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Convenios:
itoria do Bom Senso
ntes de cornecar a construcao
de uma base de dados geografica
para 0 municipio, 0 administra
dor precisa considerar possibilidades de
parceria com empresas de oulras esferas
de governo, como concessionarias de ser
viyo~ publicos, Atualmente, diversas de
las vern se esforcando par~ criar.e implan
tar Sistemas de lnformacao Geografica,
muitos deles com foco em aplicacoes mu
nicipais. Concessionarias de energia ele
trica, por exemplo, estao pesquisando e
implantando solucoes base adas em Geo
processamento para adrninistrar seus sis
temas de distribuicao. Empresas de sanea
mento bus cam transferir para bases de
dados geograficas seus cadastros de rede
de agua e esgoto.
o esforco das empresas de telecomu
nicacoes merece destaque, nesse contexto.
Sob a lideranca da Tciebras e do CPqD,
ja desenvolveram normas, pad roes e
aplicativos de usa cornpartilhado. 0 prin
cipal produto desse esforco e 0 Sagre (Sis
tema Automatizado de Gerenciamento de
Rede Externa), desenvolvido para admi
nistrar a complexidade das redes externas
de telefonia, em bases de dados municipais.
Cada uma dessas empresas estara bus
cando fazer parcerias com. as administra
coes municipais para garantir 0 aces so a
inforrnacoes que permitam compor uma
base cartografica necessaria para apoiar 0
georreferenciamento de suas informacoes.
Uma concessionaria de energia eletrica,
por exemplo, tera dificuldades em com
preender um mapeamento de sua rede de
distribuicao, casu esta nao esteja super

posta aos elementos urbanos funda
mentais: arruamento, hidrografia, edifi
cacoes principais, entre outros.
Por uma questao de racionalizacao de
esforcos, a solucao mais indicada para que
cada concessionaria, ou 0 conj unto del as,
tenha acesso ao mapeamento digital basi
co de un}a cidade e a cooperacao, se pos
slvel envolvendo tam bern a preleitura.
Isso e interessante para as concessiona
rias, pois, uma vez real izado 0 esforco ini
cial de criacao da base urbana, 0 munici
pio se encarregaria de sua rnanutencao.
Esse tipo de acordo tambem e interessante
para a prefeitura, pois estabelece uma liga
yao rnais s61ida com os prestadores de ser
vice essenciais para 0 municipio e garante
a criacao da base de dados inicial por uma
frayao do dcscmbolso feito isoladarncnte.
Em todo pais, acordos similares estao
sendo celebrados. E importante que cada
prefeitura se prepare, adquirindo conhe
cimentos em Geoprocessamento, para
extrair mais beneficios da parceria. Dessa
forma, a adrninistracao municipal se tor
nara urn parceiro ativo nas negociacces
com as concessionarias e pod era interfe
rir nos rumos do trabalho, de modo a ob
ter inforrnacoes mais adequadas as suas
necessidades. A negociacao poderarncs
mo incluir a possibilidade de interferon
cia, por parte do municipio, na distribui
yao dos recursos das concessionarias des
tinados acidade, Afinal, e a adrninistracao
municipal que, por meio dos instrumentos
de planejamento urbano, consegue deter
minar com mais precisao os rumos do
crescimento da cidade.

Mas quais seriam essas necessidades?
Para delinea-las com exatidao, e preciso
desenvolver uma visao critica sobre as
inforrnacces hoje disponiveis e a maneira
como sao acessadas. Em seguida, com
base na anali\e das aplicacoes pretendidas
e das prioridades do governo, determinar
maneiras de compor a base de dados mais
adequada aos objetivos da administracao.
Alern disso, existea discussao sobre
recursos. A parceria sera efetivada casu
haja cornpatibilizacao, ou seja, uma simul
taneidade nos cronogramas de investi
mentes dos orgaos e empresas envolvidos.
Caso isso nao ocorra, 0 orgao ou empresa
ausente no esforco inicial podera ter pro
blemas quando quiser ter acesso as infor
macoes geradas pelos demais.
A questao das parcerias e sempre en
carada como uma oportunidade de racio
nalizacao de esforcos, com vantagens 6b
vias para todos. Mas a efetivacao da par
ceria e 0 mais importante, a sua manu
tencao satisfat6ria, exigem mais que pa
ciencia e disposicao tecnica e politica. Es
senciaI e 0 bom senso.
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