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Por Que Existimos?

Para levar qualidade de
vidas às pessoas por meio de
projetos e tecnologias de
Smart Cities

Orçamentos reduzidos
o clima econômico mundial mantém o cenário de imensas restrições
orçamentarias para as cidades, que estão se tornando limitadas na sua
capacidade de responder a esta pressão

As dores das
Cidades
Enfrentadas em todo o mundo

Falta de eficiência
O clima econômico mundial mantém o cenário de imensas restrições
orçamentarias para as cidades, que estão se tornando limitadas na sua
capacidade de responder a esta pressão

Pouco conhecimento em tecnologia
Novas tecnologias surgem com uma velocidades exponencial e poucas são as
pessoas e instituições que conseguem acompanhar a evolução dessas novas
tecnologias.

Amarras jurídicas
Hoje não basta querer inovar, há que saber como mitigar os riscos contratuais
com os órgãos de controle para que as soluções sejam devidamente
implementadas e atinjam seu grau de eficiência.

Nossas Ambições
HUB de negócios

Disseminação do conceito

Cidades + Inteligentes

Ser o maior hub de negócios em
Smart Cities no Brasil utilizando
da nossa reputação de 10 anos de
mercado, networking e
articulação com o setor público.

Cidades Inteligentes é para todos.
Não existe cidade que não se
enquadre no conceito ou empresa
que fique de fora desse mercado.

Através da nossa plataforma,
trabalhamos para a efetiva
transformação das cidades
contribuindo com uma melhor
qualidade de vida dos cidadãos.

Utilizamos as nossas plataformas
de eventos, cursos e projetos para
impulsionar novos negócios

Mais do que isso, a solução de fato
tem que ser sentida por todos
nós, cidadãos.

Nós cidadãos somos os
verdadeiros protagonistas desta
transformação.
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COVID-19

A pandemia acelerou a
transformação digital e a
busca por soluções mais
inteligentes para as cidades.

II

Conheça
o iCities
Você está se juntando a um grupo altamente dinâmico.

Fundado em 2011, o iCities, empresa pioneira no tema, é uma grande plataforma de
soluções e projetos acerca do amplo segmento de cidades inteligentes, e que
possui relacionamento estreito com municípios e grandes corporações para
fornecer soluções inteligentes para a gestão pública e empreendimentos privados.
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Principais
conquistas
Representantes exclusivos da Fira
Barcelona no Brasil e responsáveis pelo
maior evento da América do Sul, o Smart
City Expo Curitiba, desde 2018;
Membros efetivos da Carta Brasileira de
Cidades Inteligentes pelo MCTI e MDR
lançada no Smart City Session em 2020;
Possuímos o maior know how do setor e a
maior rede de consultores especializados,
nossos Smart City Experts, através do
ótimo relacionamento com o mercado.
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Fundado em 2011, organizamos em
Curitiba o primeiro evento de Cidades
Inteligentes no Brasil em 2012;

Bem-vindo à família!

Beto Marcelino

Caio Castro

Eduardo Marques

Juliana Palacios

Túlio Alves

Relações Governamentais

Relacionamento com Mercado

Estratégcia e Inovação

Projetos

Novos Negócios

Fundador do iCities, nosso guru e
mentor que tem o iCities tatuado
na pele (literalmente) e responde
pela articulação política da
empresa

Sócio-diretor, nosso comercial de
vendas, dedicado a gestão das
contas e organização de tudo que
acontece na empresa

Sócio-diretor, nossa salvação em
termos de planilhas e mapas
mentais para inteligência dos
modelos de negócio

Nossa liderança feminina com
grande experiência nos modelos
de contratação com setor público e
terceiro setor

Com grande experiência de
mercado, é o cara que faz todas as
conexões possíveis para o negócio
acontecer

Unidades de negócios

Estratégia e jornada
1

Events

2

3

Academy

4

Projects

Capacitação dos principais
atores;

Abertura e mapeamento de
oportunidades;

Criação e ampliação de rede
de parceiros;

Preparação de pessoas;

Indicadores de mercado.

Fortalecimento da marca.

Impulsionamento de
demandas.

Consultoria personalizadas.

Sensibilização do mercado;

Sensibilização

Capacitação

Consultoria

Solutions
Aceleração de empresas;
Abertura de novos
negócios;
Implementação de
soluções.

Implementação
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iCities

EVENTS

Events

Smart City
Expo Curitiba
Edição nacional do maior evento do mundo
Desde 2012, por meio do primeiro Fórum Internacional iCities, o
iCities constrói e fortalece uma grande rede de cidades
inteligentes no Brasil e no mundo e o Smart City Expo Curitiba,
maior evento da América do Sul no setor, é responsável por
concentrar os principais players deste mercado para esta região.
O Smart City Expo Curitiba foi realizado em duas edições, em
2018 e 2019, com mais de 12.000 participantes e mais de 200
patrocinadores e apoiadores.

1

Events

Smart City
Fóruns Brasil
Fórum regional do Smart City Expo
Realizado em 2018 e 2019 em Florianópolis, esse é uma versão
pocket do Smart City Expo Curitiba. Além de Florianópolis já
houve propostas para ser realizado em João Pessoa e Brasília.
Todas as edições do Smart City Fóruns Brasil são eventos oficiais
da FIRA Barcelona no Brasil

1

Events

iWater
iWater Brasil
Realizado pela primeira vez em 2021 o iWater é um evento que
ocorre também nas cidades de Barcelona na Espanha e Mérida no
México.
É o evento que contempla a maior parte de empresas que já
possuem práticas ESG, ambientais, sociais e de governança e
impulsiona o futuro do setor de águas e energias com o encontro
entre os principais atores latiomericanos e do mundo.

1

Events

Eventos
Personalizados
Eventos taylormade 100% digitais
Com o avanço da pandemia foram diversos eventos criados no
formato 100% digital como o Smart City Session, que aconteceu
em 2020 em substituição ao Smart City Expo Curitiba e o
Curitiba Smart Hack encomendado pela empresa espanhola Indra
em comemoração aos 328 anos da cidade de Curitiba.

1
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iCities

ACADEMY

Academy

Smart City
Expert
Programa de Especialização e Imersão em Cidades
Inteligentes
Em 2020, o iCities lançou um programa de capacitação Smart
City Expert para cidades inteligentes composto por 10 módulos
no modelo de Master Class, com 360 horas certificadas.
Baseado nos programas de treinamento e capacitação mais
inovadores no mundo inteiro para a preparação dos gestores
públicos para a nova realidade das cidades.

2

Academy

Comitiva
SCEWC
Missão Técnica para Barcelona
Desde 2017 o iCities desenvolve a comitiva para o Smart City
Expo World Congress, maior evento do mundo de Cidades
Inteligentes. O que começou pequeno com um grupo de 3
pessoas se tornou uma grande comitiva que chegou a 50 pessoas
de 7 diferentes estados do Brasil.
Organizado junto com as empresas Global Business e La Sale
Technova de Barcelona são múltiplas visitas técnicas aos
principais centros de inovação e tecnologia e centros
empresariais, além de uma agenda exclusiva no evento.

2

Academy

iCities
Kids
Responsabilidade social
Projeto de responsabilidade social que acontece desde 2016 e já
impactou mais de 3.000 crianças. Atualmente, o projeto está
qualificado para captação de recursos via Lei de Incentivo, Fundo
da Infância e Adolescência.
A metodologia compreende a criação de uma mini cidade onde as
crianças aprendem na prática sobre conceitos importantes das
cidades inteligentes como mobilidade, trânsito, sociedade 5.0,
energias renováveis, reciclagem, tecnologia e robótica.

2
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iCities

PROJECTS

Projects

Programa
Cidades +
Inteligentes
Plano Diagnóstico para municípios
O iCities realizou o Plano Diagnóstico, contendo o mapeamento
das necessidades e possíveis soluções e recomendações técnicas
a curto, médio e longo prazo para as verticais de Iluminação
Pública e Transporte Coletivo do município de Palmas-PR.

3

Projects

Sprint Urbano

Espaços urbanos revitalizados
o iCities realizou o Projeto CRIA ATIVA CIDADE, um projeto com
cunho social realizado em um bairro em processo de revitalização
pelas esferas público e privada.

3

Projects

Desenvolvimento
Territorial
Cidade da Saúde e do Saber
O diagnóstico do empreendimento Cidade da Saúde e do Saber
contempla a identificação dos principais potenciais de projetos e
as recomendações técnicas na camada de smartcities a serem
implantados sobre o projeto existente.
Foram trabalhadas verticais como Micromobilidade, Gestão e
Monitoramento, Ecossistema de Inovação, Saúde, Segurança,
Educação, Comunicação com o Cidadão, Políticas Públicas,
Energia e Resíduos Sólidos.

3
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iCities

SOLUTIONS

Solutions

Desenvolvimento
de soluções
De acordo com a necessidade do cliente
O iCIties Solutions está articulando o fornecimento do sistema
RAMS da Digiquest MGM, que possibilita a aquisição de dados
georreferenciados sobre a sinalização vertical e horizontal de
rodovias para criação de um inventário contínuo e atualizado,
bem como a identificação de anomalias em pavimento e na
condição da capacidade de retrorrefletância da sinalização para a
empresa Arteris.

4

Solutions

Representação
comercial
As melhores soluções do mercado
Com um vasto portfólio de soluções com empresas nacionais e
internacionais, abrimos novas oportunidades de negócios para as
empresas tanto no setor público como no setor privado,
cumprindo sempre com um rígido programa de compliance.

4

Solutions

Joint Venture

As empresas com maior potencial
Auxiliamos no desenvolvimento das empresas para entrada no
mercado de Cidades Inteligentes no Brasil, são desde empresa
em estado inicial de maturação até empresas com maior
densidade de mercado e até algumas que buscam a abertura no
mercado nacional.

4
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Quem já está junto conosco
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III

Invista no futuro
das cidades
Com você iremos muito mais longe!

Que comece a
jornada!

Gostaríamos de manter o contato e
manter nossas relações cada vez
mais próximas a fim de estabalecer
uma parceria cada dia mais forte.

Ficamos à disposição para explorar
novas ideias e críticas a favor da
construção deste mercado de
cidades inteligentes que está apenas
começando.

Vamos juntos?
Ficou alguma dúvida?
contato@icities.com.br

