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INSTITUTO SMARTCITY 

BUSINESS AMERICA 

(SCBA):
Criado em 2013, somos uma entidade sem fins 

lucrativos que promove o diálogo relacionado 

às Smart Cities no Continente Americano. Com 

a visão orientada ao desenvolvimento de 

soluções, o SCBA se posiciona como uma 

plataforma que estimula a inovação e o 

empreendedorismo para a formação do 

ecossistema das cidades do futuro.

QUEM SOMOS:

O SCBA NO CONTINENTE 

AMERICANO



https://youtu.be/1pIjdC3ggQ4

Conheça aqui uma mostra do que somos e o que fazemos:

https://youtu.be/1pIjdC3ggQ4


QUEM PARTICIPA:

REPRESENTANTES
INTERNACIONAIS:
- Missões Comerciais
- Representantes Governamentais
- Entidades de fomento e
financiamento

ESFERA PRIVADA:

- Investidores

- Empreendedores

- Executivos e Gestores

Privados

ACADEMIA:

- Especialistas e 

Pesquisadores  em    Gestão, 

Tecnologia, Planejamento e 

Inovação.

ESFERA PÚBLICA:
- Gestores Públicos
- Parlamentares
- Prefeitos
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Ambiente 

Construído

 Arquitetura Inteligente

 Construção Sustentável

 Plano de Gestão Urbana

 Revitalização e Renovação Urbana

 BIM (Building Information Modelling)



Por que aderir ao BIM?

 Produtividade da construção civil Brasileira é 4 vezes menor que EUA, China, Rússia e UE.

 Produtividade da construção civil é 50% menor que outros setores da economia brasileira.

 Setor teve queda de 20,1% entre 2014 e 2017.





PDTCI – O Plano Diretor de 

Tecnologias da

Cidade Inteligente



 Um novo instrumento de planejamento urbano

 Deve ser concebido e elaborado dentro do âmbito e conforme as necessidades 

próprias de cada município

 Aprovado em 2018 no âmbito do Plano Nacional de Internet das Coisas Conduzido 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações

 Orienta as ações municipais voltadas à evolução das cidades ao patamar de Cidades 

Inteligentes

 Absorve Tecnologias da Informação e Comunicação ("TICs") na prestação dos 

serviços públicos locais (iluminação pública, mobilidade urbana, saneamento básico, 

segurança pública, saúde, educação, entre muitos outros)

 Não substitui e deve ser instrumento complementar ao Plano Diretor Municipal 

(previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade – Lei Federal n.º 10.257/01)

O que é o PDCTI:



Quais são as etapas do processo do 

PDTCI?

1. Diagnóstico de Inteligência Atual & Diagnóstico de Inteligência Demandada

2. Fixação dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo da Smart City

3. Fixação dos programas, projetos e ações da Smart City



Quais os cuidados na elaboração do 

PDTCI?

 Implementação de metas reais e factíveis

 Observância aos padrões internacionais de cibersegurança

 Observância às novas normas de proteção à privacidade de dados pessoais

 Estímulo à interoperabilidade

 Observância às conformidades técnicas de materiais, equipamentos e serviços 

projetados

 Exigência de qualificação certificada dos prestadores dos instaladores e prestadores 

de serviço

 Observância às Normas ABNT/ISO para posterior início do processo de Certificação da 

Municipalidade como Cidade Inteligente



 Percepção de eficiência e qualidade pelos cidadãos dos serviços públicos a eles 

prestados

 Garantia de continuidade dos programas e ações para além de um só mandato 

municipal

 Protagonismo no Cenário das Smart Cities:  um novo instrumento de planejamento 

urbano

O que se ganha com o 

PDCTI?




