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Adoção da Internet de Todas as Coisas para 
conquistar sua fatia de US$ 14,4 trilhões
Conexões mais relevantes ajudarão em uma melhor qualidade 
da inovação, produtividade, eficiência e experiência do cliente

Resumo executivo
•		 A	Internet	de	Todas	as	Coisas	(IoE)	cria	US$	14,4	trilhões	de	valor	em	jogo	—	
a combinação	do	aumento	das	receitas	e	menores	custos	criados	migrará	entre	
empresas	e	setores	de	2013	até	2022.

•		 Os	cinco	principais	fatores	que	impulsionam	o	valor	em	jogo	da	IoE	são:	
1) utilização	de	ativos	(menores	custos)	de	US$	2,5	trilhões;	2)	produtividade	
dos	funcionários	(maior	eficiência	do	trabalho)	de	US$	2,5	trilhões;	3)	cadeia	
de	fornecimento	e	logística	(eliminando	o	desperdício)	de	US$	2,7	trilhões;	
4)	experiência	do	cliente	(inclusão	de	mais	clientes)	de	US$	3,7	trilhões	
e 5) inovação	(redução	do	tempo	de	lançamento)	de	US$	3,0	trilhões.

•		 As	tendências	de	tecnologia	(inclusive	computação	em	nuvem	e	móvel,	Big	
Data,	maior	capacidade	de	processamento	e	muitos	outros)	e	os	aspectos	
econômicos	corporativos	(como	a	lei	de	Metcalfe)	estimulam	a	economia	
baseada	na	IoE.

•		 Estas	tendências	de	tecnologias	corporativas	introduzem	a	era	da	IoE	e	criam	
uma	oportunidade	sem	precedentes	para	conectar	os	desconectados:	pessoas,	
processos,	dados	e	coisas.	Atualmente,	99,4%	dos	objetos	físicos	que	podem	
vir	a	integrar	a	Internet	de	Todas	as	Coisas	ainda	estão	desconectados.

•		 Para	tirar	o	maior	proveito	possível	da	IoE,	os	líderes	empresariais	devem	
começar	a	transformar	suas	organizações	usando	como	referência	os	principais	
aprendizados	dos	casos	de	uso.	Esses	casos	de	uso	são	responsáveis	
pela	maior	parte	do	valor	em	jogo	da	IoE.	Os	casos	de	uso	incluem	rede	
inteligente,	prédios	inteligentes,	serviços	de	saúde	e	monitoramento	de	
pacientes	conectados,	fábricas	inteligentes,	educação	em	instituições	
particulares	conectadas,	veículos	comerciais	(terrestres)	conectados,	marketing	
e propaganda	conectados	e	jogos	e	entretenimento	conectados,	entre	outros.

•		 Recursos	robustos	de	segurança	(lógica	e	física)	e	políticas	de	privacidade	são	
geradores	fundamentais	da	economia	baseada	na	Internet	de	Todas	as	Coisas.	
As	projeções	de	valor	em	jogo	da	IoE	baseiam-se	na	adoção	cada	vez	maior	
da	IoE	por	empresas	do	setor	privado	na	próxima	década.	Este	crescimento	
pode	ser	inibido	se	recursos	de	segurança	acionados	por	tecnologia	não	forem	
combinados	a	políticas	e	processos	criados	para	proteger	a	privacidade	das	
informações	da	empresa	e	do	cliente.
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A Internet de Todas as Coisas já é uma realidade
A	Cisco	estima	que	99,4%	dos	objetos	físicos	ainda	estejam	desconectados.1	
Inversamente,	isso	significa	que	apenas	cerca	de	10	bilhões	do	1,5	trilhão	de	
componentes	em	todo	o	mundo	estão	conectados.2	Em	um	nível	mais	pessoal,	
há	hoje	aproximadamente	200	componentes	conectáveis	por	pessoa	no	mundo.3	
Esses	fatos	destacam	o	vasto	potencial	da	conexão	dos	desconectados.

Mesmo	assim,	o	crescimento	da	Internet	foi	sem	precedentes	(consulte	a	Figura	
1).	A	Cisco	estima	que	havia	cerca	de	200	milhões	de	componentes	conectados	
à	Internet	no	ano	2000.	Estimulados	pelos	avanços	da	tecnologia	móvel	e	pela	
tendência	de	múltiplos	dispositivos	(BYOD),	entre	outros,	este	número	subiu	para	
aproximadamente	10	bilhões	hoje,	lançando-nos	diretamente	na	era	da	Internet	
das	Coisas	(IoT).	A	próxima	onda	de	crescimento	da	Internet	que	causará	impacto	
significativo	virá	da	confluência	de	pessoas,	processos,	dados	e	componentes	
materiais	—	a	Internet	de	Todas	as	Coisas	(IoE).4

Figura 1.	 Rápido	crescimento	do	número	de	componentes	conectados	à	Internet.

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013

A	IoE	é	impulsionada	por	vários	fatores.	Primeiro,	fortes	tendências	em	tecnologia	
—	com	o	aumento	significativo	da	capacidade	de	processamento,	armazenamento	
e	largura	de	banda	com	custos	ainda	menores	(a	lei	de	Moore	ainda	funciona);	
o rápido	crescimento	da	computação	em	nuvem,	mídia	social	e	móvel;	a capacidade	
de	analisar	Big	Data	e	transformá-los	em	informações	práticas	e maior	capacidade	
para	combinar	tecnologias	(hardware	e	software)	de	formas	mais	eficientes	—	
permitem	tirar	maior	proveito	da	conectividade.

Em	segundo	lugar,	as	barreiras	à	conectividade	continuam	em	queda.	Por	exemplo,	
o	IPv6	neutraliza	o	limite	do	IPv4	e	permite	340.282.366.920.938.463.463.374.607
.431.768.211.456	mais	pessoas,	processos,	dados	e	coisas	conectados	à	Internet.	
O	IPv6	cria	uma	capacidade	de	endereços	de	forma	iniguelável	para	que	cada	
estrela	no	universo	tenha	4,8	trilhões	de	endereços.
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Em	terceiro	lugar,	as	configurações	básicas	continuam	em	declínio.	Hoje,	um	
computador	com	o	tamanho	de	um	grão	de	sal	(1x1x1	mm)	inclui	célula	solar,	
bateria	com	película	fina,	memória,	sensor	de	pressão	e	rádio	e	antena	sem	fio.	
Câmeras	com	o	tamanho	de	um	grão	de	sal	(1x1x1	mm)	têm	hoje	uma	resolução	
de	250x250	pixels.	E	sensores	com	o	tamanho	de	uma	partícula	de	poeira	
(0,05x0,005	mm)	detectam	e	comunicam	temperatura,	pressão	e	movimento.	
Esses	desenvolvimentos	são	importantes	porque,	no	futuro,	componentes	
conectados	à	Internet	talvez	sejam	praticamente	invisíveis.

Finalmente,	a	IoE	reflete	a	realidade	na	qual	a	criação	de	valor	comercial	migrou	
para	o	poder	das	conexões	e,	mais	especificamente,	para	a	capacidade	de	criar	
inteligência	usando	essas	conexões.	As	empresas	não	podem	mais	apoiar-se	
apenas	nas	competências	básicas	e	no	conhecimento	de	seus	funcionários;	elas	
precisam	capturar	inteligência	mais	rapidamente,	de	muitas	fontes	externas.	Isso	
ocorrerá	através	de	conexões	proporcionadas	pela	Internet	de	Todas	as	Coisas.	

A IoE cria US$ 14,4 trilhões de valor em jogo para 
empresas e setores
Valor	em	jogo,	segundo	a	Cisco,	é	o	valor	de	possíveis	resultados	(maiores	receitas	
e	menores	custos)	que	podem	ser	criados	ou	que	migrarão	entre	empresas	
e setores	com	base	em	sua	capacidade	de	usar	a	IoE.	A	Cisco	prevê	que	o	valor	
em	jogo	da	IoE	será	de	US$	14,4	trilhões	para	empresas	e	setores	em	todo	
o mundo	na	próxima	década	(consulte	a	Figura	2).5	Mais	especificamente,	nos	
próximos	10	anos,	o	valor	em	jogo	representa	uma	oportunidade	de	aumentar	os	
lucros	corporativos	mundiais	em	cerca	de	21%.6

Em	outras	palavras,	entre	2013	e	2022,	US$	14,4	trilhões	de	valor	(lucro	líquido)	
estarão	“à	disposição”	para	as	corporações	mundialmente	—	impulsionados	pela	
IoE.	A	IoE	criará	um	novo	valor	e	redistribuirá	(migrará)	um	valor	entre	vencedores	
e retardatários,	com	base	na	eficiência	com	que	as	empresas	se	beneficiam	com	as	
oportunidades	apresentadas	pela	IoE.	Aqueles	que	melhor	usarem	a	IoE	recolherão	
este	valor	de	uma	das	duas	maneiras	(consulte	a	seção	“Caso	de	uso”	para	obter	
exemplos	específicos):

•		 Através	da	captura	do	novo	valor	criado	com	a	inovação	da	tecnologia

•		 Através	da	obtenção	de	vantagem	competitiva	e	participação	no	mercado	
em	relação	a	outras	empresas	menos	capazes	de	transformar	e	capitalizar	
a transição	do	mercado	para	a	IoE7

A	análise	da	Cisco	mostra	que	a	maior	parte	do	possível	valor	em	jogo	(66%,	ou	
US$	9,5	trilhões)	vem	da	transformação	com	base	em	casos	de	uso	específicos	de	
cada	setor,	como	rede	inteligente	e	prédios	inteligentes.	Os	outros	34%,	ou	US$	
4,9	trilhões,	são	produzidos	por	casos	de	uso	em	todos	os	setores,	como	o futuro	
do	trabalho	(trabalho	à	distância)	e	a	redução	de	viagens.	É	importante	observar	
que	a	Cisco	se	concentra	no	valor	em	jogo	no	setor	privado	para	obter	resultados	e	
informações	relevantes	e	melhores	práticas	para	empresas	e	setores.	Embora	seja	
um	número	significativo,	estes	US$	14,4	trilhões	não	incluem	o	possível	valor	em	
jogo	gerado	pelos	setores	de	consumo	e	público,	ou	de	benefícios	à	sociedade,	
que	ultrapassam	o	escopo	desta	análise.

A	Cisco	calculou	o	valor	em	jogo	fazendo	uma	abordagem	de	baixo	para	cima,	
considerando	o	valor	criado	por	mais	de	50	casos	de	uso	somente	no	setor	privado	
—	tanto	específicos	de	um	setor	como	de	todos	os	setores	—	e	consolidando-os	nos	

White Paper

	

Página 3			©	2013	Cisco	e/ou	suas	afiliadas.	Todos	os	direitos	reservados.	

Valor	em	jogo	.	.	.	o valor	
de	resultados	potenciais	
(maiores	receitas	
e menores	custos)	
podem	ser	criados	ou	
migrarão	entre	empresas	
e setores	com	base	na	sua	
capacidade	de	usar	a	IoE.	



                 
21	exemplos	mais	concretos	e	geradores	de	valor.	Também	foi	feita	a	análise	de	
cima	para	baixo,	como	verificação	cruzada	para	validar	a	integridade	e	a	importância	
da	abordagem	mais	completa	de	baixo	para	cima.	Em	outras	palavras,	é	preciso	ter	
cautela	para	não	computar	duas	vezes	o	valor	nos	casos	de	uso.8

Figura 2.	 Que	valor	está	em	jogo	na	economia	baseada	na	IoE?

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013

5 determinantes estimulam o valor em jogo da IoE
Há	cinco	determinantes	principais	dos	US$	14,4	trilhões	do	valor	em	jogo	da	IoE.	
Estes	resultados	permitem	que	os	líderes	comerciais	comecem	a	planejar	como	
podem	se	beneficiar	da	IoE.	A	extensão	do	valor	em	jogo	é	de	alguma	forma	
distribuída	uniformemente	entre	os	cinco	determinantes.

•	 Utilização de ativos (US$ 2,5 trilhões) — A	IoE	reduz	despesas	nas	áreas	
de	venda,	serviços	gerais	e	administrativa	(SG&A)	e	o	custo	de	mercadorias	
vendidas	(CoGS)	aprimorando	a	execução	de	processos	de	negócios	
e a eficiência	do	capital.	

•	 Produtividade dos funcionários (US$ 2,5 trilhões) — A	IoE	gera	a	eficiência	do	
trabalho	que	resulta	em	menos	ou	mais	produtivas	horas	de	trabalho.	

•	 Cadeia de fornecimento e logística (US$ 2,7 trilhões) — A	IoE	elimina	
o desperdício	e	aumenta	a	eficiência	dos	processos.	

•	 Experiência do cliente (US$ 3,7 trilhões) — A	IoE	aumenta	a	importância	da	
vida	útil	do	cliente	e	estende	a	participação	no	mercado	acrescentando	mais	
clientes.	

•	 Inovação, inclusive redução do tempo de lançamento (US$ 3,0 
trilhões) — A IoE	aumenta	o	retorno	sobre	os	investimentos	em	pesquisa	
e desenvolvimento,	reduz	o	tempo	de	lançamento	e	cria	fluxos	de	receita	
adicionais	usando	novos	modelos	de	negócios	e	oportunidades.	

O	fato	de	cada	uma	dessas	áreas	ter	aproximadamente	o	mesmo	valor	em	jogo	
sugere	que	as	empresas	devem	examinar	o	modo	como	a	IoE	pode	influenciar	
todos	os	aspectos	de	seus	processos	de	negócios	—	inclusive	em	atividades	
voltadas	para	o	corte	de	custos	e	elevação	de	receita.

Além	disso,	para	se	beneficiar	com	a	IoE	as	empresas	devem	combinar	recursos	
de	segurança	acionados	por	tecnologia	(lógica	e	física)	com	políticas	e	processos	
criados	para	proteger	a	privacidade	das	informações	da	empresa	e	do	cliente.	
O potencial	de	crescimento	da	IoE	no	setor	privado	na	próxima	década	será	
fortemente	apoiado	na	capacidade	de	manter	a	segurança	e	a	privacidade	das	
empresas.9
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Quais são as conexões mais importantes?	

Por	definição,	a	IoE	inclui	três	tipos	de	conexões	—de	máquina	para	máquina	(M2M),	
de	pessoa	para	máquina	(P2M)	e	de	pessoa	para	pessoa	(P2P).	Combinadas,	as	
conexões	P2M	e	P2P	constituirão	55%	do	valor	total	em	jogo	da	IoE	até	2022;	as	
conexões	M2M	compõem	os	45%	restantes	(consulte	a	Figura	3).	É	importante	
observar	que,	embora	as	conexões	M2M	estejam	se	tornando	uma	fonte	de	valor	
muito	importante	mais	rápido	que	o	esperado,	o	objetivo	final	dessas	conexões	é,	
principalmente,	beneficiar	as	pessoas.	A	ideia	principal	é	que	a	economia	baseada	
na	IoE	exista	para	permitir	que	as		pessoas	sejam	mais	produtivas	e	eficientes,	
tomem	decisões	mais	inteligentes	e	tenham	uma	melhor	qualidade	de	vida.

Figura 3.	 P2M	e	P2P	ainda	são	a	maior	parte	das	conexões	de	Internet.

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013	 	 																			

Os	serviços	de	saúde	e	monitoramento	de	pacientes	conectados	são	um	excelente	
exemplo	(mais	detalhes	na	seção	abaixo	sobre	casos	de	uso).	Com	o	avanço	das	
conexões	entre	equipamentos	médicos,	pacientes	e	profissionais	médicos	(M2P),	
e entre	pacientes	e	profissionais	médicos	(P2P),	torna-se	possível	prestar	melhores	
serviços	de	nível	hospitalar	no	domicílio	dos	pacientes.	Isto	melhora	a	qualidade	
de	vida,	aumenta	os	resultados	médicos	positivos	e	reduz	custos,	tanto	para	os	
prestadores	de	serviços	como	para	os	pacientes.

Valor em jogo por localização geográfica e setor	
Também	é	interessante	observar	o	valor	em	jogo	por	localização	geográfica	e setor.	
Por	localização	geográfica,	o	valor	em	jogo	é	bem	distribuído	entre	os	pontos	
principais	(consulte	a	Figura	4).	A	Figura	4	também	mostra	o	grau	do	impacto	
positivo	em	cada	região	geográfica,	conforme	determinado	pela	divisão	do	valor	
em	jogo	e	pelo	tamanho	do	resultado	de	cada	região.	As	distribuições	do	valor	em	
jogo	por	localização	geográfica	e	setor	são	altamente	estimuladas	pela	taxa	de	
crescimento	econômico	relativo	de	cada	região	e	pelo	tamanho	relativo	de	cada	
setor	da	indústria	em	cada	região.	Por	exemplo,	o	valor	em	jogo	da	China	deriva	
fortemente	de	seu	crescimento	econômico	relativamente	rápido	e	da	grande	fatia	
desse	crescimento	representada	pelo	setor	de	manufatura.	Nos	Estados	Unidos	
e na	Europa,	as	oportunidades	de	valor	em	jogo	predominam	nas	áreas	de	serviços.	

O	resultado	é	uma	
economia	baseada	na	IoE,	
que	foi	criada	para	permitir	
que	as	pessoas	sejam	mais	
produtivas	e	eficientes,	
tomem	decisões	mais	
inteligentes	e	tenham	uma	
melhor	qualidade	de	vida.
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Figura 4.	 O	valor	em	jogo	é	bem	distribuído	entre	as	áreas	geográficas,	embora	afete	as	
regiões	de	modos	diferentes.

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013

Sob	a	perspectiva	do	setor,	quatro	em	18	respondem	por	mais	da	metade	do	
valor	total	em	jogo	(consulte	a	Figura	5).10	Esse	valor	inclui	manufatura	com	27%,	
comércio	varejista	com	11%,	serviços	de	informação	com	9%,	e	finanças	e	seguro,	
também	com	9%.	Os	14	setores	restantes	variam	entre	7%	e	1%.

Figura 5.	 Os	quatro	setores	principais	compõem	mais	da	metade	do	valor	total	em	jogo.

Fonte:	Cisco	IBSG,	2013

Sob	a	perspectiva	do	setor,	
quatro	em	18	respondem	
por	mais	da	metade	do	
valor	total	em	jogo.
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A	distribuição	do	valor	em	jogo	por	setor	é	altamente	estimulada	por	casos	de	uso	
específicos.	Por	exemplo,	grande	parte	do	valor	em	jogo	das	manufaturas	vem	
da	maior	agilidade	e	flexibilidade	nas	fábricas	e	da	capacidade	de	aproveitar	ao	
máximo	as	habilidades	dos	trabalhadores.	Além	disso,	uma	grande	extensão	do	
valor	em	jogo	no	caso	do	setor	varejista	é	proveniente	do	marketing	e	propaganda	
conectados.	Os	cinco	principais	setores	em	termos	de	impacto	potencial	da	IoE	
representam	63%	do	valor	total	em	jogo.		

Casos de uso da vida real mostram o impacto e o 
potencial da IoE
Para	tirar	o	maior	proveito	possível	da	IoE,	os	líderes	empresariais	devem	começar	a	
transformar	suas	organizações	usando	como	referência	os	principais	aprendizados	
dos	casos	de	uso.	Esses	casos	de	uso	são	responsáveis	pela	maior	parte	do	
valor	em	jogo	da	IoE.	Os	oito	casos	de	uso	apresentados	neste	documento,	
que	representam	US$	6,17	trilhões	do	valor	total	em	jogo	de	US$	14,4	trilhões,	
foram	selecionados	por	sua	utilidade	como	ajuda	para	que	os	líderes	comerciais	
determinem	como	avançar	em	suas	empresas.11

Cada	um	deles	inclui	uma	descrição	geral,	o	volume	de	contribuição	para	o	valor	
total	em	jogo	e	uma	comparação	dos	atributos	de	casos	de	uso	principais	em	
2013	e	2022	para	destacar	o	impacto	da	IoE.	Além	disso,	cada	caso	de	uso	
descreve	o	valor	das	conexões,	principais	determinantes	da	IoE,	tipos	de	conexões,	
determinantes	de	tecnologia	da	IoE	e	se	o	valor	é	criado	ou	migrado.	

1. Fábricas inteligentes: US$ 1,95 trilhão de valor total em jogo
A	adição	de	conectividade	aos	processos	e	aplicações	de	manufatura	aumentam	
a produtividade,	reduzem	estoques	com	o	fornecimento	em	tempo	real	e	corta	
custos	médios	de	produção	e	cadeia	de	fornecimento.	

As	fábricas	inteligentes	são	um	dos	dois	maiores	casos	de	uso	em	termos	de	
valor	em	jogo.	O	valor	deriva	em	grande	parte	de	máquinas	mais	inteligentes	que	
incorporam	melhores	sensores,	conectividade	aprimorada	com	outras	máquinas	
e interfaces	mais	intuitivas	com	as	pessoas.	Esses	novos	recursos	permitem	que	as	
máquinas	sejam	programadas	com	mais	facilidade	e	as	tornam	mais	adaptáveis	às	
condições,	para	que	trabalhem	com	mais	eficiência.	Além	disso,	conexões	back-
end	com	a	nuvem	para	análise	permitem	a	integração	mais	efetiva	entre	trabalho,	
capital	e	tecnologia.	

Para	tirar	o	maior	proveito	
possível	da	IoE,	os	líderes	
empresariais	devem	
começar	a	transformar	suas	
organizações	usando	como	
referência	os	principais	
aprendizados	dos	casos	
de	uso.	Esses	casos	de	
uso	são	responsáveis	pela	
maior	parte	do	valor	em	
jogo	da	IoE.	
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•	 Valor da IoE criado:	design	mais	inteligente	de	máquinas;	maior	controle	das	
condições	de	instrumentação	e	produção

•	 Principais geradores da IoE:	utilização	de	ativos,	cadeia	de	fornecimento	
e logística

•	 Tipos de conexões de IoE:	de	máquina	para	máquina

•	 Capacitador(es) de tecnologia da IoE: ferramentas	de	design	de	máquinas,	
sensores	de	produção	e	treinamento	de	funcionários

•	 Valor criado ou migrado: migrado	de	produtores	e	países	ineficientes	

Em	fábricas	inteligentes,	o	valor	é	obtido	através	do	corte	de	custos,	crescimento	
de	receita	e	maior	colaboração	da	força	de	trabalho.	Com	isso	em	mente,	os	
líderes	da	área	de	manufatura	devem	acelerar	a	adoção	de	tecnologias	como	
a IoE	e	considerar	iniciativas	com	enfoque	no	aprimoramento	da	colaboração	entre	
trabalhadores	para	aumentar	a	eficiência.

2. Marketing e propaganda conectados: 
US$1,95 trilhão do valor total em jogo
As	amplas	aplicações	de	TI	e	mídia	social	para	marketing	e	propaganda	
transformam	o	modo	como	as	empresas	interagem	com	seus	clientes,	analisam	seu	
comportamento	e	otimizam	o	impacto	de	suas	interações.	Alguns	exemplos	são	
os	serviços	com	base	na	localização,	marketing	viral	e	propaganda	em	aparelhos	
móveis.	

Atualmente,	é	muito	difícil	criar	e	implementar	estratégias	coesas	de	marketing	
e propaganda	usando	um	vasto	número	de	canais	divergentes	(TV,	rádio,	Internet	
e	ponto	de	venda).	A	IoE	(Internet	de	Todas	as	Coisas)	possibilitará	que	empresas	
tenham	uma	visão	completa	dos	clientes	(comportamentos,	preferências	e	perfil	
demográfico)	e	enviará	mensagens	e	ofertas	direcionadas	a	um	usuário	específico	
em	qualquer	dispositivo,	a	qualquer	hora	e	em	qualquer	local	onde	seu	impacto	seja	
mais	positivo.	Com	este	novo	paradigma,	as	empresas	podem	reagir	com	rapidez	
para	avaliar	e	responder	aos	seus	mercados	em	tempo	real,	aumentar	os	lucros	
ao	oferecer	preços	de	acordo	com	a	situação	financeira	de	cada	cliente,	além	de	
aumentar	a	receita	com	a	criação	de	ofertas	com	outros	produtos	e	serviços	com	
base	em	uma	avaliação	holística	do	que	o	cliente	procura.	

Em	fábricas	inteligentes,	
o	valor	é	obtido	através	
do	corte	de	custos,	
crescimento	de	receita	
e maior	colaboração	da	
força	de	trabalho.	
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•	 Valor da IoE criado:	assimilação	e	análise	do	histórico	de	dados	demográficos	
e	de	compras	de	clientes	obtidos	de	várias	fontes

•	 Principais geradores da IoE: experiência	do	cliente	e	inovação

•	 Tipos de conexões da IoE: de	máquina	para	máquina,	de	pessoa	para	máquina	
e	de	pessoa	para	pessoa

•	 Capacitadores de tecnologia da IoE: computação	em	nuvem,	Big	Data,	
ferramentas	de	decisão	em	tempo	real	e	segurança

•	 Valor criado ou migrado: ambos

A	agilidade	dos	negócios	orientados	por	dados	é	a	essência	da	obtenção	do	
valor	em	jogo	vinda	do	marketing	e	da	propaganda	conectados.	Os	líderes	devem	
concentrar-se	em	iniciativas	de	IoE	que	usam	Big	Data	e	computação	em	nuvem	
para	aprimorar	a	tomada	de	decisão	em	toda	a	empresa.	Para	que	isso	aconteça,	
todos	os	departamentos	direcionados	ao	cliente,	inclusive	marketing,	vendas,	
serviço	e	suporte	devem	ser	capazes	de	se	adaptar	mais	rapidamente	às	demandas	
do	cliente	em	rápida	evolução	na	economia	da	IoE.

3. Rede inteligente: US$ 757 bilhões do valor total em jogo
Uma	rede	inteligente	e	eficaz	usa	conexões	de	rede	—	desde	a	produção	até	
os	clientes	—	para	entender	de	forma	eficiente	o	comportamento	dos	clientes	
e	melhorar	a	confiabilidade,	os	aspectos	econômicos	e	a	sustentabilidade	da	
produção	e	distribuição	de	eletricidade.

Atualmente,	as	empresas	prestadoras	de	serviços	públicos	em	geral	operam	
com	uma	infraestrutura	de	“melhor	esforço”:	elas	geram	e	colocam	energia	na	
rede	elétrica	sem	usufruir	plenamente	de	seus	ativos.	Isso	torna	a	rede	vulnerável	
a falhas	e	permite	apenas	um	fluxo	limitado	de	energia	unidirecional	—	dos	
produtores	para	os	consumidores.	Além	disso,	o	sistema	é	ineficiente	porque	
a geração	de	energia	não	se	adapta	facilmente	aos	ciclos	de	uso	com	constantes	
mudanças.	A	IoE	tornará	a	rede	elétrica	mais	eficiente	através	da	detecção	e	reparo	
automático	de	problemas,	controle	de	fluxos	elétricos	com	base	na	demanda	em	
tempo	real,	aprimoramento	da	utilização	de	geradores	e	capacitação	de	fontes	de	
energia	mais	sustentáveis,	como	energia	eólica	e	solar.	

A	agilidade	dos	negócios	
orientados	por	dados	
é a essência	da	obtenção	
do	valor	em	jogo	vinda	do	
marketing	e	da	propaganda	
conectados.	
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•	 Valor da IoE criado: conecta	detecção,	medição	e	controles	em	tempo	
real	para	um	alinhamento	entre	oferta	e	demanda	superior,	aumento	da	
confiabilidade	e	redução	de	custos

•	 Principais geradores da IoE: cadeia	de	fornecimento	e	logística

•	 Tipos de conexões: principalmente	de	máquina	para	máquina

•	 Capacitadores de tecnologia da IoE:	arquitetura	de	rede	integrada,	sensores	
e medidores	inteligentes,	computação	em	nuvem	privada	e	segurança	

•	 Valor criado ou migrado:	redução	líquida	nos	custos	de	energia	para	todas	as	
partes	interessadas	do	setor	privado

O	valor	em	jogo	gerado	pela	rede	inteligente	virá	principalmente	do	aumento	da	
eficiência	e	confiabilidade	do	sistema	de	fornecimento	elétrico.	Mas	para	que	isso	
ocorra,	são	necessárias	mudanças	significativas	na	regulamentação.	Pressupondo	
que	elas	ocorram,	os	líderes	das	empresas	prestadoras	de	serviços	públicos	devem	
estar	preparados	para	implementar	iniciativas	que	permitam	mais	flexibilidade,	
melhor	gerenciamento	da	demanda	e	habilitação	de	fontes	de	energia	mais	
sustentáveis.

4. Jogos e entretenimentos conectados: 
US$ 635 bilhões do valor total em jogo
Este	caso	de	uso	inclui	receita	de	provedores	de	serviços	(service	provider	-	SP)	
e	de	fornecedores	de	software,	além	de	fluxos	de	caixa	de	todos	os	aplicativos	de	
jogos	e	entretenimentos	online;	não	estão	incluídas	atividades	de	jogos	que	não	
geram	receita	(como	propaganda	subsidiada).

O	segmento	de	jogos	e	entretenimentos	conectados	abrange	um	amplo	espectro	
de	produtos	e	serviços,	inclusive	jogos	como	FarmVille,	da	empresa	Zynga,	
transmissão	de	vídeo	via	Netflix	e	apostas	no	site	bwin.party,	no	Reino	Unido.	
A IoE	possibilitará	aos	consumidores	um	modo	de	entretenimento	totalmente	
novo,	permitindo	que	eles	joguem	com	outras	pessoas	remotamente,	selecionem	
o	que	desejam	usar	sob	demanda	e	escolham	o	dispositivo	desejado	(qualquer	
dispositivo,	a	qualquer	hora,	em	qualquer	lugar).	

•	 Valor da IoE criado:	aprimoramento	da	experiência	de	jogos	e	entretenimento	
com	colaboração	remota,	rich	media	e	programas	sob	demanda

•	 Principais geradores da IoE: inovação	—	aumento	da	receita	resultante	de	
novos	modelos	de	negócios

•	 Tipos de conexões da IoE: de	pessoa	para	máquina	e	de	pessoa	para	pessoa

•	 Capacitadores de tecnologia da IoE: rede	da	próxima	geração,	inclusive	
inteligência,	vídeo,	colaboração,	BYOD	e	segurança

O	valor	em	jogo	gerado	
pela	rede	inteligente	
virá	principalmente	do	
aumento	da	eficiência	e	
confiabilidade	do	sistema	
de	fornecimento	elétrico.	
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•	 Valor criado ou migrado: combinação	de	valores	novos	e	migrados	de	
provedores	tradicionais	

Para	os	líderes	dos	setores	de	jogos	e	entretenimentos,	este	caso	de	uso	destaca	
a	importância	de	concentrar-se	na	disponibilização	de	conteúdo	em	qualquer	
dispositivo,	e	qualquer	local.	Mostra	também	que	as	parcerias	próximas	com	SPs	
são	fundamentais	para	oferecer	a	experiência	ininterrupta	e	de	alta	qualidade	que	
eles	esperam,	e	até	mesmo	exigem,	presentes	na	IoE.	

5. Prédios inteligentes: US$ 349 bilhões do valor total em jogo
O	conceito	de	prédios	inteligentes	abrange	uma	rede	IP	inteligente	e	convergida	
de	dispositivos	eletrônicos	que	monitoram	e	controlam	serviços	de	instalações,	
inclusive	mecânicos,	eletrônicos,	HVAC	e	sistemas	de	iluminação	em	um	prédio,	
para	obter	maior	economia	de	energia	e	de	custos	e	uma	experiência	de	maior	
qualidade	para	os	ocupantes.

A	IoE	permite	que	os	prédios	obtenham	reconhecimento	ao	reunir	em	uma	única	
plataforma	baseada	em	IP	e	operações	que,	no	momento,	são	executadas	de	
maneira	isolada.	A	IoE	reduz	o	desperdício	(energia)	com	o	grande	aumento	de	
eficiência	do	gerenciamento	de	prédios	(HVAC,	iluminação,	segurança).	Prédios	
inteligentes	também	são	mais	eficientes	no	uso	do	espaço	disponível,	maximizando	
a	ocupação.	Por	exemplo,	a	Cisco	estima	que	a	IoE	possa	reduzir	em	40%	os	
requisitos	de	espaço	para	o	mesmo	número	de	funcionários.	

•	 Valor da IoE criado: menores	custos	de	energia,	gerenciamento	e	manutenção	
e	menores	despesas	de	capital

•	 Principais geradores da IoE:	Produtividade	de	ativos

•	 Tipos de conexões da IoE: de	máquina	para	máquina

•	 Capacitadores de tecnologia da IoE: sensores,	computação	em	nuvem,	vídeo,	
segurança	física

•	 Valor criado ou migrado: valor	criado	com	o	uso	de	sistemas	de	última	geração	
conectados	em	rede;	valor	migrado	de	sistemas	independentes	e menores	
requisitos	de	recursos	humanos

Este	caso	de	uso	influenciará	bastante	os	mercados	imobiliários	comerciais	e	de	
construção	nos	próximos	10	anos.	Conforme	as	iniciativas	de	Prédios	Inteligentes

Para	os	líderes	dos	setores	
de	jogos	e	entretenimentos,	
este	caso	de	uso	
destaca	a importância	
de	concentrar-se	na	
distribuição	de	conteúdo	
em	qualquer	dispositivo,	e	
qualquer	local.
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tornam-se	realidade,	os	menores	custos	operacionais	deverão	levar	a	aluguéis	
mais	baixos,	beneficiando	tanto	os	proprietários	como	os	locatários.	A	economia	
baseada	na	IoE	deve	levar	à	maior	renovação	nos	prédios	e	novas	construções,	
o	que	também	levará	ao	desuso	precoce	dos	prédios.	Os	líderes	de	mercados	
imobiliários	comerciais	e	de	construção	precisarão	começar	a	se	preparar	para	
essas	mudanças	significativas	em	seus	respectivos	ramos.	

6. Veículos terrestres comerciais conectados: 
US$ 347 bilhões do valor total em jogo
Este	caso	de	uso	baseia-se	em	veículos	da	frota	comercial	(terrestre)	que	usam	
uma	plataforma	integrada	de	sistemas	de	controle	para	automatizar	tarefas	como	
navegação,	otimização	de	percurso	e	aprimoramentos	em	logística.

À	medida	que	os	veículos	aumentam	a	conexão	com	o	ambiente	(estrada,	
sinalização,	cabines	de	pedágio,	outros	veículos,	relatórios	sobre	a	qualidade	do	ar,	
sistemas	de	estoque),	a	eficiência	e	a	segurança	aumentam	muito.	Por	exemplo,	
o	motorista	de	um	caminhão	de	abastecimento	de	máquinas	de	autosserviço	
poderá	ver	em	um	painel	quais	locais	exatamente	precisam	ser	reabastecidos.	Este	
contexto	poupa	tempo	e	reduz	custos.

•	 Valor da IoE criado: menos	tempo	perdido	em	congestionamentos,	menores	
números	de	acidentes,	menores	custos	de	combustível	e	reparos

•	 Principais geradores da IoE: cadeia	de	fornecimento	e	logística	e	utilização	de	
ativos

•	 Tipos de conexões da IoE: de	máquina	para	máquina

•	 Capacitadores de tecnologia da IoE: telemática,	sensores,	computação	em	
nuvem,	segurança

•	 Valor criado ou migrado: ambos

Embora	os	principais	benefícios	para	veículos	terrestres	comerciais	conectados	
venham	de	uma	logística	mais	eficiente,	há	também	a	oportunidade	para	os	líderes	
de	negócios	melhorarem	a	qualidade	e	a	compatibilidade	do	serviço,	além	dos	
benefícios	ambientais	trazidos	pela	diminuição	do	consumo	de	energia	e	das	
emissões	de	carbono.

Embora	os	principais	
benefícios	para	veículos	
terrestres	comerciais	
conectados	venham	de	
uma	logística	mais	eficiente,	
há	também	a	oportunidade	
para	melhorar	a	qualidade	
e a compatibilidade	
do	serviço,	além	dos	
benefícios	ambientais	
gerados	pela	diminuição	do	
consumo	de	energia	e	das	
emissões	de	carbono.
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7. Serviços de saúde e monitoramento de pacientes conectados: 
US$ 106 bilhões do valor total em jogo
A	IoE	levará	à	maior	conexão	de	dispositivos	e	gerenciamento	de	pacientes	
acionados	por	dados,	resultando	assim	em	serviços	de	saúde	com	qualidade	
superior.

Grande	parte	da	ineficiência	dos	serviços	de	saúde	resulta	atualmente	do	
isolamento	das	fontes	de	conhecimento	e	informação	—	é	difícil	acessar	todo	
o conhecimento	necessário	disponível	no	ponto	de	atendimento.	Além	disso,	um	
grande	número	de	medições	e	testes	são	feitos	manualmente.	O	maior	número	de	
sensores	e	conexões	na	IoE	permitirá	menores	períodos	de	internação	hospitalar	
devido	aos	sistemas	mais	inteligentes	de	monitoramento	domiciliar	e	melhoria	do	
atendimento	devido	a	tratamentos	padronizados	em	conformidade	com	as	melhores	
práticas	conhecidas.	

•	 Valor da IoE criado: monitoramento	contínuo	das	condições	de	saúde	em	
ambiente	domiciliar	menos	dispendioso;	todos	os	aspectos	do	atendimento	
consolidados	e	coordenados

•	 Principais geradores da IoE: utilização	de	ativos,	cadeia	de	fornecimento	
e logística	e	experiência	do	cliente

•	 Tipos de conexões da IoE: de	máquina	para	máquina	e	de	máquina	para	
pessoas

•	 Capacitadores de tecnologia da IoE: equipamentos	médicos,	conexões	de	TI	
domiciliares,	segurança

•	 Valor criado ou migrado: ambos	

Os	serviços	de	saúde	e	monitoramento	de	pacientes	conectados	envolvem	uma	
mudança	fundamental	no	modo	como	os	prestadores	de	serviços	de	saúde	
oferecem	atendimento.	Os	processos	de	faturamento	e	seguro	também	precisarão	
mudar	para	que	este	valor	em	jogo	gere	bons	resultados.	Após	essas	mudanças,	
os	líderes	comerciais	precisarão	concentrar-se	em	novas	iniciativas	estimuladas	
por	tecnologia	e	gerenciamento	de	mudanças,	sem	deixar	de	satisfazer	às	
preocupações	com	privacidade	por	parte	dos	pacientes.

Os	serviços	de	saúde	
e	monitoramento	de	
pacientes	conectados	
envolvem	uma	mudança	
fundamental	no	modo	como	
os	prestadores	de	serviços	
de	saúde	oferecem	
atendimento.	Os	processos	
de	faturamento	e	seguro	
também	precisarão	mudar	
para	que	este	valor	em	jogo	
gere	bons	resultados.
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8. Educação em universidades particulares conectadas: US$ 78 bilhões 
do valor total em jogo
O	uso	adequado	da	tecnologia	causa	impacto	positivo	na	graduação	de	
professores,	bem	como	a	melhoria	das	faculdades	e	do	conteúdo	educacional,	
aumenta	os	novos	modos	de	aprendizado	e	transforma	o	modelo	educacional	
—	proporcionando	aos	alunos	flexibilidade	curricular	para	que	aprendam	no	seu	
próprio	ritmo,	em	qualquer	local,	a	qualquer	hora,	usando	qualquer	dispositivo.

Atualmente	a	educação	é,	mais	do	que	tudo,	uma	experiência	“física”	na	qual	os	
professores	ensinam	aos	alunos	em	salas	de	aula	usando	livros.	A	IoE	permitirá	que	
empresas	privadas	desafiem	este	modelo	tradicional.	Mesmo	hoje,	os	primeiros	
adeptos	derrubam	barreiras	físicas	para	disponibilizar	a	educação	para	pessoas	que	
antes	não	tinham	acesso.	A	IoE	possibilitará	novos	modelos	de	negócios,	ampliará	
o alcance	dos	professores	e	reduzirá	os	custos	dos	livros	acadêmicos	

•	 Valor da IoE criado: ampliar	o	alcance	e	a	graduação	dos	professores,	permitir	
novos	modelos	de	negócios:	graduar	em	termos	mundiais,	sem	restrições	
físicas,	reduzir	os	custos	dos	livros	acadêmicos

•	 Principais geradores da IoE: experiência	do	cliente,	utilização	de	ativos

•	 Tipos de conexões da IoE: de	pessoa	para	pessoa	e	de	máquina	para	máquina

•	 Capacitadores de tecnologia da IoE: vídeo,	mobilidade,	BYOD,	ferramentas	de	
colaboração,	segurança

•	 Valor criado ou migrado: maior	penetração	do	modelo	de	educação	online	
(migração)

A	economia	baseada	na	IoE	permitirá	que	instituições	de	ensino	privadas	
tenham	a	possibilidade	de	dimensionar	a	educação	e	oferecê-la	com	custos	
consideravelmente	menores	em	relação	a	outras	instituições	sem	fins	
lucrativos.	Isso	propiciará	uma	vantagem	competitiva	importante	sobre	os	outros	
estabelecimentos.	E,	embora	o	vídeo	e	a	mídia	online	não	sejam	algo	novo	no	
ramo	da	educação,	na	economia	baseada	na	IoE	eles	oferecerão	novos	recursos	
importantes	que	causarão	um	aumento	significativo	nos	resultados	acadêmicos	e	
estenderão	o	alcance	do	ensino	de	boa	qualidade	a	pessoas	que	antes	não	tinham	
acesso	a	ele	fato	terá	impacto	econômico	significativo,	ajudando	a	buscar	as	
habilidades	mais	técnicas	que	serão	exigidas	pela	economia	baseada	na	IoE.

A	economia	baseada	na	IoE	
permitirá	que	instituições	
de	ensino	privadas	
tenham	a	possibilidade	de	
dimensionar	a	educação	
e	oferecê-la	com	custos	
consideravelmente	
menores	em	relação	a	
outras	instituições	sem	fins	
lucrativos.	.	.	.
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Como começar
Embora	o	escopo	da	IoE	possa	intimidar,	há	algumas	etapas	muito	simples	que	
podem	ser	executadas	para	começar	a	conquistar	sua	fatia	do	valor	em	jogo	na	IoE:

•	 Determine onde seu negócio está atualmente em relação à IoE. Com	
o grande	número	de	conexões	que	precisam	ser	feitas	entre	pessoas,	dados	
e componentes	materiais,	as	empresas	precisam	avaliar	seus	pontos	fortes	
e fracos	nas	áreas	de	habilidades	em	tecnologia,	gerenciamento	de	processos	
de	negócios,	análise	de	dados,	conectividade	e	segurança.

•	 Entenda a função do departamento deTI na capacitação de sua empresa 
para usufruir dos benefícios da IoE. O	uso	da	TI	para	reduzir	custos	causa	
retorno	reduzido;	investir	em	TI	para	fortalecer	e	ampliar	a	base	de	clientes	
é uma	ação	com	maior	potencial	de	retorno	positivo.	

•	 Adote medidas agora para maximizar os recursos de sua empresa nas 
áreas de segurança e privacidade:	como	já	foi	mencionado,	segurança	
e privacidade	são	geradores	essenciais	—	e	inibidores	potenciais	—	do	valor	
em	jogo	da	IoE.	A	segurança	da	IoE	será	solucionada	pela	tecnologia	acionada	
em	rede:	os	dispositivos	conectados	à	rede	se	beneficiarão	com	a	segurança	
inerente	à	própria	rede	(em	vez	de	tentar	garantir	a	segurança	no	nível	do	
dispositivo).	A	privacidade,	por	outro	lado,	exigirá	que	as	empresas	combinem	
tecnologia	a	processos	e	políticas	eficazes.	Para	se	beneficiarem	com	a	IoE,	as	
empresas	precisarão	identificar	novos	modelos	de	privacidade	que	atendam	às	
expectativas	das	empresas	e	dos	clientes.

Mais	importante,	elas	precisarão	considerar	suas	próprias	mudanças	de	cultura	
interna	necessárias	para	adotar	a	IoE.	O	valor	de	qualquer	investimento	de	TI	será	
determinado	pelos	recursos	que	ele	capacita	fora	do	departamento	de	TI.	O	valor	
em	jogo	da	IoE	vem	das	áreas	de	marketing,	RH,	finanças,	produção,	vendas	
e outros	departamentos	corporativos.	Por	isso,	as	decisões	de	TI	da	empresa	
devem	considerar	os	requisitos	desses	departamentos.	As	políticas	corporativas	
no	que	diz	respeito	a	emprego,	origem	de	informações	e	nas	áreas	voltadas	para	
o	cliente	talvez	precisem	se	ajustar	para	adotar	estas	melhores	práticas	orientadas	
pela	IoE.

O jogo lida com . . .
desafios	que	se	acumulam	diante	dos	líderes	de	negócios	de	hoje.	A	rapidez	
das	mudanças	gera	confusão	e	desinformação,	o	que	frequentemente	leva	
a tomadas	de	decisão	insatisfatórias	ou,	pior,	à	inatividade.	Quando	combinadas	
à transparência	de	preços	e	a	cadeias	de	fornecimento	mundiais,	muitas	das	
mesmas	tendências	em	tecnologia	que	estão	se	iniciando	na	era	da	IoE	também	
permitem	que	novos	adeptos	se	tornem	ameaças	viáveis	em	questão	de	semanas,	
ao	invés	de	anos.

Neste	ambiente,	vencedores	e	perdedores	são	determinados	mais	rápido	do	que	
nunca.	Com	US$	14,4	trilhões	de	valor	em	jogo,	a	IoE	apresenta	uma	oportunidade	
exclusiva	para	aumentar	a	fatia	no	mercado,	ganhar	vantagem	competitiva,	
fortalecer	e	ampliar	sua	base	de	clientes	e	aumentar	a	lucratividade.	E,	como	as	
apostas	são	altas,	mais	de	10	anos,	as	empresas	perderão	mais	de	um	ano	de	
lucros	se	não	adotarem	a	IoE	—	a	hora	de	agir	é	agora.	

“Quem	não	arrisca	não	
petisca.	Com	a	tecnologia	
e a	conectividade	
acelerando	o	ritmo	
da	determinação	de	
vencedores	e	perdedores,	
preparar-se	para	a	IoE	já	
não	é	uma	questão	de	"se",	
mas	de	"quando".

Joseph Bradley,
gerente geral e diretor sênior,
Cisco IBSG Global Research & 
Economics, Communications, and 
Planning Practices
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Notas finais
1.	 Fonte:	Cisco	IBSG,	2013.

2.	 Ibid.

3.	 Ibid.

4.	 A	Cisco	define	a	Internet	de	Todas	as	Coisas	como	uma	união	de	pessoas,	
processos,	dados	e	tudo	que	torna	as	conexões	em	rede	mais	relevantes	
e	significativas	do	que	tudo	já	visto	antes	—	transformando	informações	
em	ações	que	criam	novos	recursos,	experiências	mais	significativas	e	
oportunidades	econômicas	sem	precedentes	para	empresas,	indivíduos	e	
países.	

5.	 O	valor	em	jogo	difere	do	Internet	Market	Size	(tamanho	do	mercado	
de	Internet)	ou	do	mercado	total	que	pode	ser	abordado	(TAM).	O	valor	
em	jogo	é	uma	previsão	do	valor	de	possíveis	resultados	que	podem	ser	
criados	ou	migrarão	entre	empresas	e	setores	mundialmente	com	base	
em	sua	capacidade	de	usar	a	Internet	de	Todas	as	Coisas	na	próxima	
década	(10	anos,	valor	presente	líquido).	A	Cisco	estima	esse	valor	em	
US$	14,4	trilhões	nos	próximos	10	anos.	Por	outro	lado,	o	Internet	Market	
Size	(tamanho	do	mercado	de	Internet)	ou	TAM,	foi	projetado	para	atingir	
US$	4,1	trilhões	em	receita	anual	para	todos	os	fornecedores	participantes	
até	2016.	Além	de	tecnologias	relevantes	de	informações	e	comunicações	
relevantes	(ICT),	ele	inclui	e-commerce	e	propaganda.	A	Cisco	tratará	
de	US$	258	bilhões	(6%)	deste	mercado	de	Internet	(fonte:	Cisco	SMO,	
2012).	O	valor	em	jogo	inclui	mudanças	de	benefícios	entre	empresas	
concorrentes	em	um	setor,	mudanças	de	benefícios	entre	diferentes	
setores,	crescimento	de	receita	inédito	resultante	da	inovação,	redução	
de	custos	gerada	por	processos	mais	eficientes	e	permissões	para	custos	
de	implementação.	O	valor	em	jogo	não	inclui	a	extensão	de	perdas	em	
empresas	que	não	se	transformam,	benefícios	para	o	consumidor	ou	o	
governo,	benefícios	sociais	e	estimativas	de	valor	para	o	risco	reduzido	de	
operações.

6.	 Selecionamos	um	período	de	10	anos	por	ser	um	período	razoável	para	
que	as	empresas	identifiquem,	projetem	e	implementem	mudanças	para	
conquistar	sua	fatia	do	valor	em	jogo	da	IoE.	O	número	US$	14,4	trilhões	é	
o	valor	líquido	em	jogo.	O	valor	bruto	em	jogo	é	de	US$	18,7	trilhões.	Em	
outras	palavras,	é	necessário	um	investimento	de	US$	4,3	trilhões	para	atingir	
o	valor	líquido	em	jogo	de	US$	14,4	trilhões	em	10	anos.	Além	disso,	a	Cisco	
estima	que	os	US$	14,4	trilhões	do	valor	em	jogo	representam	um	aumento	
no	lucro	corporativo	agregado	de	aproximadamente	21%	em	10	anos.

7.	 A	Cisco	estima	que	59%	do	valor	em	jogo	será	um	novo	valor	resultante	da	
inovação	da	tecnologia,	e	41%	serão	gerados	por	empresas	que	ganham	
participação	no	mercado	em	relação	à	concorrência.
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8.	 Para	esclarecer	como	o	valor	em	jogo	foi	calculado,	usaremos	o	exemplo	
do	caso	de	uso	“veículos	terrestres	comerciais	conectados”.	A	análise	da	
Cisco	considerou	dois	fatores:	1)	menores	custos	para	os	proprietários	de	
frotas	e	2)	possível	aumento	da	receita	para	os	prestadores	de	serviço.	
Projetamos	também	a	introdução	de	veículos	terrestres	comerciais	como	
porcentagem	da	frota	comercial	mundial	total	—	da	menor	introdução	atual	
(6,3%)	à	estimada	de	24,5%	até	2022.	Através	de	pesquisas,	estimamos	os	
benefícios	da	IoE	por	veículo	comercial	(inclusive	economia	de	combustível	
e	produtividade	do	motorista)	em	US$	970	anualmente.	Com	base	nesses	
benefícios,	deduzimos	custos	únicos	e	recorrentes.	Também	consideramos	
as	oportunidades	de	receita	de	SPs.	Com	base	nos	mesmos	números	
de	introdução,	a	análise	também	considerou	novas	oportunidades	de	
receita	para	SPs,	inclusive	conectividade	e	serviços	com	valor	agregado.	
Para	estimar	o	valor	em	jogo	para	SPs,	supomos	uma	margem	média	
conservadora	de	US$	12	a	US$	15	mensais.	O	número	geral	do	valor	
em	jogo	—	US$	347	bilhões	—	reflete	o	valor	presente	líquido	combinado	
dos	benefícios	para	proprietários	de	frotas	e	prestadores	de	serviço.	
Acreditamos	que	a	Cisco	seja	a	única	empresa	a	adotar	esta	abordagem	
de	baixo	para	cima,	orientada	por	casos	de	uso	para	avaliar	a	oportunidade	
oferecida	pela	Internet	de	Todas	as	Coisas.

9.	 A	necessidade	decisiva	de	segurança	e	privacidade	na	IoE	é	enfatizada	pela	
norma	relacionada	à	segurança	cibernética	baixada	pelo	presidente	dos	
EUA,	Barack	Obama,	assinada	em	12	de	fevereiro	de	2013,	que	estimula	
todas	as	operadoras,	empresas	e	consumidores	conectados	em	rede	
a serem	"cybersmart"	e	"cybersecure",	ou	seja,	que	usem	a	cibernética	
sem	se	descuidar	da	inteligência	e	da	segurança	(http://www.whitehouse.
gov/cybersecurity).

10.	Fontes:	Global	Insight,	American	Productivity	and	Quality	Center,	U.S.	
Bureau	of	Economic	Analysis,	U.S.	Bureau	of	Labor	Statistics	(todo	2012)	
e Cisco	IBSG,	2013.	Os	18	setores	avaliados	quanto	à	extensão	do	valor	
em	jogo,	em	ordem	de	tamanho,	incluem:	1)	manufatura;	2)	comércio	
varejista;	3)	serviços	de	informação;	4)	finanças	e	seguro;	5)	serviços	
de	saúde;	6)	serviços	educacionais;	7)	serviços	profissionais,	científicos	
e técnicos;	8)	serviços	administrativos	e	de	gerenciamento	de	desperdício;	
9)	comércio	atacadista;	10)	artes,	entretenimento	e	recreação;	11)	outros	
serviços,	exceto	governo;	12)	agricultura,	silvicultura,	pesca	e	caça;	
13)	construção;	14)	transporte	e	armazenamento;	15)	gerenciamento	
de	pequenas	e	grandes	empresas;	16)	imóveis,	aluguel	e	leasing;	17)	
mineração	e	18)	serviços	públicos.

11.	Os	US$	14,4	trilhões	de	valor	em	jogo	abrangem	os	seguintes	casos	
de	uso	e	valores:	1)	fábricas	inteligentes,	US$	1,95	trilhão;	2)	marketing	
e propaganda	conectados,	US$	1,95	trilhão;	3)	rede	inteligente,	US$	757	
bilhões;	4)	jogos	e	entretenimento	conectados,	US$	634	bilhões;	5)	prédios	
inteligentes,	US$	349	bilhões;	6)	veículos	terrestres	comerciais	conectados,	
US$	347	bilhões;	7)	serviços	de	saúde/monitoramento	de	pacientes	
conectados,	US$	106	bilhões;	8)	educação	em	universidades	particulares	
conectadas,	US$	78	bilhões;	9)	formas	inovadoras	de	pagamento,	US$	855	
bilhões;	10)	gestão	de	riquezas,	US$	451	bilhões;	11)	menor	tempo	de	
lançamento,	US$	1,03	trilhão;	12)	terceirização	de	processos	de	negócios,	
US$	742	bilhões;	13)	atendentes	virtuais,	US$	163	bilhões;	14)	redução	
de	custos	com	a	cadeia	de	fornecimento,	US$	697	bilhões;	15)	agricultura	
inteligente,	US$	189	bilhões;	16)	sinalização	digital,	US$	38	bilhões;	
17) trabalhadores	familiarizados	com	recursos	de	última	geração	(BYOD,	
colaboração	móvel,	telecomutação,	VDI),	US$	2,16	trilhões;	18)	redução	de	
viagens,	US$	980	bilhões;	19)	segurança	física	e	lógica,	US$	1,09	trilhão;	
20)	agências	de	bancos	de	varejo	de	última	geração,	US$	20	bilhões;	21)	
máquinas	de	autosserviço	(shoppings	digitais),	US$	49	bilhões.
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