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Temos a missão de estimular a transformação digital dos setores privado e público do 
país, e ampliar a adoção e difusão de tecnologias e novos modelos de negócios. 

Atuamos para formar parcerias robustas com iniciativa privada, academia, institutos de 
inovação e governos, para fomentar ecossistemas de inovação.

QUEM SOMOS

Induzimos a cultura da digitalização na economia brasileira;

Geramos de inteligência competitiva para o setor público e privado;

Somos hub de soluções para a Indústria 4.0;

Somos referência em soluções para novos modelos de negócios;

Temos um núcleo de excelência de ações para cidades inteligentes;

Implementamos ações de estímulo a ecossistemas produtivos, com o objetivo de 
aumentar a produtividade e a competitividade do país, e gerar empregos de qualidade.

O QUE FAZEMOS

Com nossa área técnica qualificada, colocamos em prática soluções inovadoras que 
levam maior eficiência a empresas de todos os portes, dos setores da indústria, comércio 
e serviços;

Levamos inovação para os munícipios;

Conectamos governos e setor produtivo para qualificar políticas públicas;

Promovemos a produtividade e a competitividade de todos os setores da indústria 
brasileira;

Fomentamos o debate entre governo e setor produtivo para contribuir com a adoção de 
políticas públicas voltadas para a formação de profissionais capacitados para atuar na 
nova economia.

COMO ATUAMOS
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Nossa missão é promover o aumento de maturidade digital da economia brasileira
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Usamos tecnologia para gerar eficiência às atividades urbanas e promover o 
desenvolvimento urbano, social e econômico, com melhoria da qualidade de vida da 
população, de forma sustentável.

QUAIS SÃO NOSSOS PROJETOS
EM CIDADES INTELIGENTES

Contribuir com qualidade de vida do cidadão e melhorar o acesso, a disponibilidade e a 
qualidade dos serviços públicos, em benefício da população local;

Fortalecer a inovação e o mercado de soluções tecnológicas; 

Impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias, modelos de negócios e produtos, 
incentivando a competitividade do mercado; 

Favorecer o empreendedorismo e a geração de emprego e renda, contribuindo com 
startups e empresas de base tecnológica;

Desenvolver soluções para demandas da sociedade, seus bairros e dos serviços públicos 
que possam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.  

OBJETIVOS

A ABDI atua na criação e instalação de Living Labs, os Laboratórios Vivos, que são locais 
onde empresas e governos testam suas tecnologias e onde a  população tem a 
oportunidade de verificar a assertividade de serviços inovadores, antes que a tecnologia 
seja estendida a todo o município.  

Com os Living Labs, a ABDI atende à recomendação da OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) de permitir que a população interaja com as 
tecnologias. 

Já foram criados Living Labs em quase todas as regiões do país. 

LIVING LABS
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• Região Sul: em Foz do Iguaçu (PR), a ABDI 
instalou um Living Lab em parceria com o Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI) para testes de tecnologias 
na área da Usina de Itaipu; implantou, em parceria 
com a Receita Federal, o FronteiraTech, sistema 
inteligente que contribui com o controle aduaneiro 
na Ponte Internacional da Amizade; e, com o PTI, 
está instalando tecnologias de cidades 
inteligentes no bairro Vila A;  em Londrina (PR), o 
Living Lab será criado na Rua Sergipe, centro 
comercial, com o objetivo de usar tecnologias para 
melhorar as condições do comércio.

• Região Centro-Oeste: em parceria com o Governo 
do Distrito Federal e o PTI, lançamos projeto de 
mobilidade urbana, com o uso de carros elétricos 
compartilhados pelos servidores públicos; 

• Região Nordeste: em Petrolina (PE), instalamos 
Living Lab para testar tecnologias nas áreas de 
segurança, conectividade pública e mobilidade. 
Em Salvador, outro Living Lab está sendo 
implantado com o uso de tecnologias para 
melhorar a mobilidade urbana, em um corredor 
estratégico para o tráfego na capital baiana.

• Região Norte: em Pacaraima (RR), estamos 
implantando nova unidade do FronteiraTech, com 
infraestrutura de conectividade e um sistema 
inteligente de apoio às ações de segurança 
pública e controle migratório na fronteira 
Brasil-Venezuela. 
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Vila A - Foz do Iguaçu

Salvador - BA

Pacaraima - RR

Ponte Internacional da Amizade 

Petrolina - PE



Unidade Orçamentária: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - 

Administração Direta

Programa: 2217 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO

Ação: 10T2 - Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização 
Tecnológica em Áreas Urbanas 

Valor mínimo: R$ 2 milhões (dois milhões de reais)

PROGRAMAS E AÇÕES
COMO INDICAR RECURSOS PARA EXECUÇÃO 
DOS PROJETOS JUNTO À ABDI?
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TECNOLOGIAS TESTADAS:
• Luminárias inteligentes que podem ter: WIFI, 5G e câmeras;
• Semáforos inteligentes – inteligência artificial;
• Software de reconhecimento de placas de veículos;
• Veículos elétricos;
• Sensor de tiros;
• Drones;
• Câmeras para videomonitoramento;
• Software de reconhecimento facial;
• Controle centralizado,
• Muralha digital.

ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

Responsável:

Tatiana Nepomuceno - Assessora Especial da Presidência

Telefone:

+55 (61) 99281-3942

E-mail:

tatiana.nepomuceno@abdi.com.br

Contatos da ABDI

Luminárias inteligentes

Reconhecimento facial

Conheça os Canais Sociais da ABDI

Whatsapp:

abdi.digital abdi.digital abdigovabdi_digital abdi.digital
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