THE SMART CHAIN CITY
Business Innovation & Logistic

A Polo Swiss Development AG é uma
empresa suíça, com sede em Zug, e que
opera nos setores Imobiliário e Blockchain
com o objetivo de implementar Smart
Chain Cities em âmbito global.
Neste contexto, a Smart Chain City Polo
Multimodal Pecém é a primeira cidade
inteligente no mundo movida a tecnologia
blockchain.

SMART CHAIN CITY POLO MULTIMODAL PECÉM
Com mais de 20 milhões de m² de área privada, o Polo Multimodal Pecém está
estrategicamente localizado no corredor logístico da região do Porto do Pecém, no
município de São Gonçalo do Amarante, estado do Ceará, região Nordeste, Brasil.

Tr a t a - s e d e u m t e r r i t ó r i o i n o v a d o r,
idealizado para abrigar empresas e
negócios do mundo todo. Foi projetado
dentro dos mais modernos e rigorosos
critérios de infraestrutura, tecnologia,
sustentabilidade e governança, integrando
áreas industriais, comércios, serviços,
residências, utilities e acessos ferroviários
e rodoviários, além da construção de
estruturas como um Centro Tecnológico,
um Valley para geração de energia
renovável e um Aeroporto.

Confira o nosso filme
institucional escaneando
o QR code abaixo.

PROPÓSITO
Criamos um território inovador dotado de infraestruturas modernas
e flexíveis, logística integrada, tecnologias disruptivas, digitalização e
integração de serviços e processos e programas de incentivos para auxiliar
as empresas na eficiência de suas operações e estratégias de crescimento.

MISSÃO
Agregar valor aos resultados empresariais, com eficiência e transparência,
firmando-nos como uma plataforma logística e de serviços inovadora,
completa e intensiva em conhecimento, ampliando as condições que
favoreçam a inovação econômica, urbana e social.

VISÃO
Ser um referencial em reputação e padrão de excelência, a qualquer
tempo e lugar, como um ecossistema de negócios, investimentos,
empreendedorismo, inovação e inclusão produtiva.

VALORES
•
•
•
•
•

Empenhamo-nos em manter os mais altos padrões profissionais;
Lideramos pelo exemplo em todos os níveis;
Trabalhamos de forma colaborativa e responsável;
Inovamos na oferta de serviços estratégicos e operacionais;
Desenvolvemos, atraímos e retemos talentos.

Localização

Fortaleza
CE
Nordeste
Brasil

LOCALIZAÇÃO
O Brasil, uma das maiores economias do mundo, apresenta inúmeras
oportunidades de negócios e investimentos.
O país é dividido em cinco
regiões, entre as quais —
cada uma com características
próprias — a região Nordeste
é uma das mais promissoras,
abrigando 25% da população
do país. Formada por nove
estados, é uma nova fronteira
a ser explorada, onde grandes
oportunidades de negócio
e investimentos podem ser
encontradas em vários setores
econômicos.
Na região, o estado do Ceará se
destaca pela proximidade dos
mercados da América do Norte,
Europa e Ásia em termos de
tempo de navegação, política
de atração de investimentos e
incentivos fiscais, segurança

jurídica, austeridade fiscal,
melhores índices de educação
básica, média e superior, baixos
custos de energia — com oferta
de matriz limpa e renovável —,
sendo um dos estados que mais
investe em desenvolvimento
socioeconômico sustentável.
Sua localização estratégica o
torna um dos maiores destinos
turísticos do Brasil, com uma área
total de mais de 148 milhões de
km² e um vasto litoral repleto de
belezas naturais.
Com uma população de mais
de 2,6 milhões de habitantes,
Fortaleza, a capital cearense, é
uma das principais metrópoles do
país.

O estado do Ceará se consolida como
um hub de relevância mundial, com
localização estratégica e eficiência
na gestão através das operações
dos melhores players dos segmentos
marítimo, aéreo e tecnológico.
Marítimo: Porto do Pecém opera
em conjunto com o Porto de Roterdã
(Holanda).

Aéreo: Aeroporto Internacional Pinto
Martins (Fortaleza, Ceará) é administrado
pela Fraport Brasil, subsidiária da Fraport
AG (Alemanha).
Tecnológico: Além da instalação de
modernos Datacenters, Fortaleza é uma
das cidades no mundo com mais cabos
submarinos e ampla oferta de redes de
fibra ótica.

Projeto

TERRITÓRIO

20.000.000 M²

Área Útil:
Atividades Produtivas e Logística

7.700.000 m²

Comércio e Serviços

2.330.000 m²

Residências

1.850.000 m²

Zonas Verdes

963.000 m²

Números Gerais (Até 2050):
Investimento

R$ 4,4 bilhões

Faturamento

R$ 12,5 bilhões

Empregos Diretos e Indiretos

87.577 empregos

PROJETOS COMPLEMENTARES
Airport Polo Pecém

4.000.000 m²

Polo Energy Valley

5.000.000 m²

O MODELO
O modelo de negócio da Smart Chain City Polo Multimodal
Pecém é inovador, sendo baseado na demanda real de
empresas e negócios que, para sua jornada eficiente
de crescimento, precisam de garantias e integração
de infraestruturas, serviços, mobilidade e segurança.
Este modelo gera impactos econômicos, sociais
e ambientais, contribuindo, também, para o
desenvolvimento orgânico e sustentável de diversas
atividades econômicas que se incorporam à Smart
Chain City (lojas, bancos, hotéis, escolas, universidades,
entretenimento, hospitais, restaurantes, residências etc.).

Comércio e Serviços

Indústria e Logística

LANTERNIM

SMART CONCEPT

TELHA TERMOACÚSTICA

O Polo Multimodal Pecém analisa
a necessidade de cada empresa,
propondo soluções customizadas,
direcionando e dando suporte na
escolha das melhores opções para
sua instalação e futura expansão:

PLACAS FOTOVOLTAICAS

ILUMINAÇÃO COM LED INTELIGENTE
CÂMERAS BIOMÉTRICAS

• Locação de galpões logísticos
modulares, com módulos a partir
de 500m² para instalações rápidas
e eficientes na modalidade plug
and play;

BRISES DE VENTILAÇÃO

PISO DRENANTE

PISO INTERTRAVADO

IRRIGAÇÃO COM ÁGUA DE REUSO

• Construção de empreendimentos
industriais sob medida na
modalidade built to suit, agregando
o serviço de start-up de plantas
produtivas em sistema turn-key;

REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA

REDE DE ÁGUA POTÁVEL

FIBRA ÓTICA

GALPÃO INDIVIDUAL TIPO E
de 2.400 m²

REDE DE ESGOTO

REDE DE GÁS SUBTERRÂNEA

COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS

GALPÕES MODULARES TIPO C E D
de 6.000 m² com módulos de 500m²

Núcleo de Gestão e Tecnologia

1ª Fase
• Locação e venda de áreas urbanizadas para
instalação de negócios (indústria, comércio e serviço);
• Locação de áreas para armazenamento e estocagem
de cargas e contêineres, conectados à ferrovia
Transnordestina através de ramais ferroviários com
pátios de carga e descarga;
• Área planejada para a construção de 20.000
residências de diferentes padrões e tipologia para a
venda e locação, visando atender, principalmente, à
demanda por moradia das empresas instaladas no
Polo Multimodal Pecém.

1.000.000 m²

Comércio e Serviços

1ª Fase
Indústria e Logística

Residencial

CENTRO DE GESTÃO (POLO SUITE)

ACESSO BR 222

CENTRO TECNOLÓGICO (POLO TECH)

HELIPONTO CROATÁ

N ú c l e o d e i n t e l i g ê n c i a re s p o n s á v e l p e l a g e s t ã o , s e r v i ç o s e
inovações que visam o suporte operacional e estratégico às
e m pre sa s e n e góc i os in s t a la d o s n o Po lo M u lt im o d a l Pe c é m .

Pilares

MULTIMODALIDADE

Integração dos principais
modais para reduzir os custos
e aumentar a eficiência nos
processos logísticos.

INOVAÇÃO

Aplicação de tecnologias
inovadoras e disruptivas para
agregar valor às atividades,
produtos e serviços.

SOLUÇÕES

Dinamização e internacionalização
por meio de soluções customizadas
e integradas de instalação e
funcionamento.

SUSTENTABILIDADE

Padrão construtivo greenbuilding,
matriz de energia renovável,
m e l h o re s p r á t i c a s e m E S G
alinhadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
propostos pela ONU.

Multimodalidade
O acesso e a integração dos
principais modais de transporte
(marítimo, rodoviário, ferroviário e
aéreo) são um importante atrativo,
pois contribuem para maior
celeridade, segurança, otimização e
eficiência nos processos logísticos
e ampliam as possibilidades de
conexão com o Brasil e o mundo.

RODOVIA FEDERAL BR 222
RODOVIA

PORTO DO PECÉM

RODOVIA FEDERAL BR 222

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

Trata-se do principal corredor logístico
da região que margeia o Polo
Multimodal Pecém. A ampla frente
para a rodovia federal representa um
atrativo para a instalação de empresas

A BR 222 é o corredor logístico mais importante do estado do Ceará, ligando a área
do Pecém à Fortaleza e aos estados da região Norte do país. O seu acesso à Rodovia
BR 116 proporciona a conexão com os estados das regiões Sul e Sudeste.

de comércio e serviço que darão
suporte ao Polo Multimodal Pecém e
ao Complexo Industrial do Porto do
Pecém (CIPP).

FERROVIA

FERROVIA TRANSNORDESTINA

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

O modal ferroviário atravessa todo o Polo
Multimodal Pecém, oferecendo conexão
com o Porto do Pecém e outras regiões do
país. Também está prevista a estruturação de
ramais ferroviários para a carga e descarga de
mercadorias dentro do Polo Multimodal Pecém.

•

Redução do custo logístico para o transporte de média e longa distância de mercadorias, em
comparação com o transporte rodoviário;

•

Grande capacidade de movimentação de carga a baixo custo;

•

Elevada eficiência energética de forma sustentável.

A Ferrovia Transnordestina, através de uma
logística que une os modais ferroviário,
rodoviário e marítimo de alto desempenho,
possibilita maior competitividade ao escoamento
da produção agrícola e mineral da região.

AERÓDROMO

Croatá
Umarituba

Polo Multimodal

Polo Multimodal
Polo Multimodal

Heliponto Umarituba

AERÓDROMO E HELIPONTOS POLO MULTIMODAL PECÉM
O projeto do Aeródromo do Polo
Multimodal Pecém prevê sua
construção a 20 km de distância
do Porto do Pecém e a 55 km do
Teresina
/ Belém
Aeroporto
Internacional de Fortaleza.

Na primeira fase, o Aeródromo
Polo Pecém contemplará uma pista
de pouso de 1.800 metros e dois
helipontos, integrando a logística
aérea da região.

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS
•

Resposta a emergências;

•

Ganho de tempo na agenda das empresas;

•

Segurança corporativa/executiva.

PORTO

PORTO DO PECÉM
Considerada a nova fronteira do mercado global, é um dos
Portos mais eficientes e sustentáveis do Brasil devido à sua
posição estratégica reforçada pela recente ampliação do
Canal do Panamá, o que permite reduzir o tempo de conexão
marítima com os portos asiáticos. Devido à sua geografia
privilegiada e infraestrutura moderna, o Porto do Pecém possui
capacidade para receber os grandes navios porta contêineres
da classe Post Panamax.
Em 2018, o Porto de Roterdã (Holanda), maior área marítima
para embarque e desembarque da Europa — e uma das

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS
maiores do mundo — adquiriu participação da Companhia
de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém S/A (CIPP), consolidando o posicionamento do Porto
do Pecém no mercado mundial em trânsito de mercadorias,
oferecendo vantagens competitivas importantes para a logística
no comércio globalizado, impulsionando o desenvolvimento.
Tendo a Zona de Processamento de Exportação do Ceará
(ZPE) instalada na CIPP, a região do Pecém conta com um
importante diferencial para os negócios das empresas, com
foco na exportação.

•

Redução do custo logístico para empresas importadoras e
exportadoras devido à proximidade com os principais mercados
consumidores do mundo, como EUA, Europa, África e Ásia;

•

Infraestrutura de acesso terrestre adequada, amplos espaços
para a expansão empresarial com custos operacionais reduzidos;

•

O Polo Multimodal Pecém está conectado ao Porto do Pecém via
BR 222 e Ferrovia Transnordestina.

Inovação
As infraestruturas, espaços, serviços
e processos da Smart Chain City
serão impulsionados por tecnologias
inovadoras e disruptivas, agregando
valor às atividades das empresas
instaladas. O estado do Ceará se
tornou um decisivo Hub Tecnológico
com ampla oferta de redes de fibra ótica
e instalação de modernos Datacenters.

POLO DIGITAL PLATFORM
Os processos inovadores do Polo Multimodal
Pecém são baseados em uma plataforma
digital interativa chamada Polo Digital
Platform, conceitualmente fundamentada na
interoperabilidade e na tecnologia blockchain
(smart contracts, smart assets, digital identity)
e adequadamente conectada e distribuída por
meio das tecnologias IoT (Internet of Things), Big
Data e IA (Artificial Intelligence), integrando as
fases de controle nos âmbitos de infraestrutura,
serviços, tecnologia e governança.
A Polo Digital Platform soluciona, de forma
simplificada e transparente, as principais
barreiras necessárias à atração, instalação
e funcionamento das empresas na Smart
Chain City. Por meio da digitalização destes
processos, a empresa reduz tempo, custos
e burocracias, melhorando sua eficiência e
aumentando sua competitividade.

SMART CITY SOLUTIONS
SMART ASSETS
MOBILIDADE
UTILITIES
CONECTIVIDADE
DIGITAL IDENTITY
GESTÃO E CONTROLES

POLO SECURITY TOKEN (PST)
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Os PST’s são lastreados no ativo
real de propriedade da companhia
(áreas da Smart Chain City) e serão
negociados por meio de smart
contracts nas principais bolsas
internacionais da nova geração.
Trata-se do primeiro caso concreto
de digitalização das ações de uma
empresa imobiliária em blockchain,
condição que torna a Polo Swiss
Development AG pioneira em
inovação tecnológica aplicada à Real
Estate.
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E m p a rc e r i a c o m a i n o v a d o r a
plataforma da empresa Mt Pelerin, de
Genebra, Suíça, o Polo Multimodal
Pecém teve suas ações digitalizadas
por meio da tecnologia blockchain,
transformando ações ordinárias em
Security Tokens, chamados Polo
Security Token (PST), agregando
múltiplas vantagens a seus acionistas
como maior transparência, liquidez,
segurança e menores custos de
gerenciamento.

Confira o filme do
PST escaneando o
QR Code acima.

POLO COIN
Todos os processos do
território da Smart Chain
City são impulsionados por
tecnologias inovadoras
que estão à disposição
das empresas e pessoas
residentes, dentre elas
uma altcoin (alternative
coin) nativa chamada Polo
Coin.
A Polo Coin é primeira
Utility Token integralmente

aplicada como incentivo
à dinamização e
internacionalização das
empresas, facilitando a
troca segura de produtos
e serviços dentro do Polo
Multimodal Pecém e
permitindo maior agilidade
e t r a n s p a rê n c i a n a s
transações comerciais
entre empresas e
fornecedores que operam
na Smart Chain City.

POLO TECH
U m C e n t r o Te c n o l ó g i c o
inovador que abriga projetos,
startups e empresas focadas
em tecnologias de ponta
(Blockchain, IA, IoT etc.) e
um Centro de Competência
dedicado à robótica avançada,
tecnologias digitais da
informação e comunicação e
tecnologias 4.0. Trata-se de um
grande espaço para a pesquisa
aplicada, desenvolvimento e
inovação e para a cooperação
técnica com universidades e
institutos de pesquisa nacionais
e internacionais, por meio do
qual as empresas se beneficiarão

de orientação, treinamento,
melhorias tecnológicas e em
infraestrutura e desenvolvimento
experimental.
O Polo Tech é um hub altamente
especializado, capaz de gerar
conhecimento e prover novas
soluções para a digitalização de
processos, além de criação e
desenvolvimento compartilhados
com ecossistemas de
empreendedorismo e inovação,
agregando valor e aumentando a
competitividade e escalabilidade
das empresas.

Soluções
A dinamização e a internacionalização
das empresas, por meio da oferta de
serviços customizados, integrados
de instalação e funcionamento,
agregam valor aos resultados
empresariais, reduzem burocracias
e custos, simplificam processos,
promovem a transformação digital e
aumentam a competitividade.

POLO SUITE
Com uma equipe talentosa, multidisciplinar,
altamente qualificada e com experiência
internacional, além da consolidação de um
pool de parceiros com diversas expertises,
a Polo Suite é a empresa que atua como
“agência” de gestão e serviços para instalação
e funcionamento das empresas e negócios na
Smart Chain City Polo Multimodal Pecém.

MULTIMODAL UTILITIES
Uma célula de serviços da
Polo Suite, que oferece
um conjunto de soluções
integradas e utiliza
algoritmos desenvolvidos
especificamente com
foco em gestão e controle
de Água, Gás, Energia
Elétrica e outras utilities
— além de logística e
segurança. A Multimodal

Utilities utiliza uma
inovadora Plataforma
Web para gestão,
monitoramento e controle
integrados de pontos
com telemetria, que torna
possível acompanhar
remotamente o consumo
das mais diversas
variáveis em tempo real.

MULTIMODAL MARKETPLACE
Vitrine de negócios onde
as empresas instaladas
e parceiros da Smart
Chain City poderão
oferecer e comercializar
seus produtos e serviços
com a segurança da
tecnologia blockchain.
Trata-se de um canal

de vendas que funciona
como um hub integrador,
permitindo a conexão
das empresas e parceiros
com seus mercados-alvo
e com alguns dos maiores
marketplaces do Brasil e
do mundo.

POLO VENTURES
É a empresa que cria,
seleciona e participa de
projetos, aplicações, startups
e empresas inovadoras que
atuam na Smart Chain City.
Trata-se de uma gestora de
negócios e investimentos que
viabiliza a jornada eficiente
de funding de tecnologias e

empresas em vários estágios
de desenvolvimento, às
quais estão inseridas,
especialmente, nos setores
estratégicos da Tecnologia da
Informação e Comunicação
(TIC), Logística, Energia,
Novos Materiais e Design.

Sustentabilidade
O conjunto de ações com adoção de melhores
práticas ESG, programas e controle de
impactos econômicos, sociais e ambientais;
padrões de consumo e produção sustentáveis;
mecanismos para criação e planejamento à
gestão eficaz; infraestrutura com modelo
construtivo A+ de padrões greenbuilding,
gestão de resíduos, programas de eficiência
hídrica e energética, com matriz renovável;
compromisso com o combate à mudança do
clima e seus impactos; incentivo ao crescimento
econômico sustentado e socialmente inclusivo.

ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE)
Em 2017, o Polo Multimodal Pecém pactuou
os 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) — compromissos de
sustentabilidade propostos pela Organização
das Nações Unidas (ONU – PNUD). Desde
então, vem empenhando-se em envolver
seus stakeholders neste movimento global
e cumprir com as metas alinhadas à sua
estratégia e operação que integram os
princípios ESG para construção e execução
de seu negócio, buscando mitigar riscos
e criar novas oportunidades. Utiliza, como
base, normas internacionais e auditáveis de
desempenho econômico, ambiental e social.

Ambiental — Promover a ecoeficiência
hídrica e energética, gestão de resíduos e
ações de combate a mudanças climáticas
através da qualidade ambiental, reduzindo
impactos negativos, bem como fomentar a
Economia Circular por meio de produtos e
serviços que estimulem o desenvolvimento
de negócios alinhados à preservação do Meio
Ambiente;
Social – Proporcionar educação, capacitação
e empregabilidade, atuar pela relação de bemestar das pessoas e pela manutenção de
um ambiente diverso e sem discriminação e

desenvolver programas de Responsabilidade
Social e Voluntariado Empresarial;
Econômica — Alavancar a economia local de
forma equitativa e aprimorar, constantemente,
o desempenho econômico, o ritmo de
crescimento e de inovação;
Governança — Implementar compliance
via programa de integridade e ética, alinhar
a cultura organizacional aos princípios da
sustentabilidade e prezar pela segurança
digital.

POLO ENERGY
A Smart Chain City conta
com um Valley destinado à
instalação de matrizes de
energia renováveis e limpas
para suprir a demanda
das empresas e negócios
instalados no Polo Multimodal
Pecém e seu entorno.

A Polo Energy é a empresa
dedicada à gestão deste
Valley de energia limpa e
renovável, que tem como
objetivo a geração distribuída
e a realização de projetos de
PD&I relacionados à energia e
ao Meio Ambiente.

PARCEIROS
Para o desenvolvimento e execução de
serviços de excelência, a Smart Chain
City Polo Multimodal Pecém consolidou
a integração de várias expertises, por
meio de um pool de parceiros com
reconhecimento nacional e internacional,
em suas respectivas áreas de atuação.

UNIVERSIDADES:

No ecossistema simbiótico próspero da região do Pecém, projetamos uma
Smart City sustentável, movida a tecnologia blockchain, para atender às
demandas de empresas e negócios globais, promovendo a inovação e a
competitividade e contribuindo com o progresso da nova era industrial.

polomultimodal.com

