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O imaginário em torno de smart cities costuma ser assim.
Imagem do distrito modelo de Songdo, a cerca de 60km de Seoul, Coreia do Sul.



Será que em São Paulo esse imaginário é diferente?
Imagem do Rio Pinheiros.

https://ciclovivo.com.br/vida-sustentavel/equilibrio/filme-poluicao-rio-pinheiros-emocoes/


E como as diferentes realidades da cidade podem dialogar com esse imaginário?

Olaria, Zona Oeste - SP



Melhorar o atendimento 
ao cidadão

Facilitar a
vida na cidade

Transformar a gestão 
da prefeitura

A São Paulo Inteligente e Humana transforma a gestão da prefeitura e o 
atendimento ao cidadão, usando tecnologia e inovação como habilitadores 

para reduzir desigualdades e deixar a vida na cidade mais fácil.

Reduzir 
desigualdades

Usar tecnologias e inovações como habilitadores

VISÃO





DESAFIOS BIG DATA



DESAFIOS 

❏ Contratar cientistas e engenheiros de dados na administração direta

❏ Contratar nuvem (e nuvem para big data)

❏ Privacidade

❏ Compartilhamento de dados no governo

❏ Legado

❏ Abertura de dados e processos de colaboração com a sociedade



INICIATIVAS



GPS DOS ÔNIBUS (SPTrans e CGM)

Atualização 45”
15k ônibus

Hackathon

Dados abertos

Apps

Colaboração servidores 
e sociedade



MOBILAB – Laboratório de Inovação em Mobilidade Urbana

❏ Residência de 20 startups entre 2014 e 2018

❏ 4 soluções de TI de startups contratadas 
por meio de concurso de projetos

❏ Espaço de coworking para startups, 
sociedade civil e acadêmicos



PORTAL DE DADOS ABERTOS (Controladoria)

❏ 180 bases de dados disponíveis

❏ 15 temas diferentes (cultura, orçamento, 
moradia, meio ambiente, saúde, trabalho, 
etc.) 

❏ Dados de 75 órgãos municipais

❏ 130k visitas entre 2015 e 2017



GEOSAMPA (Desenvolvimento Urbano) 

❏ Mapa digital de integração de informação 
georreferenciada sobre São Paulo

❏ Mais de 180 camadas temáticas: desde dados 
cadastrais sobre 2,5 milhões de lotes, até a 
localização das árvores no sistema viário.

❏ Dados sobre zoneamento, rede de transporte e 
localização de equipamentos públicos.



OPORTUNIDADES



SP156

❏ Principal canal de comunicação com o 
cidadão

❏ Integração de call centers de diferentes 
secretarias

❏ Fornece informação sobre ~1k serviços 
municipais, + de 400 solicitáveis pelo 
SP156!

❏ Recebe 20k ligações por dia

❏ 70k demandas preenchidas por mês



   SEI - Sistema Eletrônico de Informação

❏ Digitalização de todos os processos 
administrativos

❏ Redução de tempo de processamento e 
aumento de transparência

❏ Economias de 16 milhões de folhas de papel e 
R$ 2 milhões por ano 

❏ Status abril de 2019: 98% de todos os processos 
do município digitalizados

https://sei.prefeitura.sp.gov.br


DESCOMPLICA SP

❏ “One-stop shop”: descentralização e 
integração de serviços municipais

❏ Integração de mais de 400 serviços 
(assistência social, transporte, 
empreendedorismo, etc.)

❏ 2 pilotos em 2018 e 2019, 7 adicionais 
até 2020.



OBRIGADO!
Vitor Fazio

Coordenador de Plataforma de Inovação
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

vitorfazio@prefeitura.sp.gov.br  
+55 (11) 2392-2066

mailto:mariannasampaio@prefeitura.sp.gov.br

