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Modelo de Avaliação para Smart Cities considerando os ODS a pandemia do COVID19,
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Smart Cities e o Desenvolvimento Sustentável: revisão de literatura e perspectivas de
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O conceito de smart cities aliado à mobilidade urbana, artigo

https://revistas.esuda.edu.br/index.php/humanae/article/view/478/150

Smart Cities and Sustainability Models,

http://revistaie.ase.ro/content/59/07%20-%20Batagan.pdf

Smart Cities.

Reseumo: This report examines the opportunities for information and communications

technologies to shape the cities of the future. Transforming the 21st century city via the

creative use of technology.The challenges of climate change, population growth,

demographic change, urbanisation and resource depletion mean that the world’s great cities

need to adapt to survive and thrive over the coming decadesThere is an increasing interest,

therefore, in the role that information and communications technologies could play in

creating the cities of the future. But, as yet, few cities have fully grasped the possibility of

becoming a ‘smart city’. Smart Cities outlines many of the opportunities for cities afforded by

these contemporary technologies, indicating how the ‘smart city’ approach might
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fundamentally transform the way that cities are governed, operated, interacted with and

experienced.
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CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE URBANA SMART CITIES AND URBAN

MOBILITY, Cadernos FGV Projetos
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Smart Cities abrindo o caminho para um futuro inteligente
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Uma utopia para pedestres: a "cidades de 15 minutos"

https://www.archdaily.com.br/br/955271/uma-utopia-para-pedestres-a-cidades-de-15-minuto

s

Cidades inteligentes como nova prática para o gerenciamento dos serviços e infraestruturas

urbanos: a experiência da cidade de Porto Alegre

Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir a experiência da cidade de Porto Alegre

relativamente à materialização do conceito de cidade inteligente. Para tanto, utilizou-se uma

abordagem metodológica de caráter qualitativo e exploratório, baseada em estudo de caso,

com coleta de dados em fontes primárias e secundárias realizada em 2013. Os resultados

mostram que a implementação de inovações em tecnologias da informação e comunicação

(TICs) na prestação dos serviços públicos proporcionou maior eficiência nas atividades que

envolvem a gestão da cidade, com importantes resultados em favor dos atores que ali se

inserem. Pretendeu-se com este trabalho contribuir com a agenda de pesquisas e

discussões sobre a gestão dos espaços urbanos, trazendo o conceito de cidade inteligente

como uma prática viabilizadora do desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras.
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Cidades inteligentes: da utopia ao concreto, Gabriel Pironcelli Kazukas

http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/4943/297-1531-1-PB.pdf?sequence=1&isAll

owed=y

PESQUISA COMPLEMENTAR DESAFIOS HACKATHON SMART CITIES
EMPREGABILIDADE
Negros ganharam 73,3% a menos do que brancos na pandemia, Nexo Jornal

(https://www.nexojornal.com.br/extra/2021/12/03/Negros-ganharam-733-a-menos-do-que-br

ancos-na-pandemia)

O relatório “Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da

população brasileira 2021”, feito pelo IBGE, apontou que, em 2020, o primeiro ano da

pandemia, a população branca ocupada ganhou em média 73,3% a mais do que a preta ou

parda.

A pesquisa também mostra que os negros são minoria em setores que foram menos

prejudicados na crise, como os de informação, atividades financeiras, administração

pública, educação, saúde e serviços sociais. Soma-se a isso o fato de que brancos (13,5%)

são o dobro de negros (6,4%) nos trabalhos remotos, feitos de casa, segundo o estudo

divulgado nesta sexta-feira (3). Em contrapartida, pretos e pardos são maioria em setores

que apresentam os menores rendimentos médios — agropecuária, construção, comércio e

reparação e serviços domésticos.

Outro dado da pesquisa mostra a discrepância na formalidade de empregos

assumidos por negros e brancos, assim como nos rendimetos recebidos. De 2019 para

2020, o índice de informalidade da população ocupada do país chegou a cair de 41,1% para

38,8%. Mas a desigualdade racial persistiu: havia 31,8% de informais entre a população

branca ocupada contra 44,7% entre a população negra.

Na matéria, ainda há dados, sobre diferença salarial entre brancos e negros e

também a desigualdade salarial entre os diferentes gêneros.

Desigualdade de gênero e raça: o perfil da pobreza na crise, Estudo do Centro de

Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA-USP calcula os efeitos da

pandemia sobre os diferentes recortes da população brasileira, Nexo Jornal

(https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/04/25/Desigualdade-de-g%C3%AAnero-e-ra

%C3%A7a-o-perfil-da-pobreza-na-crise)
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Um estudo publicado pelo Made-USP (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das

Desigualdades da FEA-USP) na quinta-feira (22) calculou como essa pobreza se manifesta

nos diferentes grupos de gênero e raça no país. O estudo mostra que, após as duas

reduções do auxílio emergencial, o aumento da pobreza e da extrema pobreza no Brasil

reproduziu as desigualdades raciais e de gênero que já existiam antes da pandemia.

Antes da pandemia, 33% das mulheres negras estavam abaixo da linha da pobreza.

Em 2021, mesmo com auxílio, essa taxa está mais alta, em 38%. A proporção de homens

negros abaixo da linha de pobreza fica ligeiramente abaixo desse patamar.

Já entre a população branca, a taxa de pobreza subiu de 15% antes da pandemia

para 19% em 2021. Os níveis de pobreza são semelhantes entre homens e mulheres

brancas. Já a extrema pobreza, que atingia 9,2% das mulheres negras em 2019, subiu a

12,3% dessa população, segundo os cálculos do estudo do Made-USP. Para homens

brancos, essa taxa foi de 3,4% para 5,5% nesse mesmo intervalo.

O estudo também mostra que o desemprego está em patamares historicamente

altos no Brasil, mas atinge mais a população preta e parda que a população branca – o que

reproduz desigualdades anteriores à pandemia. No final de 2019, a taxa de desemprego

entre pessoas brancas era de 8,7%; um ano depois, de 11,5%. Já entre a população preta,

o desemprego era de 13,5% nos últimos meses de 2019; no final de 2020, era de 17,2%.

Desigualdade nas Metrópoles: renda dos mais pobres cai e chega a R$240 per capita,
Observatório das Metrópoles

(https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/desigualdade-nas-metropoles-renda-dos-mai

s-pobres-cai-e-chega-a-r240-per-capita/)

No oitavo Boletim “Desigualdade nas Metrópoles”, os dados coletados apontaram

que entre o período anterior à pandemia (primeiro trimestre de 2020) e o terceiro trimestre

de 2020, a renda do estrato mais pobre das metrópoles sofreu uma brusca queda de 31,9%,

chegando ao menor valor da série histórica: R$183,61. Desde então, o que se apresentava

era um lento processo de recuperação, fazendo a renda média daquela parcela da

população alcançar o valor de R$245,55 no último trimestre de 2021 – uma cifra ainda 8,9%

menor do que a encontrada antes da pandemia. Agora no início de 2022, no entanto, a

trajetória de recuperação foi interrompida e a renda dos mais pobres caiu, sendo reduzida

para o valor de R$240,79.

Boletim Desigualdade nas Metrópoles, estudo na íntegra
(https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2022/06/BOLETIM_DESI

GUALDADE-NAS-METROPOLES_08.pdf)
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O Boletim Desigualdade nas Metrópoles é produzido trimestralmente pelo

Observatório das Metrópoles, em parceria com a Pontifícia Universidade do Rio Grande do

Sul (PUCRS) e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina (RedODSAL).

A fonte de dados é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc), do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e dizem respeito à renda domiciliar per

capita do trabalho, incluindo o setor informal. O recorte utilizado é o das 22 principais áreas

metropolitanas do país, de acordo com as definições do IBGE. Todos os dados estão

deflacionados para o primeiro trimestre de 2022, de acordo com o IPCA.

Desigualdade de renda nas metrópoles aumenta na pandemia, Nexo Jornal

(https://www.nexojornal.com.br/extra/2021/07/07/Desigualdade-de-renda-nas-metr%C3%B3

poles-aumenta-na-pandemia1)

MOBILIDADE URBANA
Desafios para a mobilidade urbana na era da Indústria 4.0, Nexo Jornal,

(https://pp.nexojornal.com.br/ponto-de-vista/2021/Desafios-para-a-mobilidade-urbana-na-era

-da-Ind%C3%BAstria-4.0)

Como é o gasto dos brasileiros com transporte, Nexo Jornal,

(https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/01/09/Como-%C3%A9-o-gasto-dos-brasileiro

s-com-transporte)

Os gastos com transporte ultrapassaram os com alimentação nas famílias brasileiras

em 2018, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE). Esta é a primeira vez que isso ocorre desde que a pesquisa

começou a ser feita, em 2002. Os lares brasileiros destinam em média 18,1% de seus

gastos a despesas de transporte, enquanto 17,5% são usados na alimentação.

Assim, o transporte passou a ser a segunda maior fonte de gasto das famílias

brasileiras, perdendo apenas para os custos da habitação, que representam 36,6% do

orçamento familiar. As despesas de transporte mais significativas são referentes à aquisição

de veículos, gasolina, manutenção e acessórios.

Analisando os valores da POF 2018, é possível perceber que as famílias com

rendimentos mensais equivalentes à faixa mais baixa, entre nenhum e dois salários

mínimos (R$ 1.908,00), gastam mais com gasolina, aquisição de veículos e transporte

urbano, nessa ordem. Na pesquisa anterior, realizada em 2009, as famílias com renda de

até dois salários mínimos (na época, R$ 830,00) tinham o transporte urbano como item que

concentrava a maior parte dos gastos, seguido pela aquisição de veículo e gasolina.
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A cidade como pauta: desafios e soluções de mobilidade urbana, Nexo Jornal,

(https://www.nexojornal.com.br/especial/2020/01/18/A-cidade-como-pauta-desafios-e-solu%

C3%A7%C3%B5es-de-mobilidade-urbana)

8 dados mostram o impacto da mobilidade urbana nas nossas vidas, Estadão

(https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/dia-a-dia/8-dados-mostram-o-impac

to-da-mobilidade-urbana-nas-nossas-vidas/)

Infográfico: Pandemia e a Mobilidade Urbana, Mobilize Brasil,

(https://www.mobilize.org.br/estatisticas/67/infografico-pandemia-e-a-mobilidade-urbana.htm

l e

https://www.mobilize.org.br/midias/estatisticas/infografico-pandemia-e-a-mobilidade-urbana.

pdf)
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