
 

 

 

 

                                
                   

 

PRESS RELEASE 

 

ENEL X, LEONARDO E TIM SE UNEM PARA OFERECER SOLUÇÕES 

INTEGRADAS PARA CIDADES INTELIGENTES NO BRASIL 
 

 A Cooperação Técnica e Comercial entre as três empresas italianas tem o objetivo de apoiar o mercado 

brasileiro nos setores de segurança civil e pública e infraestrutura crítica, propondo oferta conjunta de um 

modelo de "Cidades Inteligentes, Seguras e Resilientes" 

 

 Soluções tecnológicas de ponta para infraestruturas de transporte, conectividade e iluminação, 

transformação digital e modelos de eficiência energética 

 

 Soluções integradas conjuntas sob medida garantindo suporte ao cliente em seu ciclo de vida  

 

Brasília, 9 de junho de 2021 – Enel X Brasil, Leonardo e TIM, as três principais empresas italianas e 

referências mundiais nos setores de energia, mobilidade elétrica, tecnologias, conectividade e segurança 

cibernética, assinaram hoje na Embaixada da Itália, em Brasília, um Acordo de Intenções para oferecer 

soluções conjuntas para um modelo de cidades inteligentes, seguras e resilientes. Com amplo portfólio em 

Energia, Segurança e Comunicações e uma abordagem orientada a serviços, as três empresas oferecerão 

no Brasil soluções integradas sob medida, abordando todo o ciclo de vida do projeto.  

 

Pelo acordo, cada empresa desenvolverá e fornecerá capacidades fundamentais no âmbito de projetos 

comuns no campo de transporte, conectividade, transformação digital e energia, oferecendo soluções 

conjuntas para uma e-cidade conectada. Mas, acima de tudo, o projeto tem como propósito contribuir de 

forma eficiente para trazer mais proteção, segurança e qualidade de vida aos cidadãos em suas atividades 

durante todo o dia. O acordo visa também impulsionar soluções que permitam às cidades, indústrias e 

residências aumentarem a segurança, fornecendo produtos e serviços que impulsionem a expertise da 

indústria brasileira. Parte deste projeto é identificar possíveis cidades nas quais o desenvolvimento de projetos 

pode ser aplicado com a intenção de transformá-las em um "laboratório vivo" para as aplicações tecnológicas 

mais animadoras e promissoras que contribuam para o desenvolvimento sustentável na localidade. 

 

Graças a este acordo, uma gama completa de serviços eletrônicos será oferecida: e-city, e-home, e-mobility, 

e-industries e também serviços digitais financeiros. Sistemas de energia e inteligência artificial serão aplicados 

para facilitar a vida dos cidadãos, permitindo que eles vivam a vida cotidiana em completa tranquilidade e 

segurança, desfrutando de tecnologias de ponta. 

 

Entre as possíveis aplicações desenvolvidas para cidades inteligentes a partir da parceria está a implantação 

de tecnologias de segurança aos cidadãos, com conectividade e integradas a uma série de sensores 

inteligentes, como os para medição do clima e nível de poluição, além de sistemas de recarga pública para 

veículos elétricos. Para empresas e edifícios públicos, a parceria prevê a disseminação do conceito de 

eficiência energética, por meio o desenvolvimento de soluções de engenharia, oferta de energia renovável 

em usinas de geração distribuída e uso de plataformas de monitoramento em tempo real para climatização. 

O objetivo é oferecer soluções sustentáveis e inovadoras, proporcionando mais eficiência aos clientes. 

 



 

 

 

"Um dos principais objetivos da Enel X é promover a descarbonização dos centros urbanos, oferecendo 

soluções que tornem as cidades mais digitais, sustentáveis e circulares, com benefícios para os cidadãos e 

para a sociedade. A parceria com a Tim e a Leonardo fortalece a estratégia da Enel X no Brasil, ampliando 

sua capacidade de oferecer serviços e produtos inovadores aos seus clientes no mercado brasileiro de 

energia", afirmou o Head da Enel X Brasil, Francisco Scroffa. 

 

 

 

"Hoje é um dia importante, pois este acordo representa uma oportunidade única de capitalizar as habilidades 

de três empresas internacionais líderes que oferecem no Brasil um pacote integrado e completo de serviços 

em benefício dos cidadãos, promovendo o conceito de cidade Inteligente, Resiliente e Segura. A Leonardo 

desenvolveu uma plataforma de comando e controle capaz de gerenciar dados de satélite com dados de 

monitoramento terrestre, garantindo segurança física e cibernética", disse Francesco Moliterni, presidente da 

Leonardo do Brasil. 

 

Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil, reforça a importância das parcerias para a construção de ofertas 

integradas aos clientes corporativos no país: "Temos trabalhado para levar a experiência do cliente para o 

próximo nível, e isso inclui indústrias ansiosas por soluções conectadas. A TIM é líder em cobertura 4G no 

Brasil e estamos à frente dos projetos 5G mais inovadores. Essa parceria é mais um passo para a 

transformação digital do país. A inovação é fundamental para incentivar a mudança que precisamos".  

 

 

Sobre a Enel X 

A Enel X é a linha global de negócios da Enel dedicada ao design e desenvolvimento de produtos e serviços com foco nos princípios da 

sustentabilidade e da economia circular para proporcionar às pessoas, comunidades, instituições e empresas soluções que respeitem o 

meio ambiente e incorporem a inovação tecnológica no cotidiano. A empresa é líder global em soluções avançadas de energia, gerencia 

serviços como resposta à demanda para cerca de 6 GW de capacidade global total e possui aproximadamente 116 MW de capacidade 

instalada de armazenamento em todo o mundo, além de ser líder no setor de mobilidade elétrica, com mais de 170.000 pontos de 

carregamento públicos e privados para veículos elétricos disponibilizados em todo o mundo 

 

Sobre a Leonardo   

A Leonardo, uma empresa global de alta tecnologia, está entre os dez maiores players mundiais em Aeroespacial, Defesa e Segurança 

e a principal e empresa industrial da Itália. Organizada em cinco divisões de negócios, a Leonardo tem uma presença industrial 

significativa na Itália, Reino Unido, Polônia e EUA, onde também opera por meio de subsidiárias que incluem Leonardo DRS (eletrônica 

de defesa) e joint ventures e parcerias: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. A Leonardo compete nos mais importantes 

mercados internacionais alavancando suas áreas de liderança tecnológica e de produto (Helicópteros, Aeronaves, Aeroestruturas, 

Eletrônica, Segurança Cibernética e Espaço). Listada na Bolsa de Valores de Milão (LDO), em 2020, a Leonardo registrou receitas 

consolidadas de € 13,4 bilhões e investiu € 1,6 bilhão em Pesquisa e Desenvolvimento. A empresa faz parte do Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade (DJSI) desde 2010 e foi nomeada líder global de sustentabilidade no setor Aeroespacial e Defesa pelo segundo ano 

consecutivo do DJSI em 2020.  

 

Sobre a TIM Brasil 

Evoluir junto com coragem, transformando a tecnologia em liberdade" é o propósito da TIM, que atua em todo oBrasil com serviços de 

telecomunicações, com foco nos pilares da inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos 

importantes no mercado desde o início de suas operações no país e está na vanguarda da transformação digital da sociedade, em 

consonância com a assinatura da marca: "Imagine possibilidades". Desde 2015, é líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive 

no interior, a viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação da Living Labs em 2019, 

e está pronta para a próxima geração de redes móveis. 

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura cada vez mais inclusiva, com um ambiente de trabalho baseado no respeito. A 

empresa está comprometida com as melhores práticas em Meio Ambiente, Social e Governança, e é por isso que faz parte de importantes 

portfólios no Mercado de Ações brasileiro, como S&P/B3 Brasil ESG, Índice de Carbono Eficiente (ICO2) e Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), sendo a operadora de Telecomunicações por mais anos consecutivos nesta lista (13 anos). A TIM também faz parte 

da B3 New Market, reconhecida como o mais alto nível de Governança Corporativa, a primeira empresa de Telecomunicações 

reconhecida pela Controladora Geral da União (CGU) com o selo Pró-ética e a primeira empresa de Telecomunicações com o certificado 

ISO 37.001. 

 

 

INFORMAÇÕES DE CONTATO  

Enel X                                                   Leonardo                                     TIM Brasil | MassMedia 

Comunicação 



 

 

 

Press Office Press Office                                         Media Contacts 

Maria Fernanda Freitas T +39 06 3247 3313 Juliana Guerra 

fernanda.rodrigues@enel.co

m 

leonardopressoffice@leonardocompany.co

m 

assessoria.tim@massmedia.com.br 

 leonardocompany.com julianaguerra@massinteligencia.com.b

r 

  11 9 6079-3821 
 

 

mailto:fernanda.rodrigues@enel.com
mailto:fernanda.rodrigues@enel.com
mailto:leonardopressoffice@leonardocompany.com
mailto:leonardopressoffice@leonardocompany.com
about:blank
about:blank
about:blank

