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Principais insights
1. A Internet das Coisas (IoT) apresenta às empresas dos setores privado
e público uma oportunidade sem precedentes de promover novas
fontes de benefícios, inclusive o potencial para automatizar até 50%
dos processos manuais.
2. Esses benefícios serão usufruídos por quem tiver interesse em
melhorar seus recursos de dados (integração, automação e análise)
e sua agilidade de processamento geral. Aqueles que simplesmente
conectam o maior número de dispositivos à rede ficarão de fora.
3. O sucesso exige novas qualificações da força de trabalho, parceria
eficaz entre a TI e a TO, um ecossistema amplo de parceiros e uma
abordagem de plataforma.
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A Cisco estima que a IoE (Internet de Todas as Coisas) - a conexão em rede de pessoas, processos, dados
e coisas - gerará US$ 19 trilhões em receita adicional para os setores privado e público juntos entre 2013
e 2022. Mais de 42% desse valor (US$ 8 trilhões) virá de um dos principais viabilizadores da IoE, a Internet
das Coisas (IoT). Definida pela Cisco como "a conectividade inteligente de dispositivos físicos, que promove
enormes ganhos em eficiência, crescimento empresarial e qualidade de vida", a IoT frequentemente
representa o caminho mais rápido para que as empresas dos setores privado e público obtenham os
benefícios da IoE (acesse https://www.iotwf.com/iotwf2014/deployment_map e veja mais de 250 exemplos
de implantações globais da IoT).
Este documento combina uma pesquisa original e uma secundária, bem como uma análise econômica, para
oferecer um roteiro para maximizar os benefícios oriundos dos investimentos na IoT. Ele também explica
por que, no âmbito da IoT e da IoE, a combinação de computação/análise na borda da rede e data center/
nuvem é essencial para gerar insights práticos que produzam melhores resultados empresariais.

A importância da inovação
As empresas dos setores privado e público enfrentam, talvez mais do que nunca, uma
pressão intensa para inovar com mais rapidez. Apesar de vários fatores produzirem
essa "exigência por inovação", a globalização crescente e as expectativas elevadas dos
clientes ou dos cidadãos são os principais responsáveis por tirar o sono dos executivos.

A história oferece muitos
exemplos de líderes de
mercado que sofreram as
terríveis consequências
de não prever a mudança
para modelos empresariais
digitais.

Além disso, os avanços da tecnologia digital agora permitem que os novos concorrentes
do mercado ameacem (e ultrapassem) aqueles que não conseguem reagir ao desafio
que é a inovação. A história recente é repleta de exemplos de líderes de mercado que
sofreram as terríveis consequências de não prever a mudança para modelos empresariais
"digitais" (pensamos imediatamente na Kodak e na Blockbuster). As apostas são altas:
estima-se que, até 2027, novas empresas substituirão 75% das empresas que estavam
no índice S&P 500 em 2011.1 Uma parte considerável dessa rotatividade na concorrência
resultará da modificação do mercado impulsionada pela tecnologia.
As demandas crescentes por inovação mais rápida, globalização e melhores
experiências de cliente têm um impacto em cascata na complexidade operacional,
obrigando muitas empresas a enfrentar questões extremamente importantes como:
• Como otimizar continuamente nossos processos de desenvolvimento e produção
para sustentar ciclos de inovação mais rápidos?
• Como atender às crescentes demandas de clientes que entendem de tecnologia
e esperam um serviço impecável?
• Como gerenciar um portfólio crescente e complexo de ativos físicos distribuídos
ao redor do mundo?
• Como gerenciar de modo eficaz nosso ecossistema crescente de parceiros da
cadeia de fornecimento?
Para lidar com esses e outros desafios, as empresas estão cada vez mais se voltando
para a Internet das Coisas (IoT).2 [Figura 1, página seguinte]
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A IoT é composta por redes de objetos físicos e sensores conectados que
automatizam as operações ao:
• Coletarem informações automaticamente sobre ativos físicos (máquinas, equipamentos,
dispositivos, instalações, veículos) para monitorar o status ou o comportamento
• Usarem essas informações para oferecer visibilidade e controle para otimizar os
processos e o uso de recursos, além de melhorar a tomada de decisões
Figura 1
A grande maioria dos entrevistados nessa pesquisa relata que os investimentos atuais na IoT
"atenderam" ou "superaram" as expectativas. Da mesma forma, a maioria dos entrevistados
pretende aumentar os investimentos "um pouco" ou "consideravelmente".
Expectativas atuais
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Fonte: Cisco Consulting Services, 2014
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A IoT é uma viabilizadora do ecossistema
da Internet de Todas as Coisas (IoE),
que integra pessoas, junto a dados,
processos e coisas. O componente
"pessoas" da IoE normalmente alimenta
diversas soluções de colaboração; as
soluções da IoT, por sua vez, incluem
dados, processos e coisas, mas não
pessoas.
As implantações da IoT dispararam
nos últimos anos. De acordo com a
Zebra Technologies, em um estudo
realizado com a Forrester Research,
as implantações empresariais da
IoT aumentaram em 333% desde
2012. Segundo a pesquisa, 65%
dos participantes tinham implantado
tecnologias da IoT em suas empresas
em 2014, em comparação com apenas
15% em 2012.3

A Cisco realizou recentemente uma pesquisa sem a divulgação do patrocinador global
(blind survey) para saber mais sobre o modo como as empresas estão aproveitando
a IoT para transformar suas empresas e o que elas podem fazer para obter mais
benefícios. Os 1.230 participantes da pesquisa representaram:
• 16 países: Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão,
México, Rússia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos
• Sete setores com uso elevado da IoT: produção, setor público, transporte, varejo,
petróleo e gás, serviços públicos, metais e mineração
• Executivos de TI (47% dos participantes) e executivos com um foco em linha de
negócios (LoB)/tecnologia operacional (TO)* (53%)
Os resultados da pesquisa renderam insights importantes sobre o papel que a IoT
pode desempenhar para ajudar as empresas a permanecer competitivas, além de
recomendar as ações específicas que elas devem realizar.
* Líderes de tecnologia operacional (TO) são executivos responsáveis pela tecnologia utilizada em processos
operacionais específicos, tais como cadeia de suprimentos, produção e transporte.
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O Big Data está crescendo, em grande parte graças à IoT
O simples tamanho e a variedade dos dados que trafegam pelas redes de hoje estão
aumentando exponencialmente. Essa grande distribuição de dados é gerada por
uma ampla variedade de aplicações empresariais e em nuvem, sites, mídia social,
computadores, smartphones, sensores, câmeras e muito mais, em diferentes formatos
e protocolos.
A IoT contribui consideravelmente para esse aumento de volume, muitas vezes
gerando uma alta frequência de quantidades de dados relativamente pequenas. Os
participantes de nossa pesquisa preveem um forte crescimento em todos os tipos de
ativos conectados (instalações, veículos e equipamentos de produção) promovido pela
IoT. Na verdade, quase 90% esperam que a quantidade de dados transmitidos por suas
redes aumente "um pouco" ou "consideravelmente" nos próximos cinco anos. Existem
inúmeros casos de uso da IoT que geram grandes quantidades de dados operacionais:
• Um motor de um jato gera 1 TB de
dados por voo.4
• Uma refinaria grande gera 1 TB de
dados brutos por dia.5
• Com o aumento dos carros
inteligentes, estima-se que o
número de sensores chegará a 200
por carro.6
• Sensores de todos os tipos gerarão
uma imensa quantidade de dados.
Os analistas estimam que, até
2020, 40% de todos os dados
serão gerados por sensores.7
Essa variedade de dados amplamente
distribuídos e muitas vezes não
estruturados está chegando a um ritmo
acelerado: 90% dos dados mundiais
foram criados nos últimos dois anos.8

Figura 2
Em muitos casos, é melhor processar dados na borda da rede, mais perto de onde eles são gerados.
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Fonte: Cisco Consulting Services, 2014

A IoT não consiste em coisas, consiste em dados
Os líderes de TI e TO que entrevistamos consideram que a IoT não se restringe apenas
a coisas. Quando perguntamos qual área (pessoas, processos, dados ou coisas) eles
precisavam melhorar mais para usar as soluções da IoT de modo eficaz, a maior parte
(40%) indicou "dados", enquanto os "processos" (27%) ficaram em segundo lugar.
"Pessoas" ficaram em terceiro lugar (20%) e "coisas", em último (13%). [Figura 2]
Esses líderes entendem que conectar "coisas" não é nada mais que um modo
de obter um resultado. O maior benefício criado pela IoT resulta diretamente dos
dados que podem ser obtidos das coisas conectadas, e dos insights resultantes que
promovem a transformação empresarial e operacional.
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Em seguida, analisaremos com mais atenção alguns dos principais desafios
enfrentados pelas empresas que pretendem se beneficiar dos dados gerados pela IoT,
além das estratégias específicas que elas podem usar para superar esses obstáculos.

Integração, automação e análise dos dados da IoT
Para lucrar com a ampla variedade de dados gerados pela IoT, as empresas devem
superar três desafios principais identificados pelos participantes da pesquisa:
• Integração de dados de várias fontes

ESTUDO DE CASO
A Dundee Precious Metals
melhora os níveis de segurança
e produção de seus funcionários
Solução da IoT: cobertura de rede
sem fio ao longo de 50 km de túneis
subterrâneos de mineração. As
etiquetas RFID nos chapéus e nos
veículos dos mineradores viabiliza
o rastreamento de localização
através de mapas 3D, bem como
o acompanhamento de status
em tempo real (por exemplo,
necessidades de manutenção do
veículo).
Resultado: melhor segurança dos
mineradores. Aumento de 400% na
produção, superando a meta original
de 30%. Redução nos custos da
energia e comunicação. Melhora na
utilização de ativos.
Saiba mais aqui.
Veja mais exemplos da IoT em ação
aqui.

• Automação da coleta de dados
• Análise dos dados para identificar insights práticos de modo eficaz
As empresas só poderão transformar dados brutos em informações e insights práticos
se enfrentarem esses três desafios.
Integração de dados de várias fontes
Para a maioria dos casos de uso da IoT, a captura e a integração dos dados devem ser
feitas antes de sua análise e processamento.
Como hoje há uma distribuição e uma variedade de dispositivos e dados
incomparáveis, a integração dos dados é um obstáculo maior do que nunca. As
empresas devem considerar vários fatores, como a instalação física de dispositivos, os
melhores padrões de comunicação, a maneira de lidar com muitos tipos diferentes de
dados (por exemplo, vídeo, dados de localização geográfica) e a maneira de integrar
com eficácia dados da IoT com dados de outras fontes, como provedores de dados de
terceiros da nuvem, armazenamentos de dados internos e históricos.
Evidentemente, a integração de dados de várias fontes da IoT impõe desafios
consideráveis, particularmente quando essas fontes são de natureza variada e altamente
distribuídas. Por motivos como custo, dificuldade técnica e possíveis problemas
regulamentares, entre outros, não é mais viável copiar todos os dados para um nó
centralizado, visando a integração.9 Sendo assim, as empresas agora dependem da
virtualização de dados para integrar dados amplamente distribuídos. A virtualização de
dados faz com que um conjunto de fontes de dados heterogêneo pareça um banco
de dados lógico para usuários e aplicações. Essas fontes de dados não precisam ser
armazenadas localmente; elas podem estar em qualquer lugar. Isso é particularmente
valioso para uma aplicação da IoT baseada em dados de muitas fontes distribuídas,
como sensores integrados, câmeras de vídeo e fontes de dados de terceiros.
Conforme Rick van der Lans explica em "The Network Is the Database: Integrating
Widely Dispersed Big Data with Data Virtualization" (A rede é o banco de dados:
integração de Big Data amplamente distribuído com virtualização de dados),10 a
virtualização de dados oferece outro grande benefício: "A tecnologia de virtualização
de dados é projetada e otimizada para integrar dados em tempo real. Não há
necessidade de armazenar de modo físico e centralizado todos os dados integrados. A
integração só ocorre quando os dados de várias fontes diferentes são solicitados pelos
usuários, mas não antes disso. Em outras palavras, a virtualização de dados sustenta a
integração sob demanda. Acabou a era de enviar os dados para um local centralizado
para fins de integração. Agora temos que enviar a integração para os dados."
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"Não podemos mais enviar os dados para um local
centralizado para fins de integração; agora temos que enviar
a integração para os dados."
Rick van der Lans
"The Network Is the Database: Integrating Widely Dispersed Big Data with Data Virtualization"
(A rede é o banco de dados: integração de Big Data amplamente distribuído com
virtualização de dados)

Automação da coleta de dados
Depois que os dados da IoT são obtidos e integrados, as empresas enfrentam o
desafio de colocá-los no lugar certo e na hora certa para que eles possam ser
analisados. Isso inclui a avaliação dos dados para verificar se eles precisam ser
movidos ou analisados onde estão, na "borda" da rede ("transferindo os recursos
analíticos para os dados").
Neste documento, consideramos a borda da rede o local no qual os dados da IoT
são capturados. Por outro lado, o "centro" da rede refere-se a locais externos,
como a nuvem e data centers remotos, em que os dados são transmitidos para
armazenamento e processamento externos. Com base no número crescente e variado
de casos de uso da IoT, a borda da rede poderia efetivamente ser em qualquer lugar,
como um chão de fábrica de produção, uma loja ou um veículo em movimento.
[Figura 3, página seguinte]
Na "computação na borda da rede", portanto, as aplicações, os dados e os serviços
são enviados para os extremos lógicos de uma rede (distantes do centro) para
viabilizar a geração de recursos analíticos e conhecimento na fonte dos dados.11
Esse recurso de computação na borda da rede é possível devido à computação em
neblina, um paradigma que estende a computação em nuvem e os serviços para a
borda da rede. A neblina cria uma plataforma que oferece serviços de computação,
armazenamento e rede entre dispositivos finais e data centers de computação em
nuvem. A computação em neblina sustenta aplicações emergentes da IoT que
demandam latência em tempo real/previsível (por exemplo, automação industrial,
transporte, redes de sensores e atuadores). Graças à sua ampla distribuição
geográfica, o paradigma de neblina está bem posicionado para os recursos analíticos
de dados em tempo real.12
É importante salientar que os benefícios da IoT vêm da combinação da computação
na borda da rede e do "centro" (data center ou nuvem), não apenas de um deles.
A computação na borda da rede consiste em assegurar que o processamento certo
ocorra no lugar certo e no momento certo, usando os recursos de rede e a largura
de banda disponíveis de modo ideal. Isso exige força tanto na borda da rede quanto
no "centro" (data center e/ou nuvem). É fundamental dispor de um sistema que
determine quais dados precisam ser processados imediatamente (na borda da
rede) e quais dados devem ser movidos.13 As empresas, portanto, precisam de uma
infraestrutura conectada que proporcione um insight que se estenda do data center à
borda da rede.
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ESTUDO DE CASO
A computação/análise na borda
da rede pode economizar quase
US$ 34 mil por ano em uma loja
de varejo típica
Para testemunhar as vantagens
econômicas da computação/recursos
analíticos na borda da rede, basta
observar as câmeras de segurança e
análise de vídeo empregadas por uma
loja de varejo típica. Ao processar os
dados dessas câmeras localmente
(na borda da rede) em vez de enviálos para um data center centralizado,
a loja pode reduzir a carga total da
rede. Isso gera benefícios econômicos
consideráveis.
De acordo com a análise da Cisco
Consulting Services, para uma loja de
varejo com US$ 20 milhões em vendas
anuais e 100 câmeras de segurança
e análise de vídeo, a computação/
recursos analíticos na borda da rede
pode gerar economias anuais de
US$ 33.800 (e um aumento anual de
1,7% de EBIT), em comparação com a
adoção de uma abordagem tradicional
de data center/computação em nuvem.
O custo da infraestrutura de
computação na borda da rede é mais
do que compensado pela redução nos
custos de largura de banda, viabilizada
pelo processamento local dos dados
das câmeras.
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Figura 3
A computação na borda da rede ajuda a assegurar que o processamento certo ocorra no momento
e no lugar certo.
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Fonte: Cisco, 2014
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Estas são algumas considerações
importantes relativas à automação de
dados e IoT:
• Requisitos de desempenho da
aplicação da IoT: há requisitos
de baixa latência que afetarão o
local no qual os dados devem ser
processados? Há certos casos de uso
da IoT nos quais a baixa latência pode
ser um requisito (por exemplo, jogos
e segurança).
• Oportunidades de préprocessamento de dados: em
muitos casos, não será adequado
transmitir todos os dados gerados
por uma solução da IoT para a nuvem
para processamento. Pode fazer
sentido processar ou comprimir os
dados da IoT antes de transmiti-los
para a nuvem, ou transmitir apenas
dados selecionados (por exemplo,
anomalias, exceções e médias).
• Aplicações da IoT altamente
distribuídas: algumas aplicações da
IoT (por exemplo, monitoramento
de pipeline, plataformas de petróleo
conectadas, Smart Grid) podem
envolver um alto grau de distribuição,
tornando o processamento na borda
da rede mais vantajoso.14

O setor de petróleo e gás oferece um
exemplo perfeito da necessidade de
computação na borda da rede. As plataformas de petróleo em alto-mar geram entre 1
TB e 2 TB de dados por dia.15 A maior parte desses dados depende do fator tempo e
é relacionada à produção na plataforma e à segurança de plataformas de perfuração.
O elo de comunicação mais comum para as plataformas de petróleo em alto-mar é a
transmissão de dados através de uma conexão via satélite, com velocidades de dados
que vão de 64 Kbps a 2 Mbps. Isso significa que levaria mais de 12 dias para mover os
dados de uma plataforma de petróleo gerados em um dia inteiro para um repositório
central.
De acordo com nossa pesquisa, os líderes de TI e TO entendem a importância da
computação na borda da rede/análise para alcançar seus objetivos empresariais
quando se trata da IoT. Na verdade, quase 40% dos participantes acreditam que nos
próximos três anos, "a maioria" dos dados produzidos por suas soluções da IoT
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será processada na borda da rede (perto de onde eles são gerados) com o uso de
dispositivos e aparelhos inteligentes. [Figura 4]
No âmbito da IoT, tanto o data center quanto a borda da rede desempenham papéis
fundamentais para que as empresas extraiam o máximo dos dados.
Análise dos dados para identificar insights práticos de modo eficaz
Seja na nuvem, seja na borda da rede, os dados da IoT devem ser analisados para
identificar insights práticos que possam ser usados para criar melhores resultados (por
exemplo, a otimização de processos ou o melhor envolvimento do cliente). Sem essa
etapa essencial, os dados continuam sendo apenas "dados". Os insights precisam,
então, ser integrados a esforços como reengenharia de processos e transformações
empresariais mais amplas.
No entanto, muitas vezes há uma imensa
lacuna entre a quantidade de dados
com benefícios ocultos e a quantidade
de benefícios que está realmente sendo
extraída. De acordo com a IDC, menos
de 1% dos dados mundiais está sendo
analisado atualmente.16
As empresas muitas vezes não dispõem
de recursos analíticos, devido à ausência
de qualificações (como aquelas dos
cientistas de dados) e de ferramentas
para lidar com a explosão de tamanho,
velocidade, variedade e distribuição dos
dados.

Figura 4
Entre os participantes da pesquisa, a migração para a computação na borda da rede já está em andamento.

37%

58%

Nuvem
Em um data center remoto
(por exemplo, na nuvem)
depois de transmitidos pela
rede de nossa empresa

Na borda da rede
Na "borda" da rede em dispositivos inteligentes (por exemplo,
dispositivos móveis, aparelhos, roteadores) localmente, perto de
onde os dados são gerados

Q

Daqui a três anos, onde a maior parte dos dados gerados pelas
A solução frequentemente exige a
soluções da IoT será processada?
capacidade de receber informações
detalhadas em tempo real através de
Fonte: Cisco Consulting Services, 2014
recursos de "análise primeiro, armazenamento depois", conforme discutido na seção
anterior. A análise na borda distribui inteligência para a borda da rede, permitindo que a
rede disponibilize todo o poder da IoT.

Os participantes da pesquisa entendem claramente o potencial dos recursos analíticos
para promover resultados empresariais essenciais. Quando perguntamos quais
desenvolvimentos de tecnologia são os principais viabilizadores do uso da IoT, a
opção número 1 foi "ferramentas de análise melhores e mais potentes".
Com a proliferação dos casos de uso da IoT, pode haver um aumento na importância
de ferramentas e técnicas, como recursos analíticos de transmissão para responder à
entrada contínua de dados, aprendizagem automatizada para viabilizar a melhoria do
desempenho das aplicações da IoT ao longo do tempo ("aprendendo" com os dados
da IoT) e recursos de visualização de dados.
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Como já foi dito, as empresas devem abordar a integração, a automação e a análise
dos dados da IoT de modo eficaz antes de gerar o tipo de insights práticos que
maximizarão os benefícios de seus investimentos na IoT. Vejamos como esses insights
podem servir como o catalisador de uma oportunidade econômica sem precedentes.

Dos insights orientados a dados da IoT ao aprimoramento de
processos
Os insights com foco em recursos analíticos vão gerar a oportunidade de mudanças
e otimização de processos. Em muitos casos, esses insights favorecerão alterações
transformadoras, em vez de incrementais, nos processos empresariais e operacionais.
Por exemplo, os participantes da pesquisa indicaram que a IoT tem o potencial
para automatizar totalmente até 50% de seus processos operacionais que hoje são
manuais. [Figura 5]
Não se pode negar as implicações dessa oportunidade. Na maioria dos casos, uma
empresa que automatiza 50% de seus processos manuais atuais deixará de ser como
é agora. Considere as seguintes situações hipotéticas:
Figura 5
Entre os setores, os participantes indicaram que quase metade de todos os processos manuais
pode ser automatizada através do uso das soluções da IoT.

Percentual de processos manuais que podem ser automatizados

• E se uma empresa de transporte
pudesse automatizar por completo
metade da direção de seus
caminhões?
• E se um lojista pudesse automatizar
completamente a experiência de
compra dos clientes, inclusive
pagamentos e entrega?

50%

40%

• E se um fabricante pudesse
automatizar metade de seus processos
de produção que hoje são manuais?
Apesar de muitas empresas não
terem avançado tanto quanto esses
exemplos na curva de maturidade da IoT,
estamos começando a ver melhorias de
processos dessa magnitude.
Produção

Setor
público

Transporte

Fonte: Cisco Consulting Services, 2014

Varejo

Petróleo
e gás

Serviços
Metais e
de utilidade mineração
pública

A Amazon, por exemplo, atualmente
emprega um grande número de robôs
autônomos em seu enorme depósito de Seattle, o que pode ajudar a gigante do varejo
on-line a economizar até 40% em custos de execução.17
No setor de produção, a Flextronics, uma empresa líder de soluções de cadeia de
fornecimento de ponta a ponta, está combinando a automação impulsionada pela IoT e
os recursos de análise de dados em tempo real para aperfeiçoar consideravelmente os
processos de montagem da produção. A visibilidade e a análise de dados avançadas
agora permitem que os clientes da empresa realizem a correlação de dados em tempo
real e, como resultado, reajam com rapidez às irregularidades nos componentes da
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cadeia de fornecimento. Além disso, a visibilidade dos dados em tempo real no chão
de fábrica reduz os tempos de processamento de montagem e usinagem e diminui o
custo da qualidade.18
A transformação de processos promete oportunidades sem precedentes de criação
de valor para a IoT
Quando as empresas otimizam seus processos para a IoT, elas podem alcançar
diversos resultados empresariais
importantes, inclusive:
• Melhor qualidade de produtos e
serviços

Figura 6
A receita adicional da IoT reflete o possível valor final que pode ser criado ou que migrará entre as
empresas dos setores privado e público, à medida que elas aproveitarem as soluções da IoT nos
próximos dez anos.

• Redução de custos com economias
de OpEx
• Melhor tomada de decisões
• Inovação mais rápida
Esses resultados são convertidos em
benefícios consideráveis. De acordo
com a análise econômica da Cisco
Consulting Services, a IoT gerará
US$ 8 trilhões em receita adicional na
próxima década — US$ 6,4 trilhões no
setor privado e US$ 1,6 trilhão no setor
público. "Receita adicional" refere-se ao
possível valor final que pode ser criado
ou que migrará entre as empresas dos
setores privado e público, com base em
sua capacidade de aproveitar a Internet
de Todas as Coisas (ou, neste caso, a
IoT, viabilizadora da IoE) nos próximos
dez anos. [Figura 6] Em US$ 8 trilhões,
a IoT promoverá mais de 42% da receita
adicional geral da IoE na próxima década.

US$ 6,4
trilhões

US$ 1,6
trilhão

US$ 8 trilhões
Valor em jogo da IoT

Setor público
Setor privado
US$ 2,1 trilhões

Fontes de valor

US$ 2,1 trilhões

US$ 1,9 trilhão

US$ 1,2 trilhão

US$ 0,7 trilhão

Produtividade
dos funcionários

Experiência do
cliente/cidadão

$

Inovação/receita

Utilização
de ativos

Cadeia de
fornecimento/
logística

Esse valor será proveniente de cinco
geradores principais: inovação e receita (US$ 2,1 trilhões), utilização de ativos (US$
2,1 trilhões), cadeia de fornecimento e logística (US$ 1,9 trilhão), melhorias na
produtividade do funcionário (US$ 1,2 trilhão) e melhor experiência do cliente e do
cidadão (US$ 700 bilhões).

Fonte: Cisco Consulting Services, 2014

Enquanto a IoT impactará todos os segmentos dos setores privado e público na
próxima década, dois terços do valor estimado de US$ 8 trilhões de receita adicional
da IoT serão gerados por três setores: produção (inclusive energia/petróleo e gás),
setor público (particularmente as cidades) e varejo.
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Receita adicional da produção
Melhora na utilização de ativos
Valor: US$ 117 milhões de EBIT
anualmente
Resultado: redução das despesas de
manutenção; menos perdas e roubos
de ativos; vida útil mais longa das
máquinas e dos equipamentos; maior
tempo de atividade da fábrica; prevenção
de período de inatividade acidental ou
intencional; custos de cabeamento
Eficiência de processamento e da
cadeia de fornecimento
Valor: US$ 68 milhões de EBIT anualmente
Resultado: custos de refugo e retrabalho
reduzidos; menor risco de roubo de IP;
menores custos de planejamento; custo
de transporte de estoque reduzido;
otimização de operações de frota de
entrada/saída e operações de depósito;
melhor controle de qualidade
Recursos do Smart Factory
Valor: US$ 16 milhões de EBIT anualmente
Resultado: segurança física; consumo de
energia reduzido; melhor rendimento de
matérias-primas

Valor em jogo para o setor público
Estacionamento inteligente
Valor: US$ 18/vaga de estacionamento/mês
Resultado: receita proveniente de
preços dinâmicos, vendas de dados e
multas; redução de custos; economia de
combustível
Iluminação inteligente
Valor: US$ 21/ponto de iluminação/mês
Resultado: economia em energia e
OpEx; redução do crime (e impacto
correspondente no valor imobiliário)
Coleta de resíduos inteligente
Valor: US$ 2/mês/residência
Resultado: roteamento inteligente de
caminhões; redução no tamanho e na
manutenção da frota
Controle positivo de trem
Valor: US$ 3/cidadão/mês
Resultado: melhor segurança (evita
colisões e descarrilamentos); aumento da
frequência dos trens; melhor experiência
do passageiro

Receita adicional da IoT: produção
Com ênfase em monitoramento de ativos, cadeia de fornecimento/logística e
automação, a produção é possivelmente o segmento do setor privado com maior uso
da IoT. De acordo com a análise econômica da Cisco, o setor de produção gerará 34%
de todo o valor da IoT na próxima década. Os resultados da pesquisa global da Cisco
respaldam essa descoberta, com 86% das empresas de produção indicando esperar
que seus investimentos na IoT aumentem "um pouco" ou "consideravelmente" nos
próximos três anos.
Para identificar as fontes específicas do valor da IoT para uma grande empresa de
produção, a Cisco Consulting Services realizou uma análise de caso de uso de baixo
para cima visando criar uma estrutura de valor da IoT para o setor. Os resultados
mostram que, para uma empresa de produção com US$ 20 bilhões em receita anual,
mais de 78.500 funcionários e 72 instalações de produção, a IoT pode gerar US$
141 milhões em rendimento anual, sem contar com os descontos de juros e imposto
de renda (EBIT, earnings before interest and taxes). Esse valor vem de três geradores
principais (veja a barra lateral). Esses recursos geram uma contribuição EBIT anual de
US$ 201 milhões, cujo valor líquido cai para US$ 141 milhões depois da subtração dos
custos anuais de habilitação da IoT (US$ 60 milhões).
Receita adicional da IoT: setor público (cidades)
A análise econômica da Cisco verificou que o setor público gerará o segundo maior
valor da IoT entre os segmentos do setor na próxima década (20% do total global).
De acordo com a pesquisa da Cisco, o setor público está otimista com a IoT: 76% das
empresas do setor público incluídas na pesquisa esperam que seu gasto com a IoT
aumente "um pouco" ou "consideravelmente" nos próximos três anos. As cidades
gerarão a maior parte (42%) do valor da IoT para o setor público.
Para ajudar as cidades a se concentrar nos melhores casos de uso para impulsionar o
valor da IoT, a Cisco Consulting Services desenvolveu uma estrutura econômica com
base em uma cidade de 3 milhões de pessoas, com uma área central concentrada e
uma infraestrutura compartilhada. A análise da Cisco identificou vários determinantes
de valor da IoT para as cidades (veja a barra lateral).
Receita adicional da IoT: varejo
O varejo será o setor com a terceira maior receita adicional da IoT (10% do total global)
na próxima década, de acordo com a análise econômica da Cisco. Além disso, quase
quatro em cada cinco lojistas incluídos na pesquisa (79%) indicaram que aumentariam
seus investimentos na IoT "um pouco" ou "consideravelmente" nos próximos três anos.
De acordo com a análise econômica da Cisco, a IoT tem potencial para gerar uma
contribuição EBIT anual de US$ 107 milhões para um lojista com US$ 20 bilhões
em receita anual, mais de 140.000 funcionários e mil lojas. Esse valor vem de três
determinantes principais da IoT (veja a barra lateral na próxima página). Esses recursos
geram uma contribuição de EBIT anual de US$ 153 milhões, cujo valor líquido cai para
US$ 107 milhões depois da subtração dos custos anuais de habilitação da IoT (US$ 46
milhões).

© 2014 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

p. 12

Usufruindo dos benefícios da IoT: como sair da conexão de coisas e passar para a obtenção de insights
Saia à frente da concorrência levando recursos analíticos para a borda da rede

Em muitos casos de uso dos setores de produção, público e de varejo, o valor vem
da análise de dados e do uso de insights decorrentes dessa análise para mudar
processos, gerando assim melhores resultados.

Como impulsionar a transformação de processos e os
benefícios da IoT
Conforme falamos anteriormente, as empresas conhecem as soluções da IoT e os
benefícios que elas podem proporcionar. Na verdade, elas estão planejando investir
fortemente nessas soluções nos próximos três anos. Apesar de compreenderem os
benefícios da IoT, elas estão menos a par das etapas necessárias para implementar
e obter com êxito as vantagens das soluções da IoT. Nesta seção do documento,
destacaremos algumas das principais ações recomendadas para empresas que
buscam se beneficiar das soluções da IoT e dos dados gerados por elas.
Prepare-se para a força de trabalho do futuro

Receita adicional do setor público
(cont.)
Wi-Fi urbano
Valor: US$ 0,70/cidadão/mês
Resultado: nova receita proveniente da
venda de acesso e publicidade; redução
das emissões com o aumento no número
de passageiros de ônibus
Otimização de tráfego
Valor: US$ 10/motorista/mês
Resultado: menor tempo de viagem e
maior economia de combustível; custos
operacionais mais baixos para ônibus;
melhor gerenciamento de incidentes de
trânsito

Apesar de a automação potencial de quase metade dos processos manuais de uma
empresa oferecer benefícios econômicos consideráveis, ela também eliminará muitos
empregos, um impacto que já pode ser sentido em muitas ocupações globais. De
acordo com a Gartner, as empresas digitais exigirão 50% menos funcionários em
processos empresariais até 2018. Além disso, um em cada três empregos será
substituído por software ou robôs até 2025.19 E, de acordo com a Oxford Martin, até
47% do total de empregos nos EUA correm um alto risco de ser automatizados como
resultado da informatização em uma ou duas décadas.20

Detecção ambiental
Valor: US$ 0,03/cidadão/mês
Resultado: vendas de dados

Segundo a IDC, 51% dos CIOs estão preocupados em não conseguir lidar com a
enxurrada digital que chega cada vez mais rapidamente, e 42% sentem que não têm
as qualificações necessárias para encarar esse cenário futuro. A Gartner concorda,
dizendo: "Poucas empresas escaparão da necessidade de conectar objetos inteligentes
a sistemas e aplicações empresariais. Portanto, as empresas de TI devem dominar as
novas qualificações, ferramentas e arquiteturas exigidas pela Internet das Coisas."

Eficiência da cadeia de fornecimento/
logística
Valor: US$ 104 milhões de contribuição
em EBIT anualmente
Resultado: redução de falta de estoque;
melhores operações de frota; otimização
de variedade

As empresas precisarão se preparar para a força de trabalho do futuro, que poderá
promover as oportunidades transformadoras prometidas pela IoT e pelos dados, com
competências alinhadas com os interesses e os resultados específicos do setor.

Melhor experiência do cliente
Valor: US$ 38 milhões de contribuição
em EBIT anualmente
Resultado: promoções personalizadas;
recursos interativos de ponto de
venda; maior receita dos canais de
autoatendimento; armários inteligentes;
vendas adicionais na loja; maiores
receitas on-line; aumento da receita de
recursos de "corredor sem fim"

Já estamos presenciando um enorme interesse por parte daqueles que procuram
entrar nessas áreas de oportunidade. Por exemplo, o curso on-line de Big Data
ensinado pelo Laboratório de Ciências da Computação e Inteligência Artificial do MIT
atraiu mais de 3.500 alunos de 88 países para a sua sessão inaugural em 2013.21
Além de funcionários com conhecimentos de ciência e análise de dados, as empresas
precisam de desenvolvedores da IoT qualificados que ajudem a implementar as
soluções da IoT. A empresa de pesquisa VisionMobile estima que o número de
desenvolvedores da IoT crescerá de 300 mil em 2014 para 4,5 milhões em 2020.22
Outra necessidade fundamental é experiência para lidar com a escassez global
prevista de profissionais de segurança da informação nos próximos cinco a sete anos.
Por exemplo, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos prevê que, de 2012
a 2022, o número de vagas de "analista de segurança da informação" crescerá até
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Prédios inteligentes
Valor: US$ 2,15/metro quadrado/mês
Resultado: economia em energia e OpEx

Receita adicional do varejo

Utilização de ativos
Valor: US$ 11 milhões de contribuição
em EBIT anualmente
Resultado: "otimização do pagamento no
caixa" viabilizado pela análise na borda
da rede; edifícios inteligentes; segurança
física de IP
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37% (em comparação com o baixo crescimento de outros empregos qualificados no
mesmo intervalo de tempo). De acordo com o Relatório anual sobre segurança da
Cisco de 2014, estima-se a necessidade de 1 milhão de profissionais e gestores de
segurança da informação para atender à demanda global nos próximos cinco anos.23
O mais importante, no entanto, virá de funcionários cujos conhecimentos incluam
ciência de dados, design e arquitetura empresarial. Para agregar valor real, os insights
sobre dados devem gerar processos e resultados empresariais específicos.

ESTUDO DE CASO
A IoT ajuda a empresa
israelense Hagihon a economizar
água, reduzir custos e aumentar
os lucros
Solução da IoT: sensores e
recursos analíticos avançados para
gerenciamento e conservação
inteligentes da água; a solução inclui
sistemas SCADA e GIS, análise de
uso da água e sensores de detecção
de vazamento.
Resultado: redução de perda de
água; melhor eficiência e economia
graças à coleta e ao monitoramento
de dados do sensor; maior
lucratividade.
Saiba mais aqui.
Veja mais exemplos da IoT em ação
aqui.

Para que esse vínculo seja possível, o papel do CDO (Chief Data Officer, diretor
executivo de dados) está se tornando cada vez mais comum nas empresas ao redor
do mundo. De acordo com Stuart Coleman, diretor comercial do The Open Data
Institute, os CDOs são "essencialmente responsáveis por determinar como os dados
podem ser usados em uma empresa e no ambiente operacional para promover os
melhores resultados empresariais".24 O Gartner prevê que 25% de grandes empresas
globais terão contratado CDOs (também conhecidos como "czares do Big Data") até
janeiro de 2015.
Desenvolva a agilidade do processo empresarial
Apesar de a IoT apresentar enormes oportunidades para melhoria de processos,
muitas empresas não têm a agilidade para lucrar com essas melhorias. Os
participantes da pesquisa concordam. Quando pedimos que eles identificassem
os maiores desafios para o uso eficaz da IoT, a "dificuldade de atualização de
processos empresariais para novas soluções da IoT" ficou no topo da lista, acima
de "financiamento inadequado" e "falta de um caso de negócios claro para a
implantação de soluções da IoT".
Um desafio é a crescente dificuldade de realmente "ver" como são os processos
de uma empresa, especialmente à medida que os processos se integram a software
como ERP (Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais). A pesquisa e a
experiência mostraram que é importante primeiro investigar a eficiência do processo,
antes de usar a tecnologia para automatizá-lo. A agilidade do processo empresarial
também depende de fatores como cultura empresarial, capacidade de gerenciamento
de processos empresariais e características de processos exclusivas de uma
determinada empresa.25
Além disso, a menos que seja uma startup, cada empresa já tem processos
empresariais estabelecidos que definem suas operações. Esses processos muitas
vezes são extremamente complexos e integram trabalho e ativos de forma única.
Equipamentos e ativos antigos complicam as coisas ainda mais.
Promova a parceria entre TI e TO
Existem muitos textos a respeito dos papéis de evolução e convergência dos líderes
de tecnologia da informação (TI) e tecnologia operacional (TO). Como as soluções da
IoT unem a TI e a tecnologia operacional, será crucial que as empresas desenvolvam
uma forte parceria entre as duas.
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A TI normalmente abrange toda a pilha de tecnologia, inclusive o hardware, a
infraestrutura e as aplicações de software utilizadas para processar dados. Os sistemas
de TI aceitam os fluxos de dados como informações para disponibilizar um novo fluxo
de dados, mas não interferem no mundo físico. A TI inclui, por exemplo, sistemas ERP
e aplicações de CRM (Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente).
A TO, por sua vez, consiste em dispositivos e processos que atuam em tempo real
em sistemas operacionais físicos, tais como redes de distribuição de eletricidade,
instalações ou fábricas de produção de veículos. MES (Manufacturing Execution
Systems, Sistemas de Execução de Produção), dispositivos SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition, Controle de Supervisão e Aquisição de Dados),
medidores, válvulas, sensores e motores são exemplos de elementos de TO.
Até agora, a maioria dos setores
desenvolveu e gerenciou a TO e a
TI como dois domínios diferentes,
com pilhas de tecnologia, protocolos,
padrões, modelos de administração e
departamentos separados. No entanto,
nos últimos anos, a TO começou a
adotar progressivamente tecnologias
semelhantes às de TI. Por exemplo, a TO
e outras funções de linha de negócios
agora têm acesso direto a serviços e
aplicações em nuvem que não existiam
há alguns anos. Em muitos casos, elas
podem adquirir esses serviços sem a
participação da TI. Entretanto, ainda
têm a responsabilidade de adquirir a
segurança em nuvem que se alinhe com
os interesses corporativos.26

Figura 7
A TI e a TO compartilharão maior responsabilidade pelas soluções da IoT no futuro.

42%

Aprovação de compras

58%

Teste/avaliação de soluções

81%

Envolvimento com fornecedores

55%

45%

Recomendação de soluções da IoT

85%

Pesquisa de produtos,
tecnologias e marcas

76%

Identificação de requisitos
empresariais

38%

15%

24%

62%

Departamento de TI

Q

19%

Linhas de negócios

Qual parte de sua empresa tem autoridade final na tomada de
decisões nas seguintes áreas?
Fonte: Cisco Consulting Services, 2014

Ao mesmo tempo, a TI agora deve
considerar as vendas e outros fatores
empresariais importantes. A TI não pode mais ser "reativa"; ela deve agora atuar
como um parceiro de negócios. A TI e a TO devem trabalhar em conjunto para tomar
decisões de negócios.
A convergência eficaz de TI e TO tem muitos benefícios, como processos empresariais
otimizados, informações aprimoradas para melhores decisões, custos reduzidos,
menores riscos e cronogramas de projetos mais curtos.27
Para obter essas vantagens, os executivos de TI e TO que participaram da pesquisa
sentem que ambos os grupos compartilharão uma maior responsabilidade pelas
soluções da IoT no futuro. No entanto, eles não estão completamente alinhados
a respeito de quem terá autoridade na tomada de decisões em cada estágio do
processo de adoção, particularmente nas áreas de envolvimento com fornecedores e
aprovação de compras. [Figura 7]
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Nosso estudo mostrou que a autoridade na tomada de decisões dependerá em
grande parte do estágio da adoção da solução da IoT. A TO e as LoBs terão
autoridade na tomada de decisões no início e no final do processo de adoção, ou
seja, na identificação de necessidades empresariais e na aprovação de compras.
Por outro lado, o departamento de TI tomará as decisões sobre etapas específicas
de implementação, como pesquisa de soluções, envolvimento com fornecedores,
recomendação de soluções e teste de soluções.
Para progredir com a IoT, as empresas precisarão promover uma forte parceria
entre os líderes de TI e TO para assegurar o alinhamento na busca pelos resultados
empresariais desejados.
Construa o ecossistema de parceiros
ideal

Figura 8
O sucesso exige um ecossistema de parcerias internas e externas.

Fornecedor de
equipamento ou máquinas

Integrador
de sistemas
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automação/controle

Entre os participantes da pesquisa
que já adotaram soluções da IoT,
a maioria já está trabalhando com
vários fornecedores para atender às
necessidades da IoT. [Figura 8]
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Fonte: Cisco Consulting Services, 2014
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A complexidade das soluções da IoT
exige que as empresas busquem
assistência externa, não apenas de
um, mas de vários fornecedores.
A orquestração dessa rede de
relacionamentos em todo o ciclo de
vida da adoção será fundamental para o
sucesso dela.

Provedor da
Web/nuvem

De acordo com nossa pesquisa, a
área na qual as empresas precisam
de mais assistência de fornecedores
é o planejamento estratégico para
soluções da IoT (citado por 37% dos
entrevistados). A área de implementação
ficou em segundo lugar (citada por
30% dos entrevistados). Apenas 12%
identificaram o "entendimento do caso
de negócios" como a área na qual
eles mais precisam de ajuda. Parece
que agora a maioria das empresas
compreende o valor da IoT; elas precisam
de ajuda para concretizar esse objetivo.
Nossa pesquisa revelou que, ao
considerarem os fornecedores, as
empresas estão mais interessadas
na capacidade desses provedores
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de 1) assegurar a segurança e 2) oferecer soluções personalizadas para suas
necessidades específicas.
Agora, o enfoque na segurança é a "aposta da vez" dos provedores da IoT que
pretendem fechar negócios. O modelo de segurança empresarial dos últimos dez anos
foi marcado por dois princípios fundamentais:
• Primeiro, a segurança foi centrada nas melhores aplicações e dispositivos da
categoria: soluções para firewall, para segurança de rede, para segurança de
dados, para segurança de conteúdo, e assim por diante.
• Segundo, a segurança foi "baseada
no perímetro", o que significa
que as empresas protegeram o
dispositivo final e o servidor, e
reagiram a (ou seja, reconheceram)
invasões ou ameaças, como vírus
ou ataques de negação de serviço.

Figura 9
Ao consumirem os serviços da IoT, os participantes da pesquisa expressaram a preferência mais
forte por modelos "híbridos", como criação-operação-transferência (BOT) e serviços gerenciados.

X como um serviço
15%

Distribuição interna

23%
Mas quando nós conectamos o que
Fonte
interna Fonte
antes funcionava de forma independente,
externa
colocando aplicações na nuvem
Modelos
móvel, introduzindo novos dispositivos
híbridos
28%
que disponibilizam modalidades de
Serviços gerenciados
trabalho inovadoras para funcionários,
34%
aproveitando sensores e comunicação
machine-to-machine para monitorar
Construir-Explorar-Transferir
equipamentos, inevitavelmente surgem
novos pontos de entrada para ameaças
Qual destas opções é o modelo de distribuição preferencial de
à segurança. Às vezes, isso é chamado
sua empresa para soluções da IoT?
de expansão da "superfície de ataque".
Quando os mundos da TI e da TO se
Fonte: Cisco Consulting Services, 2014
cruzam, há muito mais oportunidades
para contaminação cruzada e novas vulnerabilidades da segurança.

Q

Com a grande quantidade de mudanças de processos necessária para lucrar com a IoT,
as empresas também desejam soluções da IoT que sejam criadas para suas necessidades
específicas. Embora os fornecedores possam tentar criar ofertas replicáveis e escaláveis
da IoT, é óbvio que será necessário algum grau de personalização para adaptar suas
soluções aos processos operacionais exclusivos de cada cliente.
Concentre-se em uma abordagem de plataforma
A necessidade de integrar muitas tecnologias diferentes em uma plataforma coesa da
IoT afeta as maneiras pelas quais essas soluções podem ser disponibilizadas. Quando
perguntamos sobre os modelos de distribuição preferenciais para soluções da IoT,
os participantes da pesquisa expressaram a preferência mais forte por um "modelo
híbrido", ou seja, criação-operação-transferência (BOT) e serviços gerenciados.
[Figura 9]

© 2014 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

p. 17

Usufruindo dos benefícios da IoT: como sair da conexão de coisas e passar para a obtenção de insights
Saia à frente da concorrência levando recursos analíticos para a borda da rede

Em ambos os modelos, os fornecedores assumem um papel considerável na criação
e na operação das soluções da IoT, enquanto os clientes ainda retêm o controle ou a
responsabilidade sobre certos aspectos do modelo de distribuição. Dada a importância
operacional das soluções da IoT para essas empresas, é de se esperar que elas
queiram adotar uma abordagem de "risco compartilhado", obtendo ajuda onde mais
precisam, ao mesmo tempo em que retêm o controle sobre suas operações.

ESTUDO DE CASO
São Francisco ganha
estacionamentos mais
inteligentes
Solução da IoT: sensores de
estacionamento, garagem e
estrada para análise de tráfego e
estacionamento em tempo real.
Implantados em aproximadamente 20
mil vagas de estacionamento.
Resultado: tempo de busca por
vagas de estacionamento reduzido
em 43%; redução de 23% nas multas
de estacionamento; redução de
estacionamento duplo, reduzindo o
congestionamento do trânsito.
Saiba mais aqui.
Veja mais exemplos da IoT em ação
aqui.

Finalmente, é importante considerar a possibilidade de empregar uma das estruturas de
referência padrão emergentes da IoT. Só nos últimos dois anos, o número de órgãos de
definição de padrões relacionados com a IoT passou de dois (em 2012) para sete (em
2014). Além disso, 260 empresas agora participam de consórcios da IoT.28
Recentemente, a Cisco ajudou a desenvolver o Modelo de referência do Fórum Mundial
da IoT, que visa oferecer uma terminologia comum da IoT, esclarecer o modo como
as informações fluem e são processadas e oferecer uma estrutura para criar um setor
da IoT unificado.29 O objetivo geral da iniciativa é definir um "sistema aberto" para a
IoT como um primeiro passo para a interoperabilidade de produtos da IoT entre os
fornecedores. O Modelo de referência do Fórum Mundial da IoT auxilia departamentos
de TI, CIOs e desenvolvedores, oferecendo sugestões práticas para enfrentar os
desafios da IoT como escalabilidade, interoperabilidade, agilidade e compatibilidade com
sistemas antigos. O modelo resultou da colaboração entre os 28 membros da arquitetura
do grupo de trabalho de arquitetura, gerenciamento e análise do Fórum Mundial da IoT,
que inclui Intel, GE, Itron, SAP, Oracle e Cisco, entre outras empresas.
Outro exemplo é a plataforma da IoT centrada no ser humano, que permite que os
clientes da Fujitsu aproveitem os sensores, as redes, o middleware e as aplicações
dessa empresa para testar novas ideias para aplicações da IoT.30 A Fujitsu pretende
trabalhar com mais de 100 clientes empresariais japoneses nos testes da IoT em 2014
e 2015. Em novembro de 2014, a Fujitsu não tinha decidido se ofereceria a plataforma
a desenvolvedores fora do Japão.

Próximas etapas
A mensagem é clara: para se manterem competitivas e atenderem às crescentes
demandas dos clientes/cidadãos, as empresas devem encontrar maneiras de inovar
com mais rapidez e eficiência. A IoT pode ser uma faca de dois gumes: ao mesmo
tempo em que oferece uma solução em potencial para a exigência de inovação, ela
também pode aumentar consideravelmente a complexidade operacional quando não é
devidamente integrada com os principais processos organizacionais.
Para obter sua parte da receita adicional no futuro, as empresas precisarão aproveitar a
Internet das Coisas (e, por extensão, a Internet de Todas as Coisas). As recompensas
finais farão jus à jornada, mas apenas se as empresas se concentrarem nos seguintes
insights:
1. Os vencedores serão aqueles que obtiverem o máximo de suas conexões,
não aqueles que simplesmente conectarem mais dispositivos a suas redes. As
empresas devem se concentrar em aperfeiçoar os componentes de dados e
processos da IoT.
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2. Quando se trata de dados, três coisas são importantes: integração, automação e
recursos analíticos. As três são essenciais para converter dados em informações
e, subsequentemente, em insights práticos.
3. No âmbito da IoT e do Big Data, os recursos de computação/analíticos na borda
da rede se tornaram essenciais. Por vários motivos, inclusive requisitos de baixa
latência e custo, as empresas devem aprender a "levar os recursos analíticos até
os dados", e não o contrário.
4. A agilidade do processo é essencial para lucrar com as oportunidades
apresentadas pela IoT e pela IoE. Desse modo, o planejamento estratégico deve
ser a principal prioridade.
5. O sucesso dependerá da criação de um ecossistema de parcerias internas e
externas. Em particular, isso inclui a harmonização das funções entre a TI e a TO,
além de parcerias com diversos provedores externos. Outro fator fundamental
é garantir que a IoT e a análise de dados se tornem elementos básicos da
estratégia da empresa, recebendo assim forte apoio da liderança da empresa.
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ESTUDO DE CASO
O diferencial da Transwestern
são os seus edifícios inteligentes
Solução da IoT: controles ambientais
automatizados (por exemplo, arcondicionado), monitoramento e
gerenciamento remoto do edifício
através de dispositivo móvel,
câmeras de segurança conectadas,
gerenciamento de ordem de serviço
automatizado, sinalização digital no
edifício.
Resultado: custos de energia
reduzidos em 21% de 2011 a 2012
e mais 11% nos primeiros oito meses
de 2013. Melhor serviço e satisfação
do usuário.
Saiba mais aqui.
Veja mais exemplos da IoT em ação
aqui.
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