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MENSAGEM

CIDADES 4.0 + CONFERÊNCIA E EXIBIÇÃO DE NEGÓCIOS 4.0

A tecnologia digital transformou os negócios para garantir a sobrevivência corporativa. É
crucial que as empresas adotem e gerenciem a transição para um modelo de negócios
digitalmente orientado.
Seguindo o exemplo de organizações em toda a Ásia-Pacífico, a Malásia também precisa
adotar tecnologias de ponta, assim como a Inteligência Artificial (AI) como parte de suas
iniciativas de transformação digital.

A Microsoft Corporation declarou recentemente que a transformação digital tem o
potencial de adicionar aproximadamente US$ 10 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB)
e aumentar a taxa anual de crescimento econômico da Malásia em 0,6% ao ano até
2021. Em 2017, cerca de 7% do PIB da Malásia foi advindo de produtos e serviços
criados diretamente através do uso de tecnologias digitais, como mobilidade, nuvem,
Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (AI).

Para alcançar o status de país desenvolvido, os malaios precisam adotar e ser
impulsionados à tecnologia emergente e aos modelos de negócios inovadores para se
manterem competitivos. A transformação digital permitirá à Malásia concentrar-se no
investimento direto interno através da implementação de tecnologia emergente,
modelo de negócio inovador, aumentar a produtividade, capacitar as PME e a geração
mais nova. Isso criará, indiretamente, milhares de empregos de alto valor agregado para
a geração mais nova. As tecnologias criarão oportunidades educacionais e de
treinamento, e desenvolverão cidades mais inteligentes, seguras e eficientes.

Eu sou encorajado a ver que Confexhub e Human Life Advancement Foundation devam
sediar a Exposição de Conferências 4.0 + BUSINESS 4.0 da CITIES. Ela fornecerá um
excelente plataforma para tecnologias e soluções inovadoras globais que podem ajudar
a transformar Negócios e cidades da Malásia. Esta é também uma excelente plataforma
para ajudar proprietários malaios de empresas e do setor público a mapear seu roteiro
de transformação digital e começar a desenvolver tecnologias em seus negócios e no
planejamento urbano. Além disso, facilitará a cooperação e parceria entre empresas
malaias e regionais.

Para expositores, articipantes e visitantes, desejo dar as boas-vindas a todos vocês para
o CITIES 4.0 + BUSINESS 4.0 Conference Exhibition.

PRIMEIRO MINISTRO 
DA MALÁSIA



VISÃO GLOBAL
Revelando cidades funcionais e sustentáveis para todos

Até 2050, mais de 70% da população mundial viverá em
cidades cobrindo menos de 2% da superfície da Terra. Nunca a
cidade foi tão desafiada e a tendência continua a crescer. E
esse aumento levanta muitas questões, como por exemplo o
aumento da desigualdade, poluição ambiental, acesso à
infraestrutura, congestionamento de tráfego, mobilidade,
segurança e saúde dos moradores.
As cidades do futuro devem estar hiperconectadas,
tecnologicamente equipadas e ser inteligentes para melhorar
a vida de seus moradores. O desenvolvimento e combinação
de novas tecnologias, como a Internet das Coisas, Big Data e
Inteligência Artificial oferecem uma ampla e rápida solução
para transformar as cidades para promover desenvolvimento
econômico, melhorar a infraestrutura, o meio ambiente, e
serviços públicos, além de se envolver com os cidadãos e
otimizar os gestão de bens públicos.

Smart City utiliza tecnologias e sensores de dados conectados
para melhorar e tornar-se poderoso em termos de
infraestrutura e operações citadinas.
Isso inclui monitoramento e gerenciamento de ativos,
sistemas de transporte, cidadãos, usinas de energia,
suprimentos de água, sistemas de informação, órgãos civis e
outros serviços comunitários. De acordo com o novo estudo
da Navigant Research, o mercado global de serviços de cidade
inteligente deverá atingir US$ 225,5 bilhões na próxima
década.
A realização da segunda edição da Cities 4.0 em Kuala Lumpur
é para fornecer uma plataforma interativa para os governos,
municípios, urbanistas, desenvolvedores, urbanistas
futuristas, provedores de soluções e inovadores para convergir
e causar impacto na formação de políticas modernas e
sustentáveis.

Principais temas do Cities 4.0
• Transformação Digital - Big Data, IoT, Análise de Realidade Aumentada, Gêmeos Digitais, Computação Forense, Privacidade, Blockchain
• Governança Inteligente - Governo Eletrônico, Transparência de Dados, Segurança Pública
• Economia Inteligente - Cidade Sem uso de Dinheiro, Aprendizado de Máquina, Espaço Inteligente, Fábricas Conectadas
• Ambiente Inteligente - Infraestrutura, Conectividade, Transporte, Água e Resíduos, Energia
• Smart Living - Casa Inteligente, Compartilhamento de viagens, Autônoma, Smart Wearables, Saúde Inteligente
• Cidadão Inteligente - Inclusão, Engajamento, Experiência Imersa

Este será o melhor lugar para os líderes de cidades e os inovadores de negócios se conectarem e colaborarem no planejamento e na
implementação bem-sucedida projetos de cidades inteligentes.

Motivos pelos quais você deve participar desse evento
ENTENDA AS TENDÊNCIAS FUTURAS
Ouça urbanistas futuristas inspiradores
inovadores do mundo dos negócios em novas
tecnologias e aplicações.

PALESTRANTES RENOMADOS
Contaremos com os melhores profissionais,
líderes do setor e inovadores compartilhando
ideias

NETWORKING PREMIUM
Rede inigualável e troca de
experiências com profissionais oriundos de mais
de 20 países

CONTEÚDO ABRANGENTE
Informações atualizadas refletindo as principais
questões no desenvolvimento de cidades
inteligentes, modernas e sustentáveis

EXTENSO SHOWCASE
Aprenda sobre tecnologias novas e inovadoras e
serviços relacionados à políticas para o bem
social, sustentabilidade, modernidade e equidade

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
Explore as colaborações potenciais com
acionistas de mais de 300 indústrias locais e
internacionais

Parceiros de Divulgação em Mídia



TAXA DE URBANIZAÇÃO GLOBAL
Quase todo o crescimento populacional nos próximos 40 anos será absorvido pelas cidades do
mundo desenvolvido.

POPULAÇÃO URBANA-RURAL GLOBAL EM BILHÕES URBANIZAÇÃO GLOBAL EM %

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 
URBANA MUNDIAL POR ÁREA EM %

MAIORES CENTROS URBANOS  DO MUNDO

MIGRAÇÕES DAS ÁREAS RURAIS PARA URBANAS (1950  - 2100) 

O MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

2.5 BILHÕES   Aumento da População
em cidades africanas 
entre 2010 e 2100

.

MEGACIDADES (10+ MILHÕES) AO LONGO DO TEMPO

O MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

1.5 BILHÕES   Diminuição da População
em áreas rurais da Ásia  
entre 2010 e 2100



INFORMAÇÕES DE MERCADO DE CIDADES INTELIGENTES

Um mercado grande, 3.3 Trilhões em 2025
Mercado de Cidades Inteligentes por segmentos, Global, 2025

Construções Inteligentes
Valor de Mercado: $ 248.65 bilhões
CAGR: 4.1%  (2012 – 2025)
China e Índia são os mercados crescentes 
mais rápidos seguidos de Japão e Coréia

Sistema de Saúde Inteligente
Valor de Mercado: $ 348.51 bilhões
CAGR: 8.8% (2012 – 2025)
A América do Norte deve dominar o mercado
de Saúde Inteligente com participação de mais
de 50%  até 2025, seguida da Europa

Transporte Inteligente
Valor de Mercado: $ 351.13 bilhões
CAGR: 19.6% (2012 – 2025)
Crescimento de mercado na América Latina,
Oriente Médio e  África, e CIS + Europa Oriental

Infraestrutura Inteligente
Valor de mercado: $ 381.53 bilhões
CAGR: 12.0% (2012 – 2025)
Maior crescimento na  América do Norte e na Ásia 

Governança e Segurança Inteligentes
Valor de Mercado: $ 1230.26 bilhões
CAGR: 11.6%  (2012 – 2025)
Há mais projetos surgindo nas regiões:
América do Norte, 
Oriente Médio e Europa

Energias Renováveis
Valor de Mercado: $ 781.66 bilhões
CAGR: 28.7% (2012 – 2025)

1.5 Trilhões 
em 2020

REDE DE CIDADES ASIÁTICAS INTELIGENTES – Cidades Piloto

Governança e Segurança Inteligentes
Energia Inteligente
Infraestrutura Inteligente
Transporte Inteligente
Sistema de Saúde Inteligente
Construções Inteligentes



SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA CIDADES INTELIGENTES
Monitores inteligentes e controles que cobrem todos os aspectos da vida cotidiana e que estão orientados
para transformar a  paisagem urbana.

Transporte               Meio Ambiente    Prédios

Infraestrutura        Utilidades               Vida

GERENCIAMENTO DE PRÉDIOS

Automação e
otimização de serviços

como aquecimento, uso de
energia, iluminação e 

ventilação

TURBINAS EÓLICAS DE TELHADO

Turbinas a vento no topo de 
prédios altos ou integrado no 
desenho do próprio prédio

Controle de emissões de
CO2 das fábricas e 

monitoramento da poluição
de carros

Detecção de incêndios e
soluções inteligentes e

customizadas para cada 
cômodo Jardins de cobertura ou 

vegetação nas laterais dos
prédios para auxiliar o

isolamento, absorver CO2
e produzir oxigênio

CONTROLE DE ACESSO AO PERÍMETRO

Controle de acesso e 
monitoramento de áreas 

restritas com  CCTV, detecção
de invasores e alarmes

Painéis solares integrados
aos revestimentos do 
prédio para substituir 

materiais convencionais.

SAÚDE ESTRUTURAL

Monitoramento das vibrações e 
condições dos materiais e 

infraestrutura

REDE INTELIGENTE

Veículos  elétricos e transporte
público com estações de 

recarga espalhadas pela cidade

DETECÇÃO DE VAZAMENTOS
QUÍMICOS

ILUMINAÇÃO INTELIGENTE
ATUALIZAÇÕES EM TEMPO REAL

TURBINA DE VENTO – EIXO
VERTICAL

GERENCIAMENTO DE DESPERDÍCIO

ESTACIONAMENTO INTELIGENTE

DETECÇÃO PRECOCE DE TERREMOTO

MONITORAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

WI-FI
PREVENÇÃO DE AVALANCHES E DESLIZAMENTOS DE TERRA

FAIXAS RÁPIDAS

CONTROLE DE TRÂNSITO/
ESTRADAS INTELIGENTES

Iluminação pública de 
ruas – inteligente e 
adaptável conforme

o clima

Monitoramento e 
gerenciamento de 

consumo de energia

Detecção de vazamentos
e descarte de fábricas 

em rios

Atualizações instantâneas
de trânsito enviadas a 

smartphones para auxiliar
o planejamento de rotas e 
evitar congestionamento

Monitoramento dos níveis de 
veículos/ pedestres para 

otimizar ou desviar o trânsito 
conforme as condições

Faixas inteligentes, lentas, 
rápidas e adaptáveis para

caminhar ou pedalar

Detecção de presença líquida
fora dos tanques e das  variações

de pressão junto aos
canos

Monitoramento da umidade do solo, 
vibrações e densidade da terra

Wi-fi gratuito por toda
a cidade para uso público

no metrô

Monitoramento de locais 
específicos suscetíveis a tremores

Monitoramento dos 
níveis de lixo em containers

para otimizar rotas de 
coleta de lixo

Monitoramento de 
disponibilidade de vagas 

em estacionamentos pela 
cidade

Torres de turbina eólica 
helicoidal torcida espalhada

pela cidade para uso 
eficiente de espaço

Monitoramento da qualidade 
da água de torneira pela cidade

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

CONSTRUÇÃO INTEGRADA
FOTOVOLTAICA

CONTROLE DE POLUIÇÃO AÉREA

CONSTRUÇÕES VERDES

TRANSPORTE ELÉTRICO

DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA



O EVENTO/ OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO

Quem deve Expor e Patrocinar 
Infraestrutura Digital
• Sistemas de Antenas
• Armazenamento de dados
• Infraestrutura de rede
• Terminais

Soluções Digitais
• AR, MR e VR
• Aplicativos Inteligentes Artificiais (AI)
• Sistema de pagamento sem dinheiro e móvel
• Soluções de Nuvem

• Ciber segurança
• Inovação baseada em dados e algoritmos
• Geoespacial / GIS
• Agentes Inteligentes

• IoT e Big Data Integração
• Aplicações Móveis
• Robôs e Automação
• Comunicação Unificada

Soluções para Cidades Inteligentes

• Gerenciamento Avançado de Tráfego
• Construção / Desenvolvedores
• Gestão de Desastres
• Soluções de governo eletrônico
• Infraestrutura de Veículo Elétrico (EV)
• Gestão de Energia e Água

• Empresas de engenharia
• Monitoramento / Sensores / Beacons
• Renováveis
• Gerenciamento Inteligente de Edifícios
• Soluções Smart Home
• Rede Inteligente

• Vigilância / CCTV
• Futuristas Urbanos
• Mobilidade Urbana
• Gerenciamento Inteligente de Resíduos

Outras
• Análises de Realidade Aumentada
• Assessoria e Consultoria
• Blockchain (Rastreabilidade Digital)
• Intuições Financeiras
• Aplicativos móveis

• Pesquisa e desenvolvimento
• Compartilhamento de viagens
• Centro de Desenvolvimento de Competências
• PMEs

• Startups e empreendedores
• integradores de sistema
• Utensílios

AS OPORTUNIDADES DE EXPOSIÇÃO / PATROCÍNIO
Faça parte do evento principal focado na construção de uma cidade 
inteligente e digitalizada

• Melhorar sua notoriedade de marca
• Demonstrar sua liderança de pensamento
• Mostrar seus novos produtos / serviços
• Gerar novos leads e fomentar as relações
• Estabelecer boas práticas da indústria

PACOTE DE PATROCÍNIO

Patrocinador Titânio

Patrocinador Platinium

Patrocinador Ouro

Patrocinador Prata

Patrocinador do almoço

Intervalos – Coffee Break

Bolsa do Evento

Nome com logo no Crachá

Propaganda (FPFC)

Acesso
ao Evento

Espaço de
Exibição

Logo
no website

Listagem 
de Perfil

EXIBIÇÃO/ SHOWCASE

Estande

Estande Padrão                       6 metros quadrados

Display Quiosque

Entre em contato conosco agora para 
discutir pacotes personalizados de
patrocínio que maximizarão suas 
oportunidades de negócios no evento.

T: (55) 11-999464568
E: cidades4.0@bmbc.net.br



PROGRAMA - de 23 a 24 de setembro de 2019
DIA 1: 23 DE SETEMBRO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA

7:30                         Início do registro das Cidades 4.0

Local: Hotel Istana, Kuala Lumpur

8:00                          Abertura da Exposição

Local: Hotel Istana, Kuala Lumpur

8:30                          Participantes tomam seus lugares no Conference Ballroom

Local: Hotel Istana, Kuala Lumpur

8:30                          Chegada de convidados distintos

8h45                         Chegada do convidado de honra – Primeiro Ministro da Malásia

CERIMÔNIA DE ABERTURA
9:00                          OBSERVAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Datuk Dr. Abdul Aziz S.A. Kadir, Presidente do Grupo Confexhub

9h05                         DISCURSO DE BOAS-VINDAS

Sr. Junaidi Said, diretor executivo da Human Life Advancement Foundation

9:10 AM                  DISCURSO DE INAUGURAÇÃO E LANÇAMENTO DO CITIES 4.0 2019 CONFERÊNCIA E EXIBIÇÃO

10h10                      Pausa para Networking & Coffee Break

SESSÃO DO PLENÁRIO

10:40                        DISCURSO PLENÁRIO 1: Construindo a próxima geração de cidades funcionais, modernas e inteligentes

11:05                        DISCURSO PLENÁRIO 2: Estratégias para visualizar a cidade do futuro e gerenciar a transformação

11:30                       DISCURSO PLENÁRIO 3: Os principais facilitadores e tecnologias para cidades inteligentes

11:55                        DISCURSO PLENÁRIO 4: Alavancando gêmeos digitais para transformação das cidades

12:20                        DISCURSO PLENÁRIO 5: Engajamento de Cidadãos em Cidades Inteligentes de Sucesso

12:45                        Almoço para Palestrantes Convidados e Participantes

SESSÃO 1:GOVERNANÇA INTELIGENTE ESPECÍFICA, ORIENTADA À AÇÃO

13h45                      DOCUMENTO 1: 5a geração de governo inteligente - Critérios e governança

14:10                        DOCUMENTO 2: Serviços Integrados ao Governo para uma experiência mais perfeita ao cliente

14:35                        DOCUMENTO 3: Explorar a IA de conversação, IoT e Machine Learning (Aprendizado das máquinas)  para fornecer serviços digitais        

personalizados aos cidadãos
15:00                       DOCUMENTO 4: Incorporando o uso de blockchain no governo inteligente para aumentar a transparência e a segurança

15h25                      Fórum aberto: comentários, perguntas e respostas

15h35                      Pausa para Networking & Coffee Break

SESSÃO 2: CONSTRUINDO ECONOMIA INTELIGENTE ATRAVÉS DE TECNOLOGIAS DIGITAIS

16h05                      DOCUMENTO 5: Indústria 4.0 em cidades sustentáveis e inteligentes

16h30                       DOCUMENTO 6: Cidades Inteligentes e o Futuro da Cadeia de Suprimentos e Logística

16:55                        DOCUMENTO 7: Construindo uma economia digital com pagamentos eletrônicos, e-Wallets, pagamentos sem contato e moedas digitais

17:05                        Fórum aberto: comentários, perguntas e respostas

17:15                       Fim do dia 1

* Este programa está sujeito a alterações e para programas atualizados, 

por favor, acesse o site www.cities4pointzero.com @ 1 de junho de 2019



PROGRAMA - de 23 a 24 de setembro de 2019
DIA 2: 24 DE SETEMBRO DE 2019, TERÇA-FEIRA

9:00                          Fórum de Liderança da Cities 4.0: Estratégias no Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades em Cidades Inteligentes

10h30                      Pausa para Networking & Coffee Break

SESSÃO 3: EXPLORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO AMBIENTE INTELIGENTE
11:00                        DOCUMENTO 8: Incorporando Tecnologias Digitais para Construir Infraestruturas para Assegurar Funcionalidades Adequadas

11:25                       DOCUMENTO 9: Reformar o Tráfego e a Mobilidade Urbana com Atualizações

11:50                        DOCUMENTO 10: O papel dos dados e tecnologias avançadas na prevenção do crime urbano e proteção da segurança pública

12:15                        DOCUMENTO 11: Descobrir o uso de tecnologias em utilidades inteligentes

12:40                       Fórum aberto: comentários, perguntas e respostas

12:50                        Almoço para Palestrantes Convidados e participantes

SESSÃO 4: VIDA INTELIGENTE: UMA VIDA MELHOR E EQUILIBRADA

13h50                      DOCUMENTO 12: Futuras tecnologias domésticas que você precisa conhecer com antecedência

14:15                        DOCUMENTO 13: O futuro da mobilidade: Quais são as opções?

14:40                        DOCUMENTO 14: A vida impulsionada pelos aplicativos: como os aplicativos para smartphones estão mudando nossas vidas

15:05                       Fórum aberto: comentários, perguntas e respostas

15h15                      Pausa para Networking & Coffee Break

SESSÃO 5: CIDADES INTELIGENTES PARA CIDADÃOS INTELIGENTES

15h45                      DOCUMENTO 15: Identidade digital: o que é, o que não é e o que pode ser

16h10                       DOCUMENTO 16: Saúde Eletrônica e Móvel - As Soluções de Saúde Inteligente para Cidades Inteligentes (

16:35                        DOCUMENTO 17: Educação Inteligente em Cidades Inteligentes e Região Inteligente

17:00                        Fim da Conferência



RELATÓRIO PÓS CONFERÊNCIA

cidades4.0@bmbc.net.br

Solicite uma cópia do 
vídeo do último evento 

através de email:

https://www.youtube.com/watch?v=yuk_N2Lzzk8

VÍDEO PROMOCIONAL DO EVENTO – Ative as legendas CC

smart cities.pptx


FORMULÁRIO PARA REGISTRO

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE                                                          POR PARTICIPANTE

PAGAMENTO ANTECIPADO
(inscrição com pagamento integral recebido antes de 1 de julho de 2019)

VALOR NORMAL
(inscrição com pagamento integral recebido antes de 1 de agosto de 2019)

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE COM INSCRIÇÃO NO LOCAL
(inscrição com pagamento integral recebido após de 1 de agosto de 2019)

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento integral é requerido com o seu Formulário de Inscrição antes do dia da Conferência. O recebimento de imposto somente será emitido após
o recebimento de pagamento completo.
* Taxa de inscrição na conferência inclui almoço e bebidas. A taxa de inscrição na conferência, no entanto, não inclui viagens, alojamento e custos
adicionais.
Todos os pagamentos devem ser feitos em USD ($) por cartão de crédito, transferência telegráfica ou somente em dinheiro.
Todas as inscrições por fax ou correio DEVEM chegar até 1 de agosto de 2019, após o qual as inscrições tardias serão consideradas "INSCRIÇÕES" e sujeito
a taxa (TAXA DE PASSEIO)

TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Os participantes podem ser substituídos a qualquer momento, por escrito, sem custo adicional.
Cancelamentos recebidos por escrito antes de 15 de fevereiro de 2019 serão reembolsados, menos uma taxa administrativa de 100 USD. Cancelamentos
recebidos depois disso não são reembolsáveis.
A Confexhub reserva-se o direito de reagendar ou cancelar a conferência, exposição, coquetel, devido a circunstâncias além de seu controle e se reserva
o direito de fazer alterações no programa da conferência ou nos alto-falantes sem aviso prévio.
Caso o evento e todas as suas atividades relacionadas sejam canceladas, reduzidas ou afetadas negativamente por qualquer causa que não esteja dentro
do controle razoável da Confexhub incluindo, mas não limitado a guerra, incêndio, emergência nacional, disputa trabalhista, greve, lock-out, distúrbios
civis, Ato de Deus, ou indisponibilidade de instalações por qualquer razão, a Confexhub não terá nenhuma obrigação de reembolsar a totalidade ou parte
das quantias pagas pelo participante em relação à sua participação no workshop. A Confexhub não será responsável perante o participante ou qualquer
outra pessoa em relação a quaisquer ações, processos, reclamações, demandas, perdas (incluindo perdas consequenciais), custos ou despesas que
possam ser trazidas contra ou sofrido ou incorrido pelo participante.

Para mais informações, entre em contato através dos seguintes canais: 
Email: cidades4.0@bmbc.net.br.                  Whatsapp 5511 999464568

Nome (como no passaporte)

Nome (no crachá)

Email*

Número do passaporte                                                                                                         data de emissão

País de origem                                                                                                               data de vencimento

Profissão*                                                                                                                   

Empresa*

Endereço*

Cidade/ Estado                                                                                                               Cep

País

Telefone*

Celular*

Por favor, inclua o país e código de área

* As taxas estão sujeitas a um adicional de 6% de SST



Informações adicionais através do
Conselho de Negócios Brasil –Malásia

whatsapp: (55)11-999464568
email: cidades4.0@bmbc.net.br

Apoiadores

Conselho de Negócios
Brasil - Malásia

Co-organizadores

Parceiros Estratégicos

Câmara de Comércio 
Mercosur – Sudeste Asiático


