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ADVB EM AÇÃO Smart City Business  

E ntre os dias 29 e 31 de outubro, a 
cidade do Recife sediou um evento de 
projeção internacional, de extrema 

importância no planejamento e desenvolvimento 
do futuro modelo das cidades inteligentes, 
numa realização conjunta da ADVB-PE com a 
FENADVB: o Smart City Business (SCB).

O evento abriu espaço para a discussão, entre 
especialistas, das tecnologias desenvolvidas para 
implementar smart cities, a fi m de estimular 
empresários, governantes, planejadores, 
consultores, arquitetos, urbanistas, construtores 
e investidores da região Nordeste a incluírem 
esses conceitos à realidade de suas cidades.

Especialistas e dirigentes das principais 
empresas mundiais em diversos setores 
estiveram na capital pernambucana para 
apresentar e discutir soluções para problemas 
atuais e futuros, trazendo exemplos bem-

ADVB-PE e FENADVB sediam no 
Recife o Smart City Business
SCB - tecnologias para Cidades Inteligentes foram apresentadas  
por especialistas das principais empresas mundiais do setor

sucedidos já implementados em outros 
países e em implantação no Brasil. Os 
participantes puderam conhecer o que há de 
mais moderno no mundo do planejamento e 
construção de cidades inteligentes (CI), nos 
quais o uso da tecnologia possibilita mais que 
desenvolvimento – leva à sustentabilidade dos 
recursos naturais e às mudanças positivas no 
estilo de vida dos moradores. 

Leopoldo De Albuquerque -  Presidente da ADVB-PE, durante 
discurso de abertura do evento Smart City Business

Miguel Ignátios - Presidente da FENADVB, durante discurso 
de abertura do evento Smart City Business

Lauro Gusmão, Secretário do Governo de PE, representando o Governador Eduardo Campos 
na abertura do evento
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Um dos destaques do congresso foi o projeto 
da primeira cidade inteligente da América Latina, 
a Cidade da Copa, localizada em São Lourenço 
da Mata, zona oeste da região metropolitana do 
Recife, que será dotada das melhores soluções 
voltadas às cidades.

Além de participar de painéis e palestras 
com líderes de grandes players dos setores 
de tecnologia, construção, engenharia e 
urbanismo, o público presente – cerca de 
250 pessoas por dia – teve a oportunidade de 
conferir o Debate de CEOs, integrado por 
Herberto Yamamuro, CEO da NEC Latin 
America e um dos parceiros tecnológicos do 
projeto da Cidade da Copa, que discutiu o tema 
“Como serão as cidades do futuro?”.

No debate dos CEOs foi levantada a 
importância de cada empresa na participação 
global para o desenvolvimento de cidades 
inteligentes. Veja algumas das citações colhidas 
durante o debate:

“A missão da NEC é colocar a Tecnologia de 
Informação e Comunicação – TIC, a serviço das 
pessoas”, Herberto Yamamuro, CEO da NEC 
Latin America.

“A Cisco provê infraestrutura para empresas 
de TIC (presente em todos os segmentos) e tais 

infraestruturas podem gerar riqueza”, Rodrigo 
Abreu, presidente da Cisco do Brasil.

“A AEG está ajudando a planejar a Cidade da 
Copa em Pernambuco. E o apoio do Governo é 
uma obrigação para cidades Inteligentes”, Kevin 
Rieger, senior vice-president da AEG Real Estate.

“A GXS visa tornar as empresas de toda a 
cadeia de valor mais efi cientes”, Marcelo Ramos, 
presidente da GXS Brasil.

“A SAP quer agregar inteligência analítica de 
apoio à tomada de decisões”, Diogo Brunacci, 
diretor de Relações Governamentais da SAP Brasil.

Entre os palestrantes destacaram-se: 
Marcos Lessa, presidente do Consórcio Arena 
Pernambuco; Cesar Taurion, gerente de Novas 
Tecnologias Aplicadas/Technical Evangelist da 
IBM Brasil; Carlos Leite, arquiteto e presidente da 
Stuchi & Leite Projetos; Gustavo Rabelo, diretor 
de Smart City da IBM Brasil; Kevin Rieger, senior 
vice-president da AEG Real Estate; Marcelo 
Ramos, presidente da GXS Brasil; Steve Lewis, 
CEO da Living PlanIT; Heloísa Tricate, gerente de 
Negócios do Setor Público da SAP; Rodrigo Abreu, 
presidente da Cisco do Brasil; Stephen Engblom, 
executive vice-presidente da AECOM; e Mr. 
Shinya Kukita, chief manager of International Sales 
NEC Japan; entre outros que listamos a seguir.

1 – E-D: Herberto Macoto 
Yamamuro- CEO da NEC 
Latin America; Rodrigo 
Abreu, Presidente da 
Cisco Brasil; Kevin Rieger- 
Vice-presidente Sênior 
de Desenvolvimento da 
AEG Real State; Marcelo 
Ramos-Presidente da GXS 
Brasil; Diogo Brunacci, 
Diretor de Relações 
Governamentais da SAP 
Brasil

2 – Kevin Rieger - Vice-
Presidente Sênior de 
Desenvolvimento da AEG 
Real Estate

3 – Herberto Macoto 
Yamamuro - CEO da NEC 
Latin America

4 – Rodrigo Abreu, 
Presidente da Cisco Brasil

1
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Tecnologia e soluções a serviço 
das pessoas
Para o crescimento populacional iminente 
nas cidades, será indispensável combinar 
a mais alta tecnologia com soluções 
aplicadas em todas as áreas, tais como: 
energia, telecomunicações, água, tráfego, 
educação, arquitetura, eliminação de 
resíduos, alimentação e preservação 
ambiental. Também será preciso dominar 
a gestão de todos esses itens, fazendo um 
planejamento completo.

Nesse contexto, o objetivo do Smart 
City Business foi criar uma vitrine para 
mostrar o que já existe hoje de tecnologias 
para as cidades inteligentes, por meio da 
apresentação de exemplos de sucesso trazidos 
por renomados especialistas e dirigentes das 
principais empresas mundiais do setor.

Pernambuco sai na frente
O Estado de Pernambuco tem, hoje, 14 
projetos de bairros planejados, somando 
mais de R$ 20 bilhões de investimento 
para os próximos 10 anos. O SCB também 
proporcionou o encontro dos principais 
dirigentes das incorporadoras responsáveis 
por esses projetos com os diretores e 
presidentes das mais inovadoras empresas 
mundiais de tecnologia.

Dessa forma, por intermédio de debates 
e apresentações de casos consolidados, 

empresários, governantes, planejadores, 
consultores, arquitetos, urbanistas, 
construtores e investidores da região 
foram estimulados a aplicar as tecnologias 
cabíveis aos seus próprios projetos, 
caminhando, assim, para transformar as 
cidades atuais em cidades do amanhã.

Sucesso de público e de resultados, o 
SCB contou com o patrocínio e apoio de 
empresas interessadas no tema cidades 
inteligentes, entre elas: Arena Pernambuco, 
Convida Cidades Planejadas, Gráfica Santa 
Marta, NEC Latin America, GXS Brasil, 
Graber Segurança, Oi Telecomunicações, 
Elcoma Computadores, Grupo Adlim e 
Queiroz Cavalcanti.

Ser agradável, eficiente, segura 
e sustentável são os pilares das 
Smart Cities
As cidades inteligentes não precisam 
ser altamente tecnológicas, mas 
sim planejadas, desde o início, para 
oferecerem qualidade de vida aos seus 
moradores.

Nesse sentido, a Cidade da Copa 
foi apontada como modelo, por Marcos 
Lessa, diretor do Consórcio Arena 
Pernambuco, que falou sobre a Arena e a 
Cidade da Copa. Segundo ele, o projeto 
integra as facilidades de morar, estudar, 
trabalhar e se divertir.

A questão da sustentabilidade 
também foi levantada por palestrantes 
e debatedores, entre eles Herberto 
Yamamuro, CEO da NEC Latin America; 
Kevin Rieger, senior vice-presidente de 
desenvolvimento da AEG Real Estate, 
Stephen Engblom, da AECOM, e Shinya 
Kukita, da NEC Japan, para quem “é 
preciso preservar o que deve ser mantido 
e consertar o que tem que ser mudado”. 

Para os especialistas presentes 
ao Smart City Business, os projetos 
pernambucanos, como o Reserva do Paiva 
e o Convida Suape, são exemplos de 
investimentos que tornarão Pernambuco 
um Estado de relevância global nessa 
tendência inovadora.

E-D: Kevin Rieger - Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento da AEG Real Estate, Marcelo 
Ramos - Presidente da GXS Brasil, Leopoldo de Albuquerque – Presidente da ADVB-PE, 
Fernando Mont’elberto -  Vice-presidente de Comunicação ADVB-PE, Herberto Macoto 
Yamamuro - CEO da NEC Latin America e Rodrigo Abreu - Presidente da Cisco Brasil
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Abertura com Steve Lewis
No dia 29 de outubro, o CEO da 
Living PlanIT, Steve Lewis, ministrou a 
palestra de abertura do evento – Internet 
& City of Things, em que abordou 
a importância  da utilização de  novas 
tecnologias para gerir recursos de forma 
eficiente. Segundo pesquisas apresentadas 
por ele, até o ano de 2020 mais de 70% 
da população mundial viverá em cidades, 
consumindo a maior parte dos recursos 
mundiais. Lewis citou algumas  das 
novas tecnologias a serem aplicadas 
para promover qualidade de vida e a 
sustentabilidade, como a transformação 
de resíduos urbanos para extrair água, 
energia, biodiesel, hidrogênio e ainda 
como fazer a gestão inteligente do 
transporte urbano e da iluminação. O 
moderador foi Márcio Bonfim, jornalista-
âncora da Rede Globo Nordeste.

Empreendimentos e Bairros 
Planejados entraram no 
cardápio do café da manhã 
A ADVB-PE também promoveu, 
no dia 30 de outubro, um evento 
matinal exclusivo para dirigentes das 
incorporadoras dos bairros planejados 
de Pernambuco e presidentes das 
principais empresas de tecnologias 
mundiais, onde foram analisados os 
14 projetos que serão construídos em 
Pernambuco nos próximos 10 anos, 
somando um investimento de mais de 
20 bilhões de reais.

O objetivo do encontro foi articular 
a integração entre as incorporadoras 
responsáveis por esses projetos com 
as principais empresas de tecnologia 
mundiais, para gerar conhecimento na 
aplicação dessas novas tecnologias, 
visando potenciais parcerias e negócios.

O presidente do Jornal Valor 
Econômico, Alexandre Caldini, fez 
a abertura oficial do café-da-manhã, 
enfatizando o ineditismo do SCB e sua 
importância para o futuro das cidades 
brasileiras.

Palco completo com debatedores, palestrante e moderador - E-D: Marcos Lessa, 
Presidente da Arena PE Negócios e Investimentos S/A; Herberto Macoto Yamamuro, 
CEO da NEC Latin America; Ângelo Bellelis, Vice-presidente da CONE S.A; Steve 
Lewis, CEO, Living PlanIT; Leopoldo de Albuquerque, Presidente da ADVB -PE, Márcio 
Bonfim, Jornalista Âncora da Rede Globo Nordeste

Café da manhã

Platéia presente

Steve Lewis - CEO, Living PlanIT, palestrante internacional 
da abertura, com o tema Internet & City of Things
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1 – Ângelo Bellelis, Vice-
presidente da Cone S.A 

2 – Marcos Lessa, 
Presidente da Arena PE 

Negócios e Investimentos

3 – Alexandre Caldini Neto, 
Diretor - Presidente do 

Valor Econômico

4 – Diogo Brunacci, 
Diretor de Relações 

Governamentais - SAP 
Brasil

5 – Massato Takakuma, 
Large ACC & Public Sector 

Senior Director da NEC 
Latin America

6 – Rodrigo Abreu, 
Presidente da Cisco Brasil

7 – Gustavo Rabelo, Diretor 
de Smart City da IBM 

Brasil

8 – Lucian Fragoso 
de Andrade, CEO da 

Construtora Conic

Fotos do Café da Manhã
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Cidades Inteligentes são 
Sustentáveis
 O arquiteto e professor Carlos Leite, presidente 
da Stuchi & Leite Projetos, ofereceu, no dia 30 
de outubro, um panorama da sustentabilidade 
das cidades inteligentes, abordando na palestra 
“Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes” seus 
maiores desafi os: questões ambientais, moradia, 
mobilidade, exclusão e segurança, oportunidades 
e governança. Ele propôs um debate sobre 
os conceitos mais importantes do urbanismo 
sustentável, seus novos paradigmas, e exemplifi cou 
com iniciativas bem-sucedidas de casos reais. 

A palestra contou com os seguintes 
debatedores: Roberto Montezuma, presidente 
do CAU/PE; Vitória Régia Andrade, presidente 
do IAB-PE, e Arnaldo Cardim, representante 
do CREA-PE. O moderador foi Walter Santos, 
presidente da Revista Nordeste.

6
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“Comunidades Inteligentes e 
Conectadas: O Futuro da Tecnologia 
Aplicada à Infra-Estrutura Urbana e 
seus Impactos no Desenvolvimento e
Competitividade”, foi o tema 
de Rodrigo Abreu, presidente da 
Cisco Brasil. O grande crescimento 
populacional nos centros urbanos, nos 
últimos 20 anos, sem o acompanhamento 
da infraestrutura necessária, foi 
ressaltado pelo palestrante. Abreu 
apontou a necessidade de mudança 
da visão estratégica das lideranças 
governamentais e privadas, para planejar 
investimentos de infraestruturas 
tecnológicas para daqui a 50 anos.

Os debatedores dessa palestra foram 
Eduardo Peixoto, executivo-chefe de 
Negócios do C.E.S.A.R.; Júlio Gil Freire, 

9 – Carlos Leite, Escritor 
e Presidente da Stuchi & 
Leite Projetos

10 – E-D: Carlos Leite, 
Escritor e Presidente 
da Stuchi & Leite 
Projetos; Arnaldo Cardim 
de Carvalho Filho, 
Representante do CREA 
PE; Walter Santos, 
Presidente da Revista 
Nordeste; Vitória Régia 
Andrade - Presidente 
do IAB - PE e Roberto 
Matezuma, Presidente do 
CAU - PE

11 – E-D: João Bosco 
de Almeida - Presidente 
da Chesf; Heloísa 
Tricate, Gerente de 
Negócios Públicos da 
SAP; Dário Soares Vale 
- Superintendente de 
Engenharia da Celpe; 
Liliana Lavoratti, Editora-
Chefe do Jornal DCI

12 – Heloísa Tricate, 
Gerente de Negócios 
Públicos da SAP

13 e 14 – Plateias das duas 
palestras

9

11

13

10

12

14

Ponta dos Dedos
Heloisa Tricate, gerente de Negócios Públicos 
da SAP, fez a abordagem da cidadania através de 
aplicativos instalados no celular. Em sua palestra 
“Cidadania na Ponta dos Dedos” 
ela demonstrou a importância da interação 
entre o cidadão e o governo, que deve ter o 
suporte de soluções tecnológicas para aumentar 
a qualidade dos ambientes urbanos, melhorando 
a efi ciência dos serviços públicos e diminuindo 
despesas com processos inefi cientes. O assunto 
despertou grande interesse e curiosidade 
do público presente, que aproveitou para 
debater e fazer várias perguntas à palestrante. 
Participaram como debatedores João Bosco de 
Almeida, presidente da Chesf, e Dário Soares 
Vale, superintendente de engenharia da Celpe. 
A moderadora foi Liliana Lavoratti, editora-
chefe do Jornal DCI.
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presidente da Elcoma Computadores; 
Lauro Gusmão, secretário do Governo de 
Pernambuco; e Miguel Ignátios, presidente 
da FENADVB. Coube a Walter Santos, 
presidente da Revista Nordeste, o papel de 
moderador. 

“Sistemas de Transportes e Segurança 
Pública mais Inteligentes: como usar 
tecnologia para criar modelos preditivos” 
foi a palestra proferida por Gustavo Rabelo, 
diretor de Smart City da IBM Brasil. 
“O mundo, hoje, está extremamente 
instrumentado e interconectado. Utilizando 
esse ponto de partida, consideramos uma 
cidade mais inteligente aquela que consegue 
transformar sua administração em processos 
integrados, de forma a otimizar a prestação 
de serviços públicos, tornando as indústrias, 
infraestruturas e a sociedade mais produtivas 
e eficientes”, destacou Rabelo, levando o 
público a refletir a respeito.

O painel de debatedores foi composto por 
Wilson Damázio, secretário de Defesa Social 
de Pernambuco; Diogo Brunacci, diretor de 
Relações Governamentais da SAP Brasil; e 
Antônio Corral, diretor-superintendente do 
Jornal DCI. A moderadora da palestra foi 
Leusa Santos, editora-executiva da Folha de 
Pernambuco.

O case “Bairros Inteligentes de 
Pernambuco - Cidade da Copa”, foi 
apresentado por Marcos Lessa, presidente 
da Arena PE Negócios e Investimentos 
S/A, como o novo conceito de qualidade 
de vida para Pernambuco, num grande 
legado da Copa do Mundo de 2014 para o 
Brasil. Na Cidade da Copa, segundo Lessa, 
o planejamento será mais importante do 
que o alto investimento em tecnologia, 

1 – Rodrigo Abreu, Presidente 
da Cisco Brasil

2 – Plateia

3 – E-D: Miguel Ignátios - 
Presidente da FENADVB, 

Lauro Gusmão - Secretário 
do Governo de PE, Rodrigo 

Abreu, Presidente da 
Cisco Brasil, Walter Santos 

- Presidente da Revista 
Nordeste, Júlio Gil Freire 

- Presidente da Elcoma 
Computadores, Eduardo 

Peixoto - Executivo-chefe de 
Negócios do CESAR

4 – Gustavo Rabelo, Diretor 
de Smart City da IBM Brasil

5 – E-D: Wilson Damázio - 
Secretário de Defesa Social 

de PE e Diogo Brunacci - Dir. 
de Relações Governamentais 

- SAP Brasil

6 – E-D: Antônio Corral - 
Diretor Superintendente do 
Jornal DCI e Leusa Santos 

- Editora Executiva da Folha 
de PE

3
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1
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pois o projeto integrará moradia, trabalho, 
entretenimento e comércio, além do campo 
educacional, tudo em perfeita harmonia com 
áreas verdes preservadas e com o suporte 
tecnológico necessário.

“Reserva do Paiva” foi o case ministrado 
por Luis Henrique Valverde, diretor da 
Odebrecht Realizações Imobiliárias. Primeiro 
bairro planejado de Pernambuco, o Reserva 
ocupa uma área de 526 hectares, com 8 km 
de praia, o equivalente ao tamanho de Boa 
Viagem. O bairro, que será construído ao 
longo de 15 anos com um investimento de 
R$ 2,6 bilhões, já conta com um condomínio 
residencial de 66 casas. “Como contrapartida 
ao projeto, vamos construir hospitais e 
centros de capacitação para a comunidade”, 
destacou o empreendedor.

7 – Plateia

8 – João Paulo do Rêgo 
Cabral – Gerente de Novos 
Negócios Arena PE

9 – Luis Henrique Valverde 
- diretor da Odebrecht 
Realizações Imobiliárias

10 – Marcos Lessa - 
presidente da Arena PE 
Negócios e Investimentos 
S/A

11 – E-D: Palestrantes 
Marcos Lessa - presidente 
da Arena PE Negócios e 
Investimentos S/A, Luis 
Henrique Valverde - diretor 
da Odebrecht Realizações 
Imobiliárias, Stephen 
Engblom - senior vice 
president, da AECOM  e 
o Moderador Leopoldo 
Albuquerque Presidente da 
ADVB-PE

12 – Momento de perguntas 
da plateia

Planta apresentada da Cidade da Copa

9 10

8

11 12

7
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Ângelo Bellelis, vice-presidente da 
Cone S.A., abordou o crescimento do 
Estado de Pernambuco em sua palestra. 
Explicou a importância de criar o 
Convida Suape para ser um novo modelo 
urbanístico para Pernambuco. “Uma cidade 
planejada, autossuficiente e inteligente, 
com dez bairros conectados, servirá 
seus cidadãos e suas necessidades, ao 
agregar mercado imobiliário e construção 
civil, comércio e varejo, serviços e lazer, 
educação e saúde”, explicou.

O painel de debatedores das palestras 
foi composto por Eduardo Moraes, 
gerente regional da ABCP; Luis Henrique 
Valverde, diretor da Odebrecht; e 
Newton Figueiredo, presidente do Grupo 
Sustentax. A moderadora foi Elaine Lyra, 
diretora da Revista Construir Nordeste.

“Cases de Planejamento 
Urbanísticos Mundiais” foi exposto por 
Stephen Engblom, senior vice-president da 
AECOM, que encerrou os trabalhos do dia 
30. Engbom  mostrou, em sua explanação, 
que o Recife poderá se tornar a próxima 
cidade global do Brasil, entrando para o 
seleto grupo junto com Rio de Janeiro e São 
Paulo, tendo Londres como a cidade mais 
global de todas, devido ao desenvolvimento 
em decorrência dos Jogos Olímpicos, onde 
seis bairros planejados foram criados. E hoje 
a equipe que trabalhou em Londres trabalha 
no Brasil, preparando o Rio de Janeiro para 
as Olimpíadas. Vários projetos e métricas, 
comparando Pequim a Londres, Nova York e 
Tóquio, foram expostos ao público.

Planejamento e viabilidade 
financeira
No dia 31, o congresso teve início com o 
tema Viabilidade Financeira de Uma 
Cidade Planejada, apresentado por 
Marcos Lessa, presidente da Arena PE 
Negócios e Investimentos S/A. Em seguida, 
Ângelo Bellelis, vice-presidente da Cone 
S.A, explanou sobre o Planejamento 
de um Masterplan de uma Cidade 
Planejada. Marcos Lessa passou a palavra 
ao gerente de Novos Negócios da Arena 
PE, João Paulo do Rêgo Cabral, que 
defendeu uma parceria público-privada 
para a Cidade da Copa (governo do Estado 
e Odebrecht). “Tanto a Arena quanto 
os futuros parceiros manterão controle, 
uso e gerenciamento do local quanto aos 
parâmetros arquitetônicos e urbanísticos, 
para tornar viável o planejamento financeiro 
da cidade planejada”, disse.

2

3

4

1

1 – Stephen Engblom - senior 
vice president, da AECOM 

2 – Ângelo Bellelis, Vice-
presidente da Cone S.A

3 – Plateia

4 – E-D: 
Debatedores:Newton 

Figueiredo - Grupo 
Sustentax, Eduardo Moraes 

- Gerente Regional da ABCP, 
Palestrante: Ângelo Bellelis, 

Vice-presidente da Cone S.A, 
Moderadora Elaine Lyra- 

Diretora da Revista Construir 
Nordeste, Palestrantes Paulo 
do Rêgo Cabral – Gerente de 
Novos Negócios Arena PE e 

Marcos Lessa – Presidente da 
Arena PE
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5 – Cezar Taurion, Diretor 
de Tecnologia da IBM Brasil

6 – E-D: Debatedores 
Marcelino Granja - 
Secretário de Ciências e 
Tec. de PE, Marcelo Ramos 
– Presidente da GXS Brasil, 
Palestrante Cezar Taurion, 
Diretor de Tecnologia da 
IBM Brasil, Debatedor Yuri 
Bruscky - Coordenador 
da Microsoft Innovation 
Center PE e Moderadora 
Liliana Lavoratti- Editora-
chefe do jornal DCI

7 – E-D: Yuri Bruscky - 
Coordenador da Microsoft 
Innovation Center PE, 
Cezar Taurion, Diretor de 
Tecnologia da IBM Brasil, 
Liliana Lavoratti- Editora-
chefe do jornal DCI, 
Leopoldo de Albuquerque 
Presidente ADVB PE 
e Marcelino Granja - 
Secretário de Ciências e 
Tec. de PE

8 – Shinya Kukita - Chief 
Technology Manager da 
NEC Japão

9 – Plateia

10 – Momento de perguntas 
da plateia

Paralelamente, aconteceu a palestra 
“Tecnologia moldando as Cidades 
das próximas décadas. E como estará 
Recife?”,  apresentada por Cezar Taurion, 
diretor de tecnologia da IBM Brasil.

Em suas palavras, ele considerou 
que uma cidade inteligente precisa 
ser sustentável do ponto de vista 
socioeconômico e ambiental. É preciso 
aplicar a tecnologia de forma consciente, 
para proporcionar melhor qualidade de 
vida aos cidadãos. “Nesse contexto, Recife 
tem todas as condições para aproveitar 
esse momento e inserir o conceito de 
cidade inteligente nas grandes obras de 
infraestrutura em andamento”, assegurou 
Taurion, expert em tecnologia da IBM.

O painel de debatedores foi composto por 
Marcelino Granja, secretário de Ciências e 
Tecnologia de Pernambuco; Marcelo Ramos, 
presidente da GXS Brasil; e Yuri Bruscky, 
coordenador da Microsoft Innovation Center 
PE. A moderadora foi Liliana Lavoratti, 
editora-chefe do jornal DCI. 

Coube a Shinya Kukita, chief Technology 
Manager da NEC Japão, ministrar a palestra 
de encerramento: Digitized City Model 
(Modelo de cidade digitalizada). 

O especialista mostrou como os 
serviços das cidades vão se tornar mais 
inteligentes por estarem conectados, 
monitorados e gerenciados em um 
Centro de Operações Conjuntas 
(COC). O componente central do COC 
é um modelo de cidade digitalizada e, 
durante a palestra, foram introduzidos 
desafios entre os presentes, para 
realizar o COC e atividades de pesquisa 
relacionadas ao mesmo.
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O painel da palestra internacional 
contou com os seguintes debatedores: 
Douglas Flitter, representante do 
consulado dos EUA; Antônio Corral, 
diretor-superintendente do Jornal 

Confi ra nas fotos os momentos de destaque desse evento, que se tornou um marco de convergência 
para todas as iniciativas que levarão empresários e governantes a implementar projetos sustentáveis 
e inteligentes nas cidades brasileiras.

E-D: Antônio Corral – Diretor Superintendente do Jornal 
DCI, Moderador Antônio Almeida - Sócio-Líder em Estratégia 
e Inovação da Ernst & young Terco, Palestrante Shinya 
Kukita - Chief Technology Manager da NEC Japão, Douglas 
Flitter – Representante do consulado dos EUA e Leopoldo de 
Albuquerque – Presidente da ADVB-PE

E-D: Antônio Corral – Diretor Superintendente do Jornal 
DCI,  Antônio Almeida - Sócio-Líder em Estratégia e Inovação 
da Ernst & young Terco,  Shinya Kukita - Chief Technology 
Manager da NEC Japão, Leopoldo de Albuquerque – 
Presidente da ADVB-PE e Douglas Flitter – Representante do 
consulado dos EUA

1 – Coffee Break; 2 – E-D: Martin Mahn – Representante Consulado Alemão, Marcos Lessa – presidente do Consórcio 
Arena Pernambuco e Leopoldo de Albuquerque- Presidente da ADVB-PE; 3 e 4 – Momento do Coquetel de abertura

1 2

3 4

DCI; e Leopoldo de Albuquerque, 
presidente da ADVB-PE. O 
moderador foi Antônio Almeida, 
sócio-líder em Estratégia e Inovação 
da Ernst & Young Terco.
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5 – Coquetel de abertura

6 – Plateia no Debate dos 
CEOs

7 – Integração do público 
com os palestrantes no 
Debate dos CEOs

8 – Marcelo de Castro Lima, 
Gerente de Incorporação 
da Odebrecht Realizações 
Imobiliárias

9 – E-D - Marcelo Schulman 
- Presidente da Vita Derm, 
Fernando Mont’elberto 
-  Vice-presidente de 
Comunicação ADVB-PE,  
Marcelo Ramos - Presidente 
da GXS Brasil,  Leopoldo de 
Albuquerque – Presidente 
da ADVB-PE, Miguel 
Ignátios – Presidente da 
FENADVB, Cezar Taurion 
-Diretor de Tecnologia da 
IBM Brasil, Antônio Almeida 
- Sócio-Líder em Estratégia 
e Inovação da Ernst & 
young Terco, Diogo Brunacci 
- Diretor de Relações 
Governamentais - SAP Brasil

10 – Cerimonialista Lucas 
Lacombe - Executive 
Partner of LIRNEO, an 
International Relations Offi ce

11 – Cerimonialista Ricardo 
Demarchi - Executive 
Partner of LIRNEO, an 
International Relations Offi ce

12 – Márcio Bonfi m - 
Jornalista Âncora da Rede 
Globo Nordeste e Verônica 
Dantas de Araújo - Vice-
Presidente de Eventos e 
Promoções da ADVB-PE

13 – Miguel Bezerra 
de Vasconcelos Neto -  
Executivo Desenvolvimento 
de Negócios  da Ernst & 
young Terco, Leopoldo de 
Albuquerque, Presidente 
da ADVB PE e Antônio 
Almeida - Sócio-Líder em 
Estratégia e Inovação da 
Ernst & young Terco

14 – Lauro Gusmão - 
Secretário do Governo,  
Usha Pitts - Cônsul dos 
EUA no Recife, Rodrigo 
Abreu - Presidente da Cisco 
do Brasil, Walter Santos, 
presidente da Revista 
Nordeste e Leopoldo de 
Albuquerque, Presidente da 
ADVB-PE
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