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O EVENTO



O evento reuniu os principais líderes dos setores público e 
privado, além de especialistas em soluções tecnológicas, 
planejamento, gestão pública, segurança, mobilidade, 
conectividade e sustentabilidade, em um ambiente propositivo 
de negócios e de diálogo sobre o desenvolvimento das 
metrópoles. 

O SmartCity Business America Congress & Expo 2018 superou 
as expectativas reunindo um expressivo número de visitantes e 
importantes nomes da gestão pública do país e da América 
Latina. As mais de 5mil pessoas que passaram pelo SCBAC&E 
2018, número recorde de todas as edições do evento, 
conheceram as soluções e tecnologias apresentadas por mais 
de 70 empresas. 

Além disso, os visitantes puderam participar de discussões 
sobre evolução digital, conectividade, segurança da 
informação, planejamento e gestão pública, mobilidade, 
educação, saúde, sustentabilidade, entre outros temas 
relevantes ao bom funcionamento das metrópoles. Ao todo 
foram mais de 400 palestrantes divididos nas 6 arenas de 
debates. 











Temáticas do Evento

✓Água e Meio Ambiente

✓Ambiente Construído

✓Desenvolvimento Econômico e Social

✓ Educação

✓ Energia

✓Planejamento e Gestão

✓ Saúde

✓ Segurança e Resiliência

✓ Transformação Digital

✓ Transportes e Mobilidade

✓ Tecnologia e Sociedade



O EVENTO EM NÚMEROS



+ de 5mil 
pessoas passaram 

pelo evento

6mil m²
de exposição

70
marcas 

expositoras 6 auditórios

50 painéis 

9 plenárias

+ de 400 
palestrantes

+ de 100 
prefeituras



O CONGRESSO



O SCBAC&E ofereceu um congresso com 6 auditórios, mais de 
50 painéis e 9 plenárias nos quais profissionais, pesquisadores, 
empresários e representantes do poder público, nacionais e 
internacionais, discutiram temas fundamentais às cidades 
inteligentes. 

Um desses temas foi a própria administração das cidades e o 
desafio de se romper com um modelo de gestão setorial e 
desintegrado será debatido entre os participantes. O papel do 
urbanista na concepção de cidades inteligentes também foi 
abordado, juntamente com outros temas como: Saúde e 
qualidade de vida não poderiam ficar fora dos debates - A 
Ecologia urbana - A conectividade e segurança da informação -
As startups inovadoras que trazer soluções disruptivas às 
cidades inteligentes. 

Por fim, as tecnologias que já são utilizadas em soluções para as 
cidades inteligentes foram apresentadas como forma de 
disseminar o conhecimento e promover negócios para melhorar 
a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo expansão 
sustentável e crescimento econômico. 



VISITANTE



52%
Afirmam que o SmartCity é o 
melhor evento do setor 69%

Afirmam que pretendem
retornar ao evento

51%

Afirmam acreditam que as 
palestras tiveram alto nível 
técnico, e que os expositores, 
eram de boa qualidade



Presença Internacional



Quais temáticas os visitantes mais querem ver 
no evento? 



EXPOSITOR



72%

Afirmam que o SmartCity é o 
melhor evento do setor para 
realizar negócios 68%

62%

Afirmam que a feira é boa, 
apresenta temas relevantes e 
tem um público direcionado

Afirmam que pretendem expor 
novamente em outras edições



SCBAC&E NA MÍDIA



275 matérias

publicadas

195 veículos 

diferentes
+ de R$ 3,5 milhões 

em mídias espontâneas

+ de 1mil 
seguidores em 

3 meses

11 veículos  

21 Anúncios

Mídia Programática
2,5 milhões de impressões
34mil cliques

Banner Digital
15 inserções



www.smartcitybusiness.com.br/2018


