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COMO TORNAR SÃO 
PAULO UMA CIDADE 
MAIS INTELIGENTE E 
HUMANA? 
Qual a imagem que lhe vem à
cabeça quando pensa numa 
smart city? 

E COMO 
DIALOGAR COM 
AS DIFERENTES 
REALIDADES DA 
CIDADE DE SÃO 
PAULO? 
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POR ONDE COMEÇAMOS? 

• Conversas com instituições relevantes no tema (BID, FGV, 
WCCD, WeGO) 

• Conversas com outras cidades do mundo (Londres, 
Amsterdam, Tel Aviv, Barcelona, Paris) 

• Pesquisas de práticas no Brasil e no mundo (ações apresentadas 
como cidade inteligente) 

• Entrevistas (secretários, servidores, especialistas, pesquisadores, 
setor privado) 

• Oficinas e Eventos (engajamento e co-criação com servidores 
municipais) 

• Levantamento das iniciativas existentes na prefeitura (uso de 
tecnologia e inovação) 



QUESTÕES LEVANTADAS 

• VISÃO - Qual é o imaginário de uma São Paulo 
mais inteligente e humana? 

• PRINCÍPIOS - Quais são os valores que 
norteiam o governo no uso de tecnologia? 

• DESAFIOS - Quais são os problemas que 
devem ser tratados? 

• INICIATIVAS - O que já está sendo feito no 
quesito cidade inteligente? 



SOLUÇÕES APONTADAS 

• Reduzir desigualdades 

• Simplificar a vida na cidade 

• Melhorar o atendimento ao cidadão

• Transformar a gestão da prefeitura 

• Usar tecnologias e inovações como ferramentas 



Após as pesquisas, nosso 
entender na SMIT foi o de que 
A São Paulo inteligente 
e humana transforma a 
gestão da prefeitura e 
o atendimento ao 
cidadão usando 
tecnologia e inovação
como ferramentas para 
reduzir desigualdades e 
simplificar a vida na 
cidade. 



PRINCÍPIOS PARA
O USO DE TECNOLOGIAS 

• Menos apps, melhor atendimento 

• Não queremos soluções correndo atrás de problemas 

• Não digitalizar a burocracia 

• Menos futurismo, mais realismo 

• Proteção de dados e privacidade são direito, não luxo 

• Tecnologia interoperável sempre, aberta quando possível

• Tecnologia é parceira estratégica, não protagonista 



DESAFIOS 

• Modernizar a infraestrutura digital 

• Promover a inclusão digital 

• Aproximar a prefeitura das pessoas 

• Inovar nas formas de contratação

• Simplificar o acesso da população aos serviços públicos

• Estimular a colaboração entre os órgãos municipais 

• Gerar valor público a partir de dados 

• Engajar o ecossistema de inovação da cidade 

• Facilitar a gestão da mudança na prefeitura 

• Racionalizar e integrar o uso de soluções tecnológicas



Hoje temos tecnologia 
para quase tudo. 
A questão não é a 
tecnologia, o 
problema é mudar a 
cultura e a cabeça das 
pessoas para usar a 
tecnologia como um 
meio a fim de 
melhorar a qualidade 
de vida da população. 



Na Secretaria Municipal de Inovação e 
Tecnologia (SMIT), atuávamos em 
quatro frentes:

• Atendimento ao cidadão

• Inclusão digital

• Melhorias na área de tecnologia da informação (TI)

• Inovação em Governo



Atendimento ao cidadão

Política de Atendimento ao Cidadão



Inclusão Digital



Melhorias na área de
Tecnologia da Informação (TI)



Inovação em Governo
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