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Cidades Inteligentes| Nos noticiários
Com mais de 2,5 bilhões de pessoas vivendo nas cidades até 2051, os governos de todo o
mundo estão buscando soluções em nível de cidade para problemas no nível das cidades
“China lidera o mundo na
construção de cidades
inteligentes”
– Ministério do Comércio,
China

“Canadá lança desafio de
cidade inteligente”
– Smart Cities Connect

"As 24 principais cidades
metropolitanas dos EUA
oferecem estacionamento
inteligente para reduzir o
tráfego e as emissões de
carbono" - Smart Cities
World

“Governo indiano nomeia
mais nove cidades
inteligentes” – The Economic
Times

“Investimentos europeus em
tecnologias que permitem
que iniciativas de cidades
inteligentes alcancem US$ 19
bilhões em 2018”
– International Data
Corporation (IDC)

“22 City, Smart Africa
Alliance assina memorando
de entendimento com
empresas de TIC para
acelerar PPPs”
– CNBC Africa

“Buenos Aires usa análises
acionadas por sensor para
reduzir inundações”
– Forbes

“Austrália financia 52 projetos
de cidades inteligentes com
US$ 28,5 milhões AUS”–
Smart Cities Connect
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World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, UN DESC

Cidades Inteligentes| Estrutura de cidade inteligente Deloitte 360 °

É necessária uma visão abrangente
para apoiar a inter-relação da natureza
entre viver, trabalhar, aprender e
prestar serviços aos cidadãos em um
ambiente urbano.
A Deloitte desenvolveu um Smart City
Framework em 360 °, que analisa as
operações de uma cidade a fim de
implementar tecnologia capazes de
melhorar os resultados.
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Cidades Inteligentes| Abordagem integrada
Uma abordagem integrada e ponderada das soluções em todos os setores da sociedade
permite cidades mais inteligentes
Economia

Objetivos e Desafios

Meio
Ambiente e
Energia

Governo e
Educação

Bem-estar e
Saúde

Segurança e
Proteção

Mobilidade

Desenvolvimento Econômico
Qualidade de Vida
Pegada Ecológica, Sustentabilidade

Viabilizadores
Ecossistema
As cidades colaboram com seus constituintes, o setor privado, organizações sem fins lucrativos, outras agências governamentais e a academia. As cidades também aumentam sua
atratividade, marca e marketing para atrair e reter pessoas e negócios
Organização Interna
As cidades melhoram sua organização interna, fortalecendo a liderança, incentivando sua equipe a se tornar experiente em tecnologia e trabalhar de maneira mais ágil
Digital e Tecnologia
A tecnologia da cidade se conecta e escala a todas as partes interessadas, promovendo a inovação contínua
Dados e Segurança
As cidades gerenciam e verificam quem e o que está conectado e compartilhado, protegendo informações e usuários
Finanças e Financiamento
As cidades compreendem projetos e valores, consideram opções de financiamento e determinam métodos relevantes de aquisição e entrega
Política e Regulamento
As cidades implementam políticas e regulamentos que conduzem à inovação, ao progresso e à proteção dos dados do usuário
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Cidades Inteligentes| Desenvolvimento das Cidades Inteligentes
A chave para o desenvolvimento de cidades inteligentes é combinar a mudança do
comportamento humano com o uso de dados e tecnologia inovadora
Fácil de usar
Significativa

Durável

As soluções inteligentes
atendem às reais
necessidades dos
usuários da cidade e são
percebidas como
significativas

A combinação de
soluções fáceis de usar
e significativas resulta
em mudanças
duradouras de
comportamento

Tecnologia

Soluções inteligentes
são simples e intuitivas.
Elas são projetados para
serem adotadas
naturalmente, mesmo
que as pessoas não
estejam conscientes
delas

Data

Convidativa
Incentivar as pessoas a
mudarem
voluntariamente o
comportamento, porque
são percebidas como
benéficas

Experiência do cidadão

Consistente

Escalável

Soluções inteligentes são
resilientes e sempre
disponíveis. As pessoas
não precisam se
preocupar com elas

Soluções inteligentes
podem ser escaladas de
pequeno piloto para uma
escala completa
facilmente
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Cidades Inteligentes| Múltiplas partes interessadas
Uma cidade inteligente é composta por muitas partes interessadas trabalhando juntas. O
cidadão está no centro, indicando que as cidades inteligentes de sucesso são sempre
centradas nas pessoas

Associações de
Habitação Pública

Governo Estadual/
Federal

Governo da
Cidade

Prestadores da
saúdes

Universidades /
Escolas

Fornecedores de
energia

Instituições de
Pesquisa

Fornecedores de
transporte público

Startups

Investidores

Cidadão

Incubadoras

Bancos /
Empresas de
Seguro

Agências Digitais

Hotéis, Museus,
Restaurantes,
Teatros e Estádios

Revendedores
Fabricantes
e Empresas de
Construção

Fornecedores de
Logística

Fornecedores de
tecnologia

Provedores de
telecomunicações
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Cidades Inteligentes| Projetos e esforços recentes da Deloitte
A Deloitte fornece liderança de pensamento para desenvolver novas abordagens e traz uma gama de
serviços e parcerias para ajudar na transformação de negócios e TI para as comunidades de amanhã
A Deloitte se uniu à Consumer Technology Association (CTA) para desenvolver
uma área de exposição dedicada e um programa de conferência de vários dias na
Consumer Electronic Show (CES) em janeiro de 2018 e realizou várias sessões em
janeiro de 2019

A campanha do Deloitte City Mobility Index
conquistou o primeiro lugar no PR Week Global
Award 2019 (Categorias globais de relações
públicas / Integração global)

Projetos recentes: EUA, Reino Unido, Canadá, México, Itália, Israel,
Holanda, Bélgica, Portugal, Finlândia, Oriente Médio, China, Tailândia,
Coréia, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Argentina, Turquia, Polônia, Suécia,
MAR (Singapura )
Discussão recente: EUA, Reino Unido, Canadá, Holanda, México, China,
Austrália, Chile, República Tcheca, Cazaquistão, Oriente Médio, Portugal,
Polônia, Uruguai
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Trabalhando com o Smart City Council em
2016, a Deloitte tornou-se um Parceiro Líder
Global em 2017 e formou oficinas de
programação e preparação para conferências
nos EUA, Índia e Austrália. Jan 2017

O projeto Salesforce liderado pela Deloitte para a
cidade de San Diego (expansão Get It Done)
ganhou um prêmio IDC Smart Cities na conferência
Smart Cities New York em maio de 2019
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Muito obrigado!
Deloitte refers to a Deloitte member firm, one of its related entities, or Deloitte Touche
Tohmatsu Limited (“DTTL”). Each Deloitte member firm is a separate legal entity and
a member of DTTL. DTTL does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial
advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in
more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500®
companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that
matters at www.deloitte.com.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte
network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or
services. Before making any decision or taking any action that may affect your
finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No
entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained
by any person who relies on this communication.
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