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CAMPINAS 

Fernando Garnero 
 Prefeito Jonas Donizette; 
 797 km²; 
Mais de 1.200.000 de habitantes; 
 5º lugar entre 100 municípios com Índice das Melhores e Maiores Cidades 

Brasileiras segundo o BCI100, elaborado pela Delta Economics & Finance; 
 10ª cidade mais rica do Brasil; 
 Responsável por mais de 15% de toda a produção científica nacional; 
 3º maior polo de pesquisa e desenvolvimento brasileiro; 
Única cidade não capital considerada como Cidade Motor Mundial; 
 5 das principais rodovias brasileiras; 
Maior aeroporto de cargas da América Latina; 
 Locomotiva da Região Metropolitana, formada por 20 municípios com mais 

de 3 milhões de habitantes; 
 Junto com a Grande São Paulo e Baixada Santista integra o chamado 

Complexo Metropolitano Expandido, a 1ª Macrometrópole do hemisfério sul. 



UM POUCO DE HISTÓRIA 

1976 
•Criação da IMA – 4ª empresa de TI  de 

Economia Mista no Brasil – O primeiro 
computador pessoal do mundo acabava de 
ser inventado. 

1984 
• Implantação do Serviço 156. Campinas 

foi a terceira cidade do país a contar com 
esse serviço. 

1990 
• 1º Sistema para 

apuração eletrônica 
de votos de eleição. 
A urna eletrônica 
surgiria apenas em 
1996. 



UM POUCO DE HISTÓRIA 

2013 • Início do Governo do Prefeito Jonas Donizette 

• Ampliação do Campinas Digital 

2014 • Mudança para a nova sede da IMA 

• Modernização do Data Center 

2015 
• Criação do Portal do Cidadão Web 

• Ampliação dos Softwares para Prefeitura de 
Campinas 

2016 
• Implantação do SEI (Sistema 

Eletrônico de Informação) 



UM POUCO DE HISTÓRIA 

2017 

• Reestruturação Completa da empresa, em especial 
da Diretoria de Tecnologia, equiparando a IMA com 
os maiores players do mercado de TIC; 

• Planejamento estratégico para a sustentabilidade e 
perpetuidade da IMA; 

• Estratégia focada na expansão de mercado; 
• Criação da Diretoria de Compliance; 

• Ampliação da rede de fibra ótica para mais de 400 
km na cidade com sua monetização; 

• Lançamento do Aplicativo Portal do Cidadão; 

• Migração de todos os sistemas para a nuvem;  

• Expansão do WiFi Grátis para mais de 2 milhões de 
acessos; 

• Implementação do conceito “Cidade Inteligente”; 

• Início do planejamento de abertura de capital (IPO); 
• Hoje a IMA conta com mais de 840 colaboradores. 



VISÃO 

MISSÃO 

Ser reconhecida pelo cidadão como 
referência em soluções criativas para 
gestão pública municipal. 

Através da tecnologia, 
empreender estratégias para 
gestão pública municipal, em 
benefício do cidadão. 



PARCERIAS TECNOLÓGICAS 

CPqD 

ZTE 

CISCO 

EMBRATEL 

UNICAMP 

PRODAM/SP 

ORACLE 

IBM 

Elbit System 

PLANET 

SOFTEX 

PRODESP 
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APM 

• Associação Paulista de 
Municípios (645 cidades) 

CPqD 

• Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento 



• Campinas foi reconhecida 
em 2017 como sendo a “ 8ª 
Cidade mais inteligente do 
Brasil”, sendo a 1ª não 
capital de estado; 

 
• A rede de fibra ótica 

municipal possui 120 km de 
extensão com projeto 
aprovado para mais 300 km. 
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• Atende a 52 escolas 
municipais, 11 laboratórios de 
ensino e 4 Centros de Saúde e 
2 Hospitais com velocidade de 
11 Mega Bits/segundo. 

• A IMA estará conectando mais 
10 Centros de Saúde em breve. 

• Quando implantada a rede de 
fibra ótica, toda rede municipal 
de ensino estará conectada 
(223 pontos). 
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• Portal do Cidadão ganhou um 
aplicativo em julho; 

• O Portal na Internet possui mais de 32 
serviços online providos pela IMA (em 
2015 eram apenas 7); 

• O APP Portal do Cidadão conta com 11 
serviços, mas a meta é ampliar 
sempre; 

• Hoje o aplicativo permite ficar por 
dentro dos eventos públicos de 
Campinas, consultar multas, adotar 
animais, solicitações ao 156, consulta a 
protocolos, pagamento do IPTU, 
consulta de medicamentos e vagas de 
emprego. 

• O Diário Oficial do Município é totalmente digital e a plataforma está acessível a 
outros municípios tendo sido “copiada”, inclusive, pela Prefeitura de São Paulo. 
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CAMPINAS DIGITAL 

• Campinas Digital é o nome do programa 
municipal de internet wifi gratuita para o 
cidadão. 

• Iniciada timidamente em 2009, em próprios 
municipais, ganhou força em 2016. 

• Hoje a cidade conta com 24 pontos de acesso 
gratuito à internet; 

• Os locais vão desde pontos de ônibus, 
passando por praças públicas, biblioteca, paço 
municipal, escolas e centros de saúde; 

• Nesses locais o acesso é feito por 2,4 milhões 
de pessoas/mês. 



CAMPINAS DIGITAL 

AMPLIAÇÃO 

• O projeto Campinas Digital será 
implantado em mais 42 localidades 
(praças, escolas, locais de concentração 
de público). 

CÂMERAS 

• A cidade de Campinas tem suas vias 
monitoradas por mais de 450 câmeras 
distribuídas estrategicamente, tornando 
a cidade mais segura. 



SOLUÇÕES PARA O CIDADÃO 

Soluções de Mobilidade, Saúde e Segurança 
desenvolvidas pela própria população. 

2º HACKATHON 

IMA: ACELERADORA 



SOLUÇÕES PARA O CIDADÃO 

Últimos lançamentos 
(Apps): 
- Portal do Cidadão 
- Emprega Bem 
- IPTU Mobile 
- Alerta Dengue 
- CPAT Vagas 
- Guarda Amigo 
- Bike Seguro 
- Busca de 
Medicamentos 



EXPANSÃO COMERCIAL 
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