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O SCBA promove o avanço das discussões relacionadas às Smart Cities no 
continente americano, se posicionando como uma plataforma para a geração de 

negócios em torno do ecossistema das cidades do futuro.

Instituto Smart City Business America (SCBA)

SCBA
na América

1. São Paulo, Brasil (Sede)
2. Bogotá, Colômbia
3. Buenos Aires, Argentina
4. Cidade do México, México
5. Cidade do Panamá, Panamá
6. La Paz, Bolívia
7. Orlando, EUA
8. Quito, Equador
9. Santiago, Chile



Inovação como vetor
 do desenvolvimento social



Características 
do Evento+4.000 participantes (ainda mais qualificados)

+100 palestrantes e debatedores: 20 internacionais
+200 participantes de Reuniões Estratégicas:
    36 Prefeitos de cidades com potencial de negõcios
    60 Secretários de cidades com potencial de negócios:
         Infraestrutura, saneamento e meio-ambiente, Saúde,
         Segurança Pública, Tecnologia da Informação e
         Transporte e Mobilidade
1 país e 1 Governo de Estado convidados especiais

05 Sessões Plenárias e 17 Paineis
18 Reuniões Estratégicas
12 Salas de Reuniões Público-Privadas
     120 reuniões de patrocinadores com Prefeitos
     180 reuniões de patrocinadores com Secretários

EXPO com 8.200 m2

+70 expositores
Ilha das Prefeituras
Praça da Longevidade
Praça de Tecnologias
Pavilhão Internacional (1 país convidado)



TEMAS
Específicos:

Internet das Coisas
Governo Eletônico

Blockchain
Privacidade

Dados (Big Data & Public Data Science)
“Smart Cities Techs”

Conectividade e Cloud
Inteligência Artificia

Sensoriamento
Desenho de Serviços Públicos

Georreferenciamento

Água e Meio Ambiente
Ambiente Construído 

Desenvolvimento Econômico e Social
Educação

Energia

Planejamento e Gestão

Saúde

Segurança e Resiliência

Tecnologia e Sociedade

Transformação Digital

Transporte e mobilidade



Razões para ser um expositor
da Expo Smart City

O SCBBrC&E reunirá as principais empresas fornecedoras de tecnologias e serviços 
inovadores capazes de transformar a dinâmica urbana

Sua empresa mostrará tecnologias, soluções, projetos, e produtos, num evento estratégico e 
que reúne organizações e cidades que são referências em Cidades Inteligentes.

Seu negócio ou projeto encontrará a promoção e visibilidade necessárias para participar de 
um mercado especializado e altamente competitivo.

Sua empresa poderá compartilhar conhecimentos e tecnologias; fazer novos contatos 
e parcerias com as melhores empresas do setor; e se relacionar com as cidades com 
potencial de negócios, preparando-se para o boom de investimentos pelo qual passarão as 
cidades no país.



Quem
Participa

O SCBBrC&E atrairá líderes, gestores e agentes governamentais e da iniciativa privada 
que estruturam as cidades inteligentes. Esse público é essencialmente constituído por 

2 diferentes grupos: aquele que faz a Smart City e aquele que vende soluções para 
quem faz Smart City.

O objetivo é contar com a presença de partners estratégicos e stakeholders do 
ecossistema, tais como concessionárias de energia e saneamento, fabricantes de LEDs, 

de software /aplicativos / sistemas, de IoT e smart grids, etc.

Públicos 
participantes

• Governo
- Prefeituras, Secretarias e Órgãos intervenientes
- Estados, Secretarias e Órgãos intervenientes 
- Ministérios e Órgãos normativos e de Controle
 

• Industria
- Empresas que desenvolvem/vendem tecnologias ou prestam serviços para o setor
- Financeiro Seguro e Risco



Objetivos

Proporcionar o diálogo propositivo sobre temas de interesse do ecossistema entre as
  partes interessadas;
Discutir alternativas e soluções inteligentes para os desafios da gestão das cidades
Estimular a colaboração social e a participação cidadã por meio das Tecnologia da 
 Informação e Comunicação;
Aprimorar a Governança Pública;
Promover a realização de Parcerias Público-Privadas;
Fomentar modelos urbanos que combinem o uso de TIC com os Objetivos do 
 Desenvolvimento Sustentável;
Promover o compartilhamento de experiências e projetos de sucesso em todas as áreas
 de interesse das Smart Cities;
Apresentar tecnologias inteligentes inovadoras, aplicáveis à gestão das cidades;
Criar canais de compartilhamento de ideias, visões e soluções transformadoras entre 
 especialistas, líderes de indústria e gestores públicos;
Incentivar o relacionamento estratégico entre gestores públicos e privados;
Gerar oportunidades de realização de negócios estratégicos para o desenvolvimento 
 das cidades..



Eventos
Paralelos

Coquetel de Abertura
Café-da-manhã de Negócios
Almoço com Prefeitos
Almoço com Secretários Municipais



Eventos
Paralelos

Prêmio InovaCidade
Praça da Longevidade
Praça das Tecnologias
Ilha das Prefeituras
Pavilhão Internacional
Salas de Reuniões Público-Privadas



Histórico

Recife

Evento teste

250 participantes

sem EXPO

Curitiba

1.500 participantes

30 expositores

Recife

Evento teste

350 participantes

sem EXPO

Curitiba

3.600 participantes

50 expositores

Curitiba

2.500 participantes

45 expositores

Medellín

1.500 participantes

20 expositores

São Paulo

5.000 participantes

65 expositores
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