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CIDADES MAIS

INTELIGENTES
OPORTUNIDADES PARA O MERCADO

SEGURADOR



FACTFULNESS
Hans Rosling



POBREZA
85%
1819

9%
2019



Mortalidade 

Infantil

Países em 

“desenvolvimento”

125
1965

13
2019



RELÓGIO
geológico

00:00 a.m. 
Formação da Terra

04:00
Origem 

da vida

20:28
Algas 

marinhas

22:56 
Dinossauros

22:58:43
Seres humanos

21:52 
Plantas 

terrestres

18:08
Reprodução sexuada



SMART(ER)
cities

Criando cidades mais

inteligentes 

TICs e IoE Orientada para 

o cidadão

Qualidade 

de vida

Nova 

economia

Resiliência



POR QUE
precisamos delas?



Nova geração
Próximos 5 anos 

em 2 min.



SMARTUP!
Como aplicar o 

conceito na sua 

cidade?



CITY PITCH
Passo #1

Resuma o DNA da sua cidade 

em uma apresentação no 

estilo storytelling



Juazeiro
do Norte

É um vaqueiro valente, crente em Padre Cícero, que 

dá duro todo dia pra garantir seu sustento. 

Nessa “lida” ele tem grandes atributos: é organizado, 

disciplinado, chama a atenção dos outros ao redor e 

dá mesmo a impressão de que ainda vai muito longe.

Foto: Otávio Nogueira



Diadema

Diadema é uma jovem injustiçada. De passado rebelde

e agressivo, reconhecida entre os vizinhos como de 
temperamento imprevisível, já há alguns anos, mudou 

de postura. Hoje, dá passos firmes em direção à 

maturidade. Compenetrou-se em direção ao seu futuro 
e garante que é só o começo.

Foto: Sambr



SIMPLICIDADE
Passo #2

Espere o “momento certo” 

para começar a fazer os 

grandes projetos e 

investimentos



KAMIKATSU
Zero Waste Academy

Triagem em 34 

categorias, incluindo:

Papel Plástico Alumínio Aço
Fotos: Município de 

Kamikatsu, Japão / 

Divulgação



PARCERIA
Passo #3

Não pergunte quanta verba 

sua cidade tem para investir, 

mas o que ela pode oferecer 

em troca aos parceiros.



Internet of Things (IoT)
Nos próximos 3 anos teremos mais de

50 bilhões de conexões



AI Inteligência 

artificial

Tendência mundial  

Assistentes Virtuais 

e chatbots



Nova mentalidade
Passo #4



Parceria Público Privada Pessoas





Vídeo: Divulgação



“Cidades inteligentes são lugares onde tudo 

parece conspirar para fazer sua vida melhor”



OBRIGADO

@renatodecastro_

renato@renatodecastro.com
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