendo estes tópicos como requisitos, foi apresentada uma proposta de 

arquitetura de infraestrutura tendo como pilares principais a governança, 

interoperabilidade, governo eletrônico, suportada por padrões, aspectos legais e 

regulatórios e melhores práticas. Somando-se a isso, alinhamento direto com as 

diretrizes de infraestrutura do planejamento estratégico - Plano Diretor de 
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Infraestrutura subterrânea, e as politicas públicas. Ratificando que a arquitetura deve 

contemplar a infraestrutura óptica aérea. 

O fim das concessões previsto para 2025 pode ter impacto direto aos 

municípios, sendo estes os maiores clientes das empresas de telecomunicações no 

Brasil em conformidade com os relatórios apresentados neste trabalho. Com a 

evolução da tecnologia - há uma macrotendência de muitas coisas serem baseadas 

em TIC, seguido por suas regulamentações. As pesquisas de TIC evoluíram para 

além do governo federal e estadual, olhando para aonde o cidadão está – governo 

eletrônico. Pesquisa mostra que em  2017, a principal conexão utilizada pelos 

municípios foi através de fibra óptica  – 89% . 

Esta proposta de gestão e planejamento de infraestrutura subterrânea visa 

contribuir  com os municípios de Curitiba e Porto Alegre, possibilitando ter uma visão 

holística de cada órgão municipal, integrando dados relacionados aos seus 

componentes, o que servirá como base para alavancar melhorias em seus padrões 

de gestão e governança, através da geração de informações consolidadas e 

confiáveis. A integração intramunicipal apoiará a visão como um todo, sob o ponto 

de vista da Governança Pública do município. Outra contribuição, para promover 

adequadamente a melhoria na oferta dos serviços públicos à sociedade, é 

necessário conhecer as suas demandas, os dados de negócios dos órgãos e 

entidades municipais, bem como seus respectivos serviços pelos quais são 

responsáveis, criando a visão de Governo Integrado, acompanhando as ações 

integradoras que estão sendo realizadas por seus gestores.  

A arquitetura provê os serviços utilizados para atender os diferentes órgãos e 

entidades do governo municipal, onde a sua  gestão e aplicação é descentralizada, 

ou seja, é própria de cada órgão e/ou entidade municipal, e que a elaboração e 

oferta dos serviços dar-se-á por segmento de negócio de cada órgão, para próprio 

consumo ou entrega de serviços a sociedade. 

Portanto, o alcance de um modelo de Arquitetura para Gestão de 

Infraestrutura não contempla apenas os elementos tecnológicos, mas organiza e 

agrega outros elementos organizacionais de diferentes funções, áreas de 

conhecimento e da sociedade, tendo como resultado várias arquiteturas interligadas. 

Ao construir a arquitetura de infraestrutura com os elementos elencados neste 

trabalho, entende-se que, se alcançados, serão suficientes para a concretização de 

ações no presente com planejamento e visão  de futuro. 
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Trabalhos Futuros  

Devido às limitações da pesquisa, conforme acima exposto, o sistema 

proposto apresenta uma gama variada de oportunidade de novas pesquisas, dada 

as características de inovação apresentado, sendo sugeridos os seguintes temas: 

a) Estudo para proposta nacional e internacional de norma/ padrão de 

ordenamento do subsolo. 

b) Análise técnica e econômica detalhada referente a construção, operação, 

manutenção e ampliação de infraestrutura subterrânea individual e 

compartilhada.  

c) Estudo de proposta aos municípios para novos modelos de negócio para 

infraestrutura subterrânea compartilhada.    

d) Estudo técnico e econômico de infraestrutura (fibra óptica aérea e 

subterrânea) no Brasil, sobre incidentes e custos. 

e) Análise legal sobre o pertencimento do subsolo, direitos e responsabilidades 

do munícipio e da União qual o meio de ressarcimento do município para 

suportar a manutenção dessa solução: taxa, tarifa ou imposto pelo uso do 

subsolo.  

f) Identificar na Gestão Integrada do Capital Humano – como são 

operacionalizados projetos transversais nos municípios, como infraestrutura 

subterrânea e cidade inteligente, incluindo recursos humanos qualificados 

para integrar uma solução: entendendo o que foi planejado, atender aos 

mecanismos regulatórios e indicar alterações, quando necessário, alinhadas 

com as diretrizes da governança. 

g) O acompanhamento jurídico ainda na fase inicial dos projetos, reduz o tempo 

e riscos dos projetos da área pública, ao invés de serem acionados após a 

solução elaborada (técnica x financeira)?  
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APÊNDICE I - LEGISLAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL  

Tabela 21 - Principais legislações de telecomunicações no Brasil 

Ano Nº Descrição 

21/7/1860 Dec. 2.614 Regulamento para a organização e serviço dos Telégrafos Elétricos 

15/11/1879. Dec. 7.539 Concede a Charles Paul Mac Kie permissão para construir e explorar linhas 
telefônicas nesta capital e seus subúrbios e na cidade de Nictheroy 

11/03/1882 Dec. 8.453-
A 

Estabelece bases para a concessão de linhas telefônicas 

21/4/1883 Dec. 8.935 Aprova o Regulamento para concessão e colocação de linhas telefônicas 

31/11/1923 Dec. 4.743 Regula a liberdade de imprensa e dá outras providencias 

5/11/1924 Dec 16.657 Aprova o regulamento dos serviços de radiotelegrafia e radio telefonia 

17/4/1931 Dec 19.881 Regula a exploração dos serviços telegráficos no território nacional 

27/5/1931 Dec 20.047 Regula a execução dos serviços de radiocomunicações no território nacional 

1/ 3/1932 Dec 21.111 Aprova o regulamento para a execução dos serviços de radiocomunicação no 
território  nacional 

14/7/1934 Dec 24.776 Regula a liberdade de imprensa e dá outras providências 

27/12/1939.  Lei 1.915 Cria o Departamento de Imprensa e Propaganda e dá outras providências 

23/1/1941 Lei 2.979 Dispõe sobre o registro de aparelhos receptores de radiodifusão 

27/1/1941 Lei 2.985, Dispõe sobre o emprego de aparelhos de telecomunicações no território nacional 
enquanto durar a guerra atual 

21/5/1942 Lei 4.318 Dispõe sobre a seleção dos operadores das estações de rádio dos navios mercantes 
nacionais, durante a atual situação internacional e dá outras providências 

17/9/1942 Lei 4.701 Dispõe sobre o comércio de aparelhos de rádio, transmissores ou receptores, seus 
pertences e acessórios e dá outras providências 

29/6/ 1943 Lei 5.628 Dispõe sobre o aproveitamento dos Radioamadores como reserva de Forças 
Armadas 

25 /5/ 1945 Lei  7.582 Extingue o Departamento de Imprensa e Propaganda e cria o Departamento Nacional 
de  Informações 

12/12/ 1945 Lei  8.356 Dispõe sobre a manifestação do pensamento por meio da radiodifusão 

17/1/1951 Dec 29.151 Aprova o Regulamento dos Serviços Postais e de Telecomunicações 

19/7/1951 Dec 29.783 Altera alguns dispositivos do regulamento aprovado pelo Decreto n° 21.111, de 1º de 
março de 1932, e estabelece novas normas para a execução dos serviços de 
radiodifusão e radiocomunicação em territórios nacional, complementares das 
estipuladas naquele regulamento 

21/11/ 1952 Dec31.835 Aprova as normas e o plano de atribuição e distribuição de canais para o serviço de 
televisão no Brasil 

12/11/1953 Lei  2.083 Regula a Liberdade de Imprensa 

18/11/1960 Dec49.259 Institui a Companhia de Radiodifusão Educativa 

12/1/1961 Dec49.913 Cria, junto ao Serviço de Radiodifusão Educativa, do Ministério da Educação e 
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Ano Nº Descrição 

Cultura, a Orquestra Sinfônica Nacional (O.S.N.) 

28/11/ 1961 Dec.50.250 Autoriza o Departamento Nacional de Educação do Ministério da Educação e Cultura 
a instalar, em Brasília, a estação de rádio difusão com finalidades educativas 

30/5/1961 Dec.50.666 Cria o Conselho de Telecomunicações e dá outras providências 

23/6/1961 Dec.50.840 Modifica o Regulamento para a execução dos serviços de radiocomunicação, de que 
trata o Decreto n° 21.111 de 1º de março de 1932, e dá outras providências 

20/5/1963 Dec.52.026 Aprova o Regulamento Geral para Execução da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962 

18/11/ 1963 Dec.52.859 Aprova o Plano Nacional de Telecomunicações 

9/2/1967 Lei 5.250 Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação”. 

13/2/ 1967 Lei  162 Dispõe sobre a exploração dos serviços de telecomunicações”. 

25/2/1967 Lei 200 Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a 
Reforma Administrativa e dá outras providências 

28/2/1967 Lei 236 Complementa e modifica a Lei número 4.117 de 27 de agosto de 1962 

20/11/ 1968 Lei  5.535 Restabelece representações no Conselho Nacional de Telecomunicações, revoga 
dispositivos da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 e dá outras providências 

11/7/ 1972 Lei 5.792 Institui política de exploração de serviços de telecomunicações, autoriza o Poder 
Executivo a constituir a empresa Telecomunicações Brasileiras S/A. - TELEBRÁS, e 
dá outras providências 

31/5/1974 Lei 1.330 Reduz alíquota do Imposto de Renda incidente sobre o lucro tributável nas empresas 
concessionárias de serviços públicos de telecomunicações e dá outras providências 

31/5/1974 Lei 1.331 Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aos produtos 
empregados no sistema de telefonia, adquiridos pela TELEBRÁS e empresas 
autorizadas ou concessionárias de serviços de telecomunicações 

29 /8/1974 Lei 6.093 Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) e dá outras providências 

17/2/1981 Lei 1.859 Extingue oFundo Nacional de Desenvolvimento, e dá outras providências 

29/11/1984 Lei 7.232 Dispõe sobre a Política Nacional de Informática, e dá outras providências 

23/2/ 1988 Dec.95.744 Aprova o Regulamento do Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA 

10/11/1988 Dec.97.057 Altera os Títulos I, II e III do Regulamento Geral para a execução da Lei n° 4.117, de 
27 de agosto de 1962 

13/12/1989 Portaria 
Minist das 
Comunic 
250 

Regulamenta a Distribuição de Sinais de Televisão – DISTV 

23/11/1991 Lei 8.248 Dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação, e 
dá outras providências 

30/12/1991 Lei 8.387 Dá nova redação ao § 1° do art. 3° aos arts. 7° e 9° do Decreto-Lei n° 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril de 1976 
e ao art. 10 da Lei n° 2.145, de 29 de dezembro de 1953, e dá outras providências 

6/1/1995 Lei  8.977 Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras providências 

13/2/1995 Lei  8.987 Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências 
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Ano Nº Descrição 

14/5/ 1996 Lei 9.279 Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial 

19/7/1996 Lei 9.295 Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua organização, sobre o órgão 
regulador e dá outras  providências”. (Lei Mínima) 

16/7/1997 Lei 9.472 Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e 
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da 
Emenda Constitucional nº 8, de 1995”. (Lei Geral de Telecomunicações). 

7/10/1997 Dec. 2.338 Aprova o Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações e dá outras 
providências 

2/4/1998 Dec.2.534 Aprova o Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações prestado no 
regime público 

15/5/1998 Dec. 2.592 Aprova o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado Prestado no Regime Público” (PGMU). 

27/6/ 2003 Dec. 4.769 Aprova o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado Prestado no Regime Público - PGMU, e dá outras providências” (PGMU II) 

26/11/ 2003 Dec. 4.901 Institui o Sistema Brasileiro de Televisão Digital - SBTVD, e dá outras providências 

29/6/ 2006 Dec. 5.820 Dispõe sobre a implantação do SBTVD-T, estabelece diretrizes para a transição do 
sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão digital do serviço de 
radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão, e dá 
outras providências 

12/5/2010 Dec.7.175 Institui o Programa Nacional de Banda Larga - PNBL; dispõe sobre remanejamento 
de cargos em comissão; altera o Anexo II ao Decreto no 6.188, de 17 de agosto de 
2007; altera e acresce dispositivos ao Decreto no 6.948, de 25 de agosto de 2009; e 
dá outras providências 

12/9/2011 Lei 12.485 Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida 
Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nos 11.437, de 28 de 
dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 
9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras providências” (Lei do SeAC). 

30/11/2011 Lei 12.529 Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção 
e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei 
no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá 
outras providências. (Lei Antitruste). 

30/6/2011 Dec. 7.512 Aprova o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado Prestado no Regime Público - PGMU, e dá outras providências (PGMU 
III). 

17/9/2012 Lei 12.715 Altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas 
pelas empresas que especifica; institui o Programa de Incentivo à Inovação 
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o 
Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para 
Implantação de Redes de Telecomunicações, o Regime Especial de Incentivo a 
Computadores para Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência; restabelece o Programa Um Computador por Aluno; altera o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituído 
pela Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007; altera as Leis nos 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.430, de 27 de  dezembro 
de 1996, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.774, de 17 de setembro de 2008, 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011, 11.484, de 31 de maio de 2007, 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.406, de 10 de janeiro de 
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Ano Nº Descrição 

2002, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 12.431, de 24 de junho de 2011, 12.414, 
de 9 de junho de 2011, 8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de julho de 
2004, os Decretos-Leis nos 1.455, de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 de dezembro 
de 1977, e a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências” (altera taxas do Fistel e institui o RE-PNBL Redes).  

23/4/2014 Lei 12.965 Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 
(Marco Civil da Internet) 

9/7/2014 Portaria  
Minist 
Comunic 
481 

Estabelece critérios para o desligamento da transmissão analógica dos serviços de 
radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão 

20/4/2015 Lei 13.116 Estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de 
telecomunicações e altera as Leis nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 11.934, de  5 de 
maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho de 2001 (Lei das antenas) 

Fonte: adaptado própria.  LINS, B.F(2017)   
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO E ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Cidades acima de 1 milhão habitantes no Brasil:  

Qual sua função na Prefeitura?  

1. Quantas unidades municipais (*)  compõe o município de _____?(*entende-se por unidade municipal, 

uma instalação predial que comporta um órgão/setor do município. Ex.: escola, cras, unidade de 

saúde, posto de obras, etc. ) 

2. Todas as unidades estão conectadas? Qual o tipo de conectividade nas unidades interligadas (fibra 

óptica, rádio, par metálico, satélite, etc)? quantas unidades estão interligadas por fibra óptica? 

3. As conectividades ópticas são próprias do município ou são contratos/ licitações de operadoras?  

ACADEMIA – Acordo Cooperação Técnica Academia x Municipio 

Qual sua experiência na área de pesquisa e projetos na área pública, Cidades Inteligentes, TIC e 

infraestrutura? 

1. Como um convênio, um acordo  de cooperação técnica entre empresa, governo e academia pode 

ajudar em solução (ões) para gestão eficaz de infraestrutura subterrânea nos municípios brasileiros, 

principalmente Curitiba?  

2. Como a academia pode ajudar nesse processo, principalmente na redução de custo do projeto, 

auxiliar em itens catalisadores para economia (principalmente na parte de serviço de comunicação 

através de fibra óptica)  e qualidade de vida ao cidadão? 

3. Segundo alguns gestores municipais e governo, a dificuldade é alinhar cronograma destes com da 

academia, em sua opinião existe essa dificuldade/ desafio? Se sim, como resolver isso?  

Técnicos administrativo - alvará e outorga 

1. Há quanto tempo você trabalha na prefeitura? E neste setor? 

2. Quando ocorrem mudanças de legislação, normas internas ou outro item referente a assunto de 

infraestrutura subterrânea (Telecom), uso do solo, como esse setor é inserido nessa agenda? 

3. Qual seu entendimento de Cidade Inteligente e Cidade Sustentável? 

4. As empresas informam sugestões de melhorias ou barreiras no processo?  

5. Qual é o fluxo de entrada até encerramento da solicitação para alvará de infraestrutura? 

6. Citar o trâmite interno da PMC, fluxo intersetorial, que a solicitação de alvará  percorre até a sua 

conclusão positiva ou negativa (de negação do alvará). Esse trâmite é todo eletrônico(  ) não é 

eletrônico(  ) ou parcialmente(  ), e em quais etapas. 

7. De acordo com o decreto 1892 (Curitiba), há alguns artefatos que devem ser entregues pelas 

empresas quando da solicitação do uso do solo, quais são? Favor encaminhar os artefatos. 

8. Quais as informações da empresa/ projeto de infraestrutura de duto (telecom) que são armazenadas/ 

cadastradas (favor enviar um modelo) no sistema e qual é o nome do sistema? Esse sistema é 

próprio da prefeitura ou de terceiro? 

9. A planta do projeto é entregue em mídia - qual(is) formato(s) e/ou  papel? Há um padrão/orientação 

lei/decreto/ da prefeitura de onde as empresas devem buscar o arruamento, por exemplo portal da 
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prefeitura ou outro? ou as empresas podem se basear em outros, por exemplo google maps, entre 

outros. 

10. Qual é o processo para pedido de manutenção de dutos instalados?  

11.  Como é o processo de encerramento do contrato de outorga?  

12. Quando há alguma restrição do projeto que demanda acionar outro(s) órgão/entidade municipal, qual 

órgão da prefeitura é responsável por esse encaminhamento? 

13. No decreto 1892 (Curitiba), cada empresa que implantar um duto de telecom, deve implantar outro 

para a PMC. Na avaliação técnica da solicitação é requisito obrigatório constar o duto da PMC no 

projeto/ planta apresentado? A qual órgão/ setor compete a fiscalização de implantação e cadastro do 

duto?  

14. Qual o padrão do duto da prefeitura? 

15. Com relação a lei/ decreto municipal, o prazo para substituição do cabeamento aéreo para o 

subterrâneo é de 6 anos. Como é tratado essa agenda dentro da prefeitura? Quem coordena? este 

setor é integrante? (Curitiba) 

16. O sistema atual atende a necessidade/ demanda desse setor, na operação, planejamento e gestão? 

por exemplo: cadastro, mapeamento, gestão, financeiro, entre outros? 

17.  Na sua opinião, há uma necessidade de melhoria no sistema atual no nível operacional e de gestão? 

(por exemplo, ter o acompanhamento online do trâmite do processo do alvará, do acompanhamento 

do projeto e um módulo financeiro, entre outros) 

18. Como é atualizado as informações referente ao andamento do projeto às empresas? Qual setor 

responsável? 

19. Os documentos entregues pelas empresas para processo de alvará e outorga, incluindo as 

plantas/projetos são digitalizados e tramitam em meio digital ou fisico?  

20.  O cadastro é realizado por quantas pessoas/ funcionários no setor Unidade Comercialização? 

21. Qual a quantidade de cadastros de infraestrutura de duto (telecom) por mês ou média mensal nos 

últimos anos? Em que ano teve início o cadastro? 

22.   Na área de Tecnologia de informação e comunicação, algum órgão da prefeitura  é integrante desse 

processo? 

23. Você tem conhecimento de algum sistema de gestão de infraestrutura de duto e fibra óptica 

implantado no Brasil ou em outros países? 

24.  Sugerir  melhorias no sistema atual para área operacional e gestão.  

25. Em que momento ocorre o cálculo financeiro de permissão do uso do solo? Favor descrever o 

processo (por exemplo: Que documento é passado a empresa nesse momento? Como é formalizado 

o cálculo/ valor? É realizado através do sistema ou manual? O valor é mensal? É regulamentado?) 

26. Quais as leis e decretos municipal e federal, que você tem conhecimento, regulam  o processo de 

outorga do uso do solo ? 

27. Atualmente, quem é responsável por retirar os cabos dos dutos: a empresa? ou entidades, órgãos da 

Prefeitura, se sim, qual? 

28. Além da construção de dutos, há  interesse das empresas em locação de dutos da Prefeitura? 



223 
 
 

 

29. Os trâmites interno, com origem e órgãos/entidades da Prefeitura, das obras de infraestrutura 

subterrânea(dutos de telecom), seguem qual fluxo para outorga, alvará?  

30. De acordo com a legislação, os projetos de infraestrutura subterrânea - dutos (telecom),  há alguma 

entidade, órgão do governo municipal (incluindo a própria Prefeitura), estadual e federal 

(universidade, outro) que esteja isento do pagamento do subsolo? 

31. Qual é o processo para denuncia sobre utilização de dutos clandestinos? Há algum mecanismo que 

discipline ou mitigue essa inconformidade? Tem conhecimento se o município já recebeu alguma? 

Empresas de Telecomunicações, MCTIC e RNP 

Análise estratégica de infraestrutura 

1. Qual sua experiência com projetos relacionados a cidade inteligente?  

2. Qual seu entendimento de Cidade Inteligente e Cidade Sustentável no Brasil e no mundo? Qual a 

importância da infraestrutura  óptica subterrânea para implantação e desenvolvimento esse conceito? 

3. Como tema cidade inteligente faz parte da agenda da empresa? como entrou na pauta? 

4. Qual a sua opinião na abordagem da inovação tendo a: EMPRESA – GOVERNO – ACADEMIA, o 

que cada ator contribui ou pode contribuir nos projetos de infraestrutura óptica subterrânea na 

definição de smart city? Os acordos de cooperação técnica entre os 3, são uma opção? Trazem 

resultados positivos? Pode citar algum. 

5. A empresa possui algum convenio, acordo cooperação técnica com a – academia e o município 

relacionado a projeto de cidade inteligente? Se sim, comente a respeito.  

6. É correto afirmar que os custos subterrâneos são mais altos? Em caso afirmativo, quais os motivos e 

indicar sugestões para essa redução de custo. 

7. De acordo com a legislação brasileira, a partir da Constituição de 1988, compete a União legislar e ao 

município disciplinar o uso do solo. Neste contexto, como os municípios podem ser um agente indutor 

e disciplinador desse compartilhamento incentivando a construção e compartilhamento de 

infraestrutura óptica subterrânea com menor custo? Pode-se afirmar que as operadoras de 

telecomunicações desejam compartilhar infraestrutura, sendo este também a sugestão do próprio 

regulamentos da ANATEL o qual sugere  compartilhamento, para  Otimizar uso do solo; Reduzir 

investimentos;  Diminuir obras;  Regulamento Conjunto ANATEL, ANEEL e ANP ? 

8. Considerando pelo lado do município: em caso de chamamento público para implantação de dutos, 

como equalizar as solicitações das empresas x dutos, com o risco de ultrapassar os limites do espaço 

público?. Sugerir um possível contorno, ou como disciplinar/ resolver esse problema? Tem 

conhecimento de uma boa prática utilizada em outros países?  

9. A sociedade está passando por uma transformação digital, com isso a demanda às operadoras por 

maior velocidade e agilidade na implantação de projetos para atender essas solicitações é crescente, 

sendo a rede de acesso um complicador às empresas de Telecom impactando na implantação do 

projeto, muitas vezes  onerando em custo e tempo. Essa afirmação está correta? Em caso afirmativo: 

a. É possível mitigar esse risco através da gestão de projeto? Esse risco é considerado no projeto? 

b. O que pode ser melhorado pelo município ou União para mitigar ou solucionar essa questão? 

10. As questões ambientais afetam o projeto de infraestrutura óptica subterrânea? Comente sobre esses 

impactos/ barreiras. 
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11. Cite pontos positivos que auxiliam a implantação da infraestrutura óptica subterrânea no Brasil e quais 

as principais barreiras (ex legislação, processo outorga de permissão de uso,..) dificultam  a 

implantação da infraestrutura óptica subterrânea no Brasil. 

12. A empresa tem conhecimento de boas práticas implantadas em alguns municípios do Brasil referentes 

a ações tomadas para a gestão/ governança do uso subsolo, em especial infraestrutura óptica? Cite 

algumas melhorias que trouxe ao cidadão, em caso afirmativo. 

13. Na sua opinião há relação entre a infraestrutura óptica, em especial a subterrânea, e o sucesso de 

projetos de Cidade Inteligente? Em caso positivo, quais? 

14. Quais são os atores (órgãos, entidades, empresas..) envolvidos em uma obra civil de telecom, 

considerando a infraestrutura subterrânea? Qual (is) principal (is) problema que impactam no custo e 

atraso da obra? 

15. Há interesse das empresas em um novo modelo de negócio entre empresa e município com relação a 

infraestrutura subterrânea de telecom? Citar modelo, utilizado em municípios do Brasil ou em outros 

países. 

16. Como as empresas de telecomunicações nacionais e internacionais,  tem visto os instrumentos e 

mecanismos institucionais e regulatórios na área de infraestrutura de subsolo em especial dutovia e 

infovia por parte dos municípios, principalmente, Curitiba e Porto Alegre? 

17. Iniciativas brasileiras de articulação sobre cidade inteligente/ smart city localizadas: REDE 

BRASILEIRA DE CIDADES INTELIGENTES E HUMANAS; GRUPO DE TRABALHO SOBRE SMART 

CITY - ABDI;  PROGRAMA CIDADES SUSTENTAVEIS, tem conhecimento de mais alguma? 

18. Quais desafios e barreiras identificados para implantação de smart city no Brasil considerando os 

municipios acima de 1milhão de habitantes? E vantagens? 

19. Citar as fontes de recursos/ agências financiadoras nacionais e internacionais para smart city com 

relação a infraestrutura óptica.   

20. Nos eventos nacionais e internacionais tem se tratado da infraestrutura subterrânea, em especial a 

dutovia/infovia? Caso tenha conhecimento, citar tema e evento. 

21. Quais os principais interlocutores políticos dentro e fora do Governo que pautam o tema de cidade 

inteligente no Brasil? E infraestrutura óptica subterrânea? 

22. Há algum movimento ou tendência dos municípios brasileiros, em especial as metrópoles e capitais, 

construírem sua própria infovia/dutovia? Ou no mínimo seu backbone?   

23. Com relação ao fluxo do processo de solicitação de execução de infraestrutura óptica subterrânea nas 

grandes cidades, em especial Curitiba e porto alegre,  é efetivo? Esse fluxo é claro? O que precisa 

melhorar, olhando a empresa como cliente? 

24. Do ponto de vista comercial, de negócio, há necessidade de inovação no modelo de negócio 

atualmente ofertado pelos municípios brasileiros, em especial os acima de 1 milhão de habitantes? A 

IRU , atualmente utilizada entre as operadoras, seria uma alternativa - com isso reduzindo o capex das 

operadoras ? e o unbundling praticado após as privatizações? PPP entre município e empresa? 

Constituição de uma carteira de recebíveis de longo prazo (modalidade de aluguel)?  Qual outra 

sugestão de modelo de negócio, ou boa prática que está sendo adotado em municípios brasileiros ou 

em outros países. 
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25. Quais as informações ou processo a empresa de telecom precisa obter do município e que possa ser 

fornecida através de portal e que hoje não é atendido ou que precisa ser melhorado?  

26. A constituição de 1988 determinou que a competência do uso do solo fosse do município e a 

federação legislaria, qual(is) lei/ decreto federal e/ou municipal precisa(m) ser melhorado(s), deixando 

alguns pontos esclarecidos, sem contradição de competência?  

27. Quando ocorrem mudanças de legislação de infraestrutura subterrânea (Telecom), as empresas de 

telecom são inseridas nessa agenda para discussão? Em caso positivo comente a respeito.  

28. Em sua opinião, há outra alternativa de conectividade, a longo prazo, que suporte elevado volume de 

dados e com agilidade de entrega, menor impacto na comunidade e meio ambiente, principalmente 

em municípios com elevado número populacional, que a conectividade óptica subterrânea? 

29. Qual(is) a pergunta(s) que precisam de resposta com relação ao tema de infraestrutura óptica 

subterrânea, com olhar para projetos de cidade inteligente? 

Arquitetura Tecnológica - Sistema 

1. Você tem conhecimento de algum sistema de gestão de infraestrutura subterrânea de duto e fibra 

óptica implantada dentro ou fora do Brasil que tenha funcionalidades como: cadastro, inventário da 

dutovia e infovia permitindo mapeamento através de geolocalização, módulo financeiro para gestão 

financeira, ter o acompanhamento online do trâmite do processo dos projetos e gerenciamento do 

projeto? 

2. Forneça sugestões de melhorias ou implantações no sistema atual de Curitiba e Porto Alegre que 

propicie informações necessários para área estratégica, gerencia e operação das empresas de 

Telecom relacionado a infraestrutura subterrânea. 

3. Na sua opinião, qual é a área mais impactante que pode ser reduzida com a implantação de 

Arquitetura tecnologia (ex.: fase de construção, operação, ...) de infraestrutura óptica subterrânea? 

4. Cite quais principais funcionalidades a Arquitetura tecnológica deve ter para gestão, planejamento e 

operação da infraestrutura. 

Provedores ISP 

1. Quais serviços de conectividade sua empresa atende? 

( )Fibra optica ( )cabo coaxial ( ) cabo metálico  (  ) radio  (  )LTE (  ) satélite 

2. Sua empresa atende somente a capital ou outras cidades? 

a. ( ) sim, somente a capital serviços . Qual (is) serviços?__________ 

b. (  ) sim, capital e outras cidades do mesmo estado. Qual (is) serviços?_______  

c. ( ) sim, capital outras cidades do  mesmo estado e de outros estados. Qual (is) 

serviços?__________ 

d.  (  )não, somente outras cidades de outros estados . Qual (is) serviços?__________ 

3. Para solicitação de alvará e outorga na prefeitura, o tempo de serviço é: 

a. ( )muito eficiente 

b. ( ) eficiente 

c. ( ) regular 

d. ( ) insuficiente 
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4. A qualidade do atendimento, quantidade de colaboradores da prefeitura para atendimento e agilidade, 

comportamento. e assertividade do processo é: 

a. ( )muito eficiente 

b. ( ) eficiente 

c. ( ) regular 

d. ( ) insuficiente 

5. O perfil dos profissionais da prefeitura que participam do processo do alvará e outorga (atendimento, 

fiscalização, ...)   na sua opinião, são qualificados ? 

a. (  ) Totalmente,  tem conhecimento do processo e da legislação. 

b. ( ) parcialmente, tem conhecimento técnico mas não tem conhecimento dos processos. 

c. ( ) Parcialmente, não tem conhecimento técnico e tem dos processos. 

d. ( ) Não tem conhecimento. 

6. São oferecidos serviços voltados a infraestrutura  subterrânea online para o processo de alvará / 

outorga ou outras temáticas da área? (disponibilizadas guias de pagamento pelo portal,  existem 

canais para reclamações/sugestões e elogios, a empresa consegue  acompanhar os seus pedidos e 

andamento deles no portal?) 

a. (  )Sim 

b. (  )Não 

c. (  )Parcialmente 

d. (  )Totalmente   

7. Se a resposta anterior for negativa, na sua opinião há tal necessidade de disponibilizar um sistema às 

empresas? 

a. ( ) sim.  

b. ( ) não 

c. ( ) parcialmente 

d. (  )indiferente 

8. Sua empresa é informada pelos órgãos competentes da prefeitura quando de discussões de 

legislação pertinente a telecomunicações e subsolo? 

a. ( ) sim. Qual meio ? 

b. ( ) não 

c. ( ) as vezes. Quando é informada, qual meio comunicação? 

d. Não tenho conhecimento 

9. Tem conhecimento se a prefeitura possui sistema de gestão, inventário, cadastro, de infraestrutura 

para dutos e fibra óptica? 

a. ( ) sim.  

b. ( ) não 

c. ( ) parcialmente 

d. ( )Indiferente 

10. Sua empresa é informada pelos órgãos competentes da prefeitura quando de incidentes ou 

manutenções preventivas pertinente a telecomunicações e subsolo? 
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a. ( ) sim. Qual meio ? 

b. ( ) não 

c. ( ) as vezes. Quando é informada, qual meio comunicação? 

d. ( ) não sei informar. 

11. Para solicitação de alvará , quando necessário a entrega da planta, qual referencia de vias é utilizada: 

a. ( ) GPS 

b. ( ) arruamento disponibilizado no portal da prefeitura ou suas entidades 

c. ( ) Google maps 

d. ( ) outro. Qual? 

12. Tem conhecimento de projetos/ programas do município, sobre cidade inteligente no seu município? 

a. ( ) sim.  Qual mídia de comunicação? 

b. ( ) não tenho interesse 

c. ( ) não tenho conhecimento 

13. Sua empresa tem ferramenta de gestão de infraestrutura? 

a. ( ) sim Para qual infraestrutura: ( )rádio, ( )fibra; ( )duto .Outro(s) ____ 

b. ( ) não 

14.  A ferramenta de gestão de infraestrutura da empresa: 

a. ( ) Foi totalmente planejado para atender as estratégias atuais e futuras da organização  

b.  ( )Foram parcialmente planejado para atender as estratégias atuais e futuras da organização  

c. ( )São indiferentes quanto ao planejamento das estratégias atuais e futuras da organização  

d. ( )Não foram planejados para atender as estratégias atuais e futuras da organização  

e. ( )Estão sem qualquer planejamento ou inexistem  

15.  Há projetos por inciativa da prefeitura sobre compartilhamento de obras e/ou infraestrtura? 

a. (  )Não, São totalmente elaboradas pela empresa 

b. ( ) Não, São parcialmente elaboradas por parceria da empresa com outra organização externa à 

empresa ( ) 

c. ( )São indiferentes para a organização  

d. ( ) Sim, são parcialmente feita com Prefeitura 

b. Complemente, justifique e exemplifique as respostas fornecidas (digite aqui ou use o verso). 

16.  É desejável à empresa parceria em obras de infraestrutura de telecomunicações com a prefeitura? 

a. ( ) Sim, Facilitam completamente as atividades de planejamento na organização  

b. ( ) Facilitam parcialmente as atividades de planejamento na organização  

c. ( )É indiferente para a organização  

d. ( ) Não facilitam as atividades de planejamento da organização  

OFCOM – REINO UNIDO (UK) 

1. Is there any moviment or tendency of the UK Councils, mainly the major cities and capitals to build 

their own optical network/pipeline ? Or, at least, their backbone? 

2. Underground: How is it charged / business model to implement the subsoil optical network in the UK? 

At the contract’s end, if any, among the Government / Council and the concessionaries companies / 

telecom companies – who is in charge to remove the fibers? 
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TECHNOLOGICAL PLATFORM TO MAP AND MANAGE THE OPTICAL INFRAESTRUCTURE 

Under the main premisse: scalability, georeferencing, single database with decentralised access, 

modular design structure, there were developed the following plataforms and solutions: 

• United Kingdom – program since 1996 and is now in its 2nd phase (ATU) 

PROPOSITION OF AN INTEGRATED INFRASTRUCTURE AND SUSTAINABLE MANAGEMENT 

Studies performed in 2016 (Harvard-USA)  show that every minute there is an incident in the 

underground network in USA arising a cost of 25 billion dollars per year. Another study from the 

United Kingdom, conducted by McMahon in 2005, maintenance and operation, even at the current 

levels are expensive, including direct costs of building estimated in £ 1.5 billion per year in the United 

Kingdom (of which 150 million are related to third parties damages). Therefore, in comparison, indirect 

costs (including social and environment impacts) were estimated in £ 5.5 billion per year. 

In this context, as a result suggested by the research an integrated infrastructured management 

(enclosed telecom – optical infrastructure) to cities optimising its citizen’s quality of life, considering the 

Council institutional conditions, such as Strategic Planning, Governance, Regulatory Mechanisms and 

Technological Solutions. The project MTU/ATU from the United Kingdom is one of the references of 

the study . 

Regarding the above intent:  

3. What were the main successful points and challenges of the Project MTU and ATU, and also how the 

public governance supported the project?  

4. What technical platform were used in UK to inventory and management of the subsoil services, mainly 

of pipes and optical fibers? Is it a company owned software or was it acquired by a third party? Is it 

possible deliver a summary and images of the tools and its mainly functionalities?  
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APÊNDICE III -  PADRÕES CONSTRUÇÃO FACIN. 

Práticas e Padrões de Mercado 

• IBGC - Melhores práticas de Governança Corporativa  

• IBGP - Princípios para a boa governança pública  

• DAMA DMBOK – Data Management Body of Knowledge 

• ABPMP – BPM CBOK - Business Process Management - Common Body Of Knowledge 

• ITILv3 - IT Service Management 

• ISO/IEC 27.000 -  Sistema de Gestão de Segurança da Informação,  relacionadas à segurança 

de dados digitais e sistemas de armazenamento eletrônico. 

• COBIT 5 – framework de boas práticas de governança e gerenciamento de TI 

• Princípios de Design de Serviços Digitais do Governo do Reino Unido   

• Guia de serviços de governo eletrônico do Reino Unido  

Boas Práticas do Governo Brasileiro como:  

Relatório de Levantamento de Governança de TI – elaborado pelo TCU; Relatório Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública;  Modelo de Responsabilidade 

Organizacional – PRODEMGE entre outros. 

Nas Práticas Acadêmicas foi utilizado o Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional 

(Unirio/PUC-Rio). 

Guia de Comitê de TI do SISP e o Decreto nº 9.094, de julho de 2017.(dispõe sobre a simplificação 

do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos e institui a Carta de Serviços ao 

Usuário). 

Os Padrões de Governo Eletrônico utilizados foram Infraestrutura Nacional de Dados Abertos 

(INDA), Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), Padrões Web em Governo 

Eletrônico (ePWG) e Especificações Técnicas dos Componentes da Arquitetura de Padrões de 

Interoperabilidade (ePing).  

Fonte: Ministério Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017). Adaptação própria. 
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APÊNDICE IV– ITENS OPERACIONAIS IDENTIFICADOS E PROPOSTAS DE MELHORIAS  

QUESTÃO 
ATUAL 

PROPOSTA 
CURITIBA PORTO ALEGRE 

Fluxo processo entre os setores 
do município para novos dutos e 
manutenção 

Gerado um protocolo através do Sistema 
SUP e tramitado em via física entre os 
setores. 

Todo trâmite interno é eletrônico, 
sistema cedido pelo TRF4. 

Curitiba - Automatizar e melhoria no 
processo. 

Fluxo processo entre empresa x 
município 

Email, telefone Email, telefone Curitiba e Porto Alegre  - 
Automatizar e definir processo  

Definir fluxo único para cadastro 
banco de dados de projetos com 
origem externa para alvará e 
com origem interna (município) 

Projetos de dutos e fibras ópticas com 
origem municipal (incluindo projetos do 
PAC, BID, agência francesa, entre outros) 
não seguem mesmo fluxo de projetos 
externos para cadastro.  

Projetos de dutos e fibras ópticas 
com origem municipal (incluindo 
projetos do PAC, BID) não 
seguem mesmo fluxo de projetos 
externos para cadastro. 

Curitiba e Porto Alegre: Definir fluxo 
único para cadastro para projetos 
oriundo do município ou externo a fim 
de manter o cadastro atualizado. 

Setores do município envolvido 
processo 

Setran/COC e URBS/ Uso Solo Comissão Técnica de Análise de 
Aprovação de Parcelamento do 
Solo – CTAAPS (instituída pelo 
Decreto 14203/2003) 

Curitiba - Incluir outros órgãos, 
exemplo: IPPUC, Meio Ambiente, SIT, 
para análise do projeto, reduzindo 
tempo de liberação alvará e 
acompanhamento e planejamento das 
respectivas áreas.  

Porto Alegre- Incluir área de Telecom; 
`Procempa na comissão. 

Sugestões das empresas 
entrevistadas 

Reduzir tempo alvará. 

Automatizar processo com fluxo único de 
entrada e saída. 

Reduzir tempo alvará. 

Automatizar processo com fluxo 
único de entrada e saída. 

Curitiba e Porto Alegre - Automatizar 
processo interno e externo. 

Reavaliar modelo atual de negócio, 
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QUESTÃO ATUAL PROPOSTA 

Reavaliar modelo de negócio atual do 
subsolo, em especial Capex. 

Reavaliar modelo de negócio 
atual do subsolo, em especial 
Capex. 

principalmente em Curitiba. 

Encerramento contrato Assinado entre as partes Termo de 
Extinção do Termo de Outorga. Não tem 
cláusula de retirada de cabeamento 

Não tem cláusula de retirada de 
cabeamento 

Curitiba e Porto Alegre :Incluir 
clausula de encerramento com relação 
aos cabos e dutos. 

Artefatos, legislação municipal, 
trâmite interno 

Ofício de solicitação do Alvará, ART, 
Planilha em Excel com as respectivas 
ruas e transversais e a planta do projeto 
em papel e em arquivo. (decreto 1892) 

Decreto Nº 12.789/2000 e 
14203/2003 

 

Curitiba: Automatizar processo 

Dados armazenados - sistema No sistema de protocolo do município são 
registrados os Dados da empresa, e o 
nome da rua onde será feita a 
canalização. 

Registrados os Dados da 
empresa, e o nome da rua onde 
será feita a canalização. Com 
relação a outros serviços do 
subsolo, por exemplo, 
saneamento e esgoto, são banco 
de dados e processos distintos. 

Curitiba – Automatizar processo 

Curitiba e Porto Alegre – unificar 
base de dados e definir processo de 
cadastro. 

Padrão viário (endereço 
vias)para elaboração do projeto  

Não há padrão Não há padrão Curitiba e Porto Alegre - Definir 
padrão de arruamento (próprio do 
município, google maps, gps, outro) 

Analise da dutovia para TIC em 
Projetos de infraestrutura 
transporte e mobilidade com 
origem municipal  

Geralmente é incluso no projeto a 
infraestrutura  

Realizado estudo pela CTAAPS Estudo de viabilidade técnico x 
financeira 

Necessidade de melhoria no 
sistema atual na operação, 
planejamento e gestão por 
exemplo: cadastro, 

O uso do solo não possui sistema com 
essas funcionalidades. A gestão  
financeira, no que compete a este setor, 
com relação a  cálculo da taxa outorga é 

O trâmite é automatizado, mas é 
necessário um sistema específico 
para infraestrutura subterrânea. 

Curitiba e Porto Alegre - Estudo 
projeto de sistema e com banco de 
dados geográfico único para gestão de 
dutovia e infovia, indiferente da origem 
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QUESTÃO ATUAL PROPOSTA 

mapeamento, gestão, 
financeiro, entre outros 

realizado e gestionado pela ferramenta  
excel. 

COC – sistema COC net mas não tem 
essas funcionalidades 

do projeto, possibilitando expandir e 
atender os demais serviços do subsolo. 

Competência para fiscalização 
do duto da prefeitura 

Atualmente não há Realizada por representantes de 
diferentes órgãos do município, 
incluindo Telecom/ Procempa 

Definir em Curitiba 

Fluxo e competência para 
especificação projeto de dutos e 
fibras 

Não há Realizado através de trâmite 
eletrônico, via ofício para 
Procempa, responsável por 
especificação de dutos e fibras. 

Curitiba - Definir fluxo e competência 
para especificação projeto de dutos e 
fibras em projetos que envolvam o 
município 

Padronização de dutos Não há. Há projetos; programas que 
ultrapassam uma gestão, exemplo, de Ø 
dutos (100mm, 150mm, 2 dutos de 
100mm, setuplos, 42mm e sem duto – 
Linha Verde). Ausência do histórico dos 
projetos. 

 

Geralmente 100mm, depende do 
projeto e dos requisitos. 

Curitiba: necessidade de padronização 
e definir órgão competente pelo 
processo e histórico que justifique, por 
exemplo, a motivação de 
especificações diferentes  em um único 
projeto: exemplo de Ø dutos (100mm, 
150mm, 2 dutos de 100mm, sétuplos, 
42mm e sem duto – Linha Verde). 
Justificativa: há projetos/ programas 
que ultrapassam uma gestão. 

Comunicação setores do 
município x empresa telecom 

Realizada por e-mail, através setor da 
URBS e/ou COC  

Realizada por e-mail, através da 
CTAAPS ou Procempa  

Curitiba e Porto Alegre- automatizar 
processo 

Legislação inclui dutos para 
município 

É exigido e verificado pelo setor do uso 
do solo que na planta do projeto esteja 
incluso o duto para o município. Há 
ausência de sistema e definição de quem 
irá cadastrar e fiscalizar a implantação do 

A legislação vigente, 2001, prevê 
locação e contrapartida Está em 
estudo uma melhoria no modelo 
atual ofertado ao mercado, de 
acordo com a maturidade do 

Curitiba- definir setor para 
competência. Não está claro nos 
documentos e entrevistas  formais 
coletados  
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QUESTÃO ATUAL PROPOSTA 

duto em conformidade com a 
regulamentação. 

processo. 

Atendimento colaboradores 
Prefeitura (visão empresas) 

Atendimento cortês e com conhecimento 
da legislação. Necessidade de sistema 
para acompanhamento. 

Atendimento cortês e com 
conhecimento da legislação. 
Necessidade de sistema para 
acompanhamento 

Curitiba e Porto Alegre- Automatizar 
acompanhamento de processo online 
e maior eficiência e transparência 

Quantidade de cadastros de 
infraestrutura de duto (telecom) 
( mês ou média mensal nos 
últimos anos) 

Setor uso do solo= média de 30 projetos/ 
mês a partir de janeiro de 2013 

Não soube informar Curitiba e Porto Alegre –  Estudo 
implantação de solução com banco de 
dados 

Na área de Tecnologia de 
informação e comunicação, qual 
órgão do município faz  parte 
desse processo 

Não há Procempa Definir competência com relação a 
participação do setor de TIC no 
processo em Curitiba. 

Sugestão de melhoria processo Automatização de processos, incluindo a 
digitalização dos projetos para tramitação 
dos documentos incluindo projeto. 
Definição de fluxo único; definição 
competência na fiscalização dos dutos do 
Município em conformidade com a 
legislação municipal vigente. 

Necessidade de banco de dados 
geográfico com base centralizada 
e não silos. 

Atender as sugestões das 2 cidades. 

As empresas tem interesse em 
outro modelo de negócio que 
não tenham impacto direto em 
capex, como por exemplo, a 
locação de dutos, assim como o 
cabeamento aéreo (visão 
empresas telecom e ISP) 

Sim, há interesse. Sim, há interesse. Porto Alegre já 
executa modelo de contrapartida, 
onde e realizada a análise 
técnico-financeiro por projeto. 

Curitiba e Porto Alegre - Estudo de 
novos modelos de negócio alinhados 
com a legislação 

Curitiba – licenciamento SCM 

 Informar a ferramenta de 
gestão de dutovia e infovia pelo 

Não há A equipe técnica da Procempa 
utiliza e mantem atualizados em 

Curitiba e Porto Alegre:  Estudo de 
Solução, sistema de gerenciamento de 
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QUESTÃO ATUAL PROPOSTA 

município ferramenta autocad, lançando 
todas as informações que 
dispomos em uma base geo-
referenciada. Previsto melhoria 
no novo contrato de manutenção 
de infovia e dutos, a inserção de 
mapeamento de todas as caixas 
de novos link’s de dados. 

infraestrutura óptica. 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO I – NORMA DE CURITIBA SMART CITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gonçalves, J. et al - Diário Oficial Eletrônico – Atos do Município Nº 174 - Suplemento Nº 2  

(2016) 
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ANEXO II - NORMA TÉCNICA - ARQUITETURA CORPORATIVA 

DE TIC - NT-002/2016 

 

 

Fonte: Diário oficial eletrônico de Curitiba nº 174 de 2016. – pag.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


