
CIDADE INTELIGENTE
Uma visão social

Impactos do uso da INTERNET na vida das pessoas



 UM POUCO DE HISTÓRIA NO CONTEXTO ATUAL;

 ONDE A CIDADE INTELIGENTE MELHIORA A VIDA DA POPULAÇÃO?

 O QUE O PROJETO CONTEMPLA?



UM POUCO DE 
HISTÓRIA



CIDADES INTELIGENTES

Melhora a vida da polução quanto a transporte, saúde, tecnologia, 
educação, etc...



Internet e PIB – Aumento do IDH 

EVOLUÇÃO:
 Em poucos anos, a Internet se consolidou como uma plataforma muito poderosa que mudou para sempre a

maneira como fazemos negócios e nos comunicamos; deu uma dimensão “globalizada” para o mundo, tornando-se
a fonte universal de informação para milhões de pessoas, em casa, na escola e no trabalho.

 Duas coisas marcaram sua evolução recentemente: redes sociais e tecnologia móvel. Por exemplo, desde sua
criação em 2004, o Facebook tornou-se uma rede mundial de mais de um bilhão de assinantes. Já a tecnologia
móvel tornou possível um maior alcance da Internet, aumentando o número de seus usuários em todos os lugares.



IMPACTO ECONÔMICO:
 O impacto econômico da Internet é cada vez maior. No Reino Unido, por exemplo, a porcentagem de contribuição é

maior que o segmento da construção e educação. Na China e Coréia do Sul, as empresas do segmento de internet
estão entre as maiores indústrias.

 Empresas “de internet” crescerão em torno de 8% ao ano nos próximos 5 anos nos países desenvolvidos do G-20.
 O aumento é justificado por dois fatores: mais usuários e, consequentemente, mais acessos. Em 2016, a estimativa é

que haja três bilhões de usuários, responsáveis por explosões de acessos via smartphones e outros dispositivos móveis.



ONDE UMA CIDADE 
INTELIGENTE MELHORA 
A VIDA DA POPULAÇÃO?



WI FI Grátis

 Garante a inclusão social da

população;

 Atrelada a outra melhoria do

programa, ajuda no aumento da

arrecadação de impostos;

 Ajuda a divulgar os pontos relevantes

da sua cidade;



MINI DATACENTERMINI DATACENTER

 Aumenta a eficiência da administração,

pois todas as informações dos diversos

subsistemas que alimentam a prefeitura,

estão concentrados em um único ponto;

 Maior segurança no controle dos dados do

município, evitando-se a evasão de

informações e permitindo uma maior

segurança na guarda das informações;



Rede de Fibra Óptica
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 Interliga todos os prédios do município, garantindo uma internet de alta

velocidade;

 O acesso a internet, permitirá a instalação de sistemas de gestão de saúde,

educação e segurança, de forma integrada;

 Redução dos custos com a TELEFONIA convencional;



SISTEMAS DE GESTÃO

 Sistema para o aumento de arrecadação de IPTU, ITBI, ISS e etc

 Sistema Integrado para a gestão da Saúde:

 Prontuário eletrônico;

 Farmácia integrada;

 Telemedicina

 Sistema integrado para a gestão da Educação:

 Ensino a distância;

 Controle integrado de frequência, merenda e transporte escolar



Atender ao Marco Civil 

 Com o uso da internet disseminado por toda a cidade, necessita-se de

ferramentas para impedir o uso da mesma para fins ilícitos;

 Com o uso dessa ferramenta, consegue-se aferir o comportamento da população
quanto ao uso da internet. Visão social dos comportamentos da população;



O QUE O PROJETO 
CONTEMPLA?



O QUE OFERTAMOS PARA O VOSSO MUNICÍPIO?

 Instalação de um novo DATACENTER;

 Fornecimento de WI FI grátis, nos pontos onde o gestor público entender ser importante

para a população;

 Instalação de uma de Rede de Fibra Óptica, interligando TODOS os prédios, praças,

parques, etc;

 Instalação de um sistema de telefonia IP, visando reduzir os custos com telefonia

convencional;

 Instalação de um Sistema de Segurança que atende ao Marco Civil da Internet;

 Instalação de Sistemas de Gestão;

 Reforma de unidades administrativas, visando a melhoria dos serviços a serem ofertados

a população;



Muito Obrigado
Dúvidas!!!


