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Resumo

Este estudo aborda o tema da perspectiva da Internet das Coisas como estratégia
competitiva dos negócios nas organizações. Buscou-se caracterizar e desenvolver a
Internet das Coisas, e identificar as possíveis aplicações mais imediatas para o
mercado e para a sociedade. Neste contexto, observa-se a proposição de um mapa
de gestão estratégica baseado em um ambiente de Internet das coisas, a partir dos
conceitos do modelo de gestão estratégica de Jonhson, Scholes, Whittington (2007).
Foi realizada pesquisa exploratória de caráter qualitativo, analisando o estado da
tecnologia das Internet das Coisas e como ela agrega competitividade aos negócios.
Utilizando-se de um guia foi realizada uma pesquisa de profundidade sobre
informações, opiniões e percepções de um determinado grupo de pessoas referente
à caracterização, estruturas e recursos, estratégia de negócios, aplicações,
consumidor e o futuro da Internet das Coisas. A coleta de dados foi realizada através
de um formulário online e analisado por blocos de subtemas, utilizando o software
VOSviwer para o estudo de recorrências de termos e/ou palavras. Os resultados
revelaram consonância entre o estudo, a proposição do mapa de gestão estratégico
com foco em um ambiente de Internet das Coisas, e as resposta da pesquisa. Ao final
do estudo, identificou-se que, mesmo que as os dados não permitem uma
generalização, eles proporcionam uma amostragem teórica do estado atual da
Internet das Coisas no Brasil e as relações de competitividade e estratégia das
organizações.

Palavras-chave: Internet das Coisas; estratégia competitiva; caracterização;
estruturas e recursos; estratégia de negócios; aplicações; consumidor; futuro da
Internet das Coisas, VOSviewer.

Abstract
This study contains the perspective of the Internet of Things such as competitive
business strategy as a subject finding applicable characteristics for the internet of
things and finding possible emerging strategies for businesses and society. In this
context, was analyzed a proposition of a strategic map based in the internet of things
following the principals of Johnson, Scholes, Whittington (2007). Exploratory
qualitative analyses have presented the evolution of the Internet of Things and most
importantly, the benefits of use throughout the business world. All the information,
opinions and perspective of a group of people that has to do with its characteristics,
structure, resources, business strategies, applications, clients and the future of Internet
of Things, used a guided search for retrieving the most important information. All the
data were collected from an online form and analyzed by subject groups from the
software VOSviewer to study the words and phrases. The combined results revealed
the connections of the studies, business strategy for internet of things and the form
results. After the data collecting, was identified that even with all the information
collected, it is not possible to specify and generalize some characteristics, although it
shows a theoretical view of the actual state for the internet of things in Brazil and the
relationship of business strategy and competition among the organizations.
Keywords: Internet of things, competitive strategy, characteristics, structures and
resources, business strategy, applications, clients, future of internet of things,
VOSviewer.
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1 Introdução: Contextualizando e estabelecendo os propósitos do estudo
Notadamente a sociedade nos dias atuais tem demandado um volume de interações
e conexões sociais e tecnológicas superiores a tempos atrás. As empresas estão
gradualmente mais competitivas, oferecendo soluções de tecnologia de interação e
integração para outras empresas e para os consumidores finais. Neste contexto, o
termo Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT), como foi difundido em inglês,
trata da conexão entre homens e máquinas, e máquinas com máquinas
proporcionando a formação de redes inteligentes.
Este novo ambiente inteligente em que os objetos se conectam formando uma grande
rede de informação e possibilidades, segundo Evans (2011), é a primeira evolução
real na internet, que levará a um salto realmente significante nas aplicações com
potencial de melhorar a forma como as pessoas vivem, trabalham, estudam e se
divertem.
Segundo Mohr et al (2011, p.1) “o segredo para as empresas de tecnologia é pensar
além de seus produtos: é chegar à porta de seus consumidores e ajudá-los a
reinventar seu trabalho e suas formas de fazer negócios”.
Os estudos acadêmicos que abordam este tema têm surgido, preliminarmente, nas
áreas de Engenharia e Ciência da Computação. O termo Internet of Things surgiu a
partir de Kevin Ashton (Massachusetts Institute of Technology) em 1999, quando fez
uma apresentação para a Procter & Gamble (P&G). Em um artigo mais recente,
Ashton (2009) afirma que a ideia de IoT utilizando a RFID (identificador por rádio
frequência) sugeriria que todos os objetos físicos poderiam ser conectados através da
internet.
Mais recentemente, nas áreas de estratégia, Porter & Heppelmen (2014), Wortman &
Flüchter (2015), Weintraub & Boreinstein (2017), Woetzel & Nyquist (2017) vêm
explorando o tema enquanto unidade analítica de estudos. Ainda se observa que
grandes corporações como IBM, CISCO, Microsoft, Intel, Apple Inc e organizações
como ACATEC (National Academy of Science and Engineering do Governo da
Alemanha) e ITU (International Telecomunication Union) estão cada vez mais
envolvidas nas múltiplas questões que abrangem a IoT.
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Segundo a ITU (2005), os avanços tecnológicos de IoT proporcionariam ao mundo
uma enorme gama de dispositivos e objetos conectados, que forneçam um volume
gigantesco de conteúdos e informações aos usuários. Este estudo identificou que os
avanços em RFID e sensor inteligente, conectividade sem fio e móvel, nanotecnologia,
transformaria o desenvolvimento da IoT (ITU 2012).
A IoT traz a proposta concernente a que os objetos estão e serão cada vez mais
conectados entre si. Assim, forma-se uma estrutura global de objetos inteligentes, que
provém de uma interface em forma de serviços facilitados pela interação de objetos
em ambiente de IoT, através da internet (IERC 2009).
A Cisco IBSG elaborou uma projeção afirmando que em 2020 serão cerca de 50
bilhões de dispositivos conectados à internet, utilizando um cálculo base de
dispositivos conectados à internet no ano 2011 como exposto por Evans (2011), e
movimentando um mercado de U$ 14,4 trilhões, em projeção para 2022. Estes
números são relativos a população total mundial, mas quando se toma por base a
população de pessoas conectadas à Internet, esta relação de dispositivos conectados
por pessoa aumenta exponencialmente.
A interação de máquina com máquina, que descreve a interconexão (geralmente sem
fio) de dispositivos que anteriormente não se comunicavam, também conhecido pelo
termo M2M (machine-to-machine) poderá chegar a 25 bilhões de "dispositivos em
rede" até 2020 para ITU; 24 bilhões de “dispositivos conectados” até 2020, segundo
Machina Pesquisa, em conjunto com a GSMA; e 26 bilhões de dispositivos IoT
implantados até 2020, a partir da pesquisa de 2009 da Gartner, segundo citado no
relatório da ITU (2012).
Inúmeros são os desafios encontrados em IoT, a começar pela infraestrutura
necessária para promovê-la. Estas questões técnicas como confiabilidade,
capacidade, energia, conectividade, capacitação de mão de obra, comportamentos
humanos devem ser primordiais. No entanto, em TI (tecnologia da Informação),
situações de armazenamentos de dados, tráfego de dados de borda, regras de
abertura de dados, regulamentação, governança, interoperabilidade, privacidade e
segurança, e requisitos de largura de banda deverão ganhar a importância necessária
para se garantir o ambiente de IoT (ITU & CISCO, 2016).
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1.1 Problematização do tema
A aplicação de Internet das Coisas ou (IoT) pode trazer avanços à forma de interação
homem e homem (H2H), homem e máquina (H2M) e integração máquina com
máquina (M2M). Segundo Wortman & Flütcher (2015), os campos de aplicação de
tecnologia da IoT são diversos e numerosos, crescendo virtualmente nas mais
variadas áreas a cada dia. Áreas como a educação, esporte, indústria inteligente,
cidades inteligentes, centros urbanos inteligentes, saúde, logística, telecomunicações
e o setor de segurança entre outros, serão notadamente contempladas pelas
possibilidades da IoT e novos negócios. A figura 1 mostra possíveis relações de
serviços (B2B) e a sociedade como consumidores finais (B2C) conectados, sugerindo
uma rede de interações múltiplas partindo do B2B.

Figura 1 Interação em rede IoT, partindo de uma demanda B2B.
Fonte: Adaptado pelo autor de Cisco IBMS (2011).

Neste contexto, as empresas sofrerão cada vez mais pressão de mercado para
oferecer soluções inteligentes, e se posicionar competitivas e lucrativas.
Atualmente, a competitividade demanda que a sociedade e empresas devam
promover a geração de lucros e bons resultados, garantindo conforto, comodidade
com produtos tecnológicos e de alta qualidade. Para Gonçalves (2017), a IoT pode
impulsionar negócios e com isso alavancar resultados, definindo como a IoT deve criar
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valor para as organizações e possivelmente para marca. Veja que segundo Garcia et
al. (2017), na medida que se garanta que a capacidade de interação entre objetos
inteligentes, ambiente e sociedade cria a fundamental relação de IoT.
Galegale et al. (2016), discutem sobre como a IoT se torna essencial para a validação
da estratégia das empresas e analisam que as principais perspectivas aplicadas ao
estudo de IoT em negócios são duas: primeiro, a perspectiva baseada em recursos e
segundo, em computação. Os autores sugerem uma terceira perspectiva baseada em
estratégia.
Em a Riquezas das Nações, Smith (Vol. II, pag. 815 a 841) defende que a
concorrência maximiza o desenvolvimento econômico e que o benefício do
desenvolvimento seria partilhado por toda sociedade. Assim, partindo do ponto que a
oferta cria sua própria demanda, as empresas exercem este papel central nos
negócios. O comportamento e a geração de negócios entre empresas, também
chamadas de business to business (B2B), podem levar a mudanças nas estratégias
de negócios das corporações. Neste contexto, os produtos são criados e ofertados ao
mercado, também conhecido como business to consumer (B2C).
Entretanto, quando se observa a necessidade dos consumidores, que a cada dia
aumentam a demanda por tecnologia e mais comodidade, estes se posicionam do
outro lado dessa balança estratégica. Se por sua vez, são quem consomem todos
estes produtos, na ótica do B2C qual seria a impacto inverso dessa demanda? A figura
2 indica a interação dos serviços IoT partindo de uma demanda de B2C, em que os
consumidores estabelecem a demanda para mercado.
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Figura 2 Interação em rede IoT, partindo de uma demanda B2C.
Fonte: Adaptado pelo autor de Cisco IBMS (2011).

No contexto destas duas realidades, do estado da tecnologia e de suas aplicações
mercadológicas, assim como do conhecimento científico em seu estágio inicial,
emerge a problemática desta pesquisa. Este estudo pretende entender, quais os
principais atributos da tecnologia da IoT, assim como se configura seu contexto e
aplicações na estratégia competitiva das organizações
1.2 Objetivos da pesquisa
A adoção de inovação de IoT em negócios, torna-se um processo complexo e muitas
vezes de difícil entendimento para as empresas, principalmente para aquelas de
pequeno e médio porte. A pressão exercida pelo mercado se faz muito mais pela
oferta do B2B ou pela demanda do B2C. Estes fatores que influenciam na análise de
estratégia, são objetos deste estudo.
1.2.1 Objetivo Geral
Este estudo tem como objetivo geral analisar o estado da tecnologia da Internet das
Coisas e como ela pode agregar competitividade nos negócios.
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1.2.2 Objetivos específicos
Este trabalho baseado no estudo da Internet das coisas tem como objetivos
específicos:
1) desenvolver e caracterizar a IoT e sua tecnologia;
2) descrever a cadeia de valor de produtos e serviços em IoT no mercado;
3) identificar as aplicações de mercado IoT, percebidas no negócio;
4) descrever o mapa conceitual da perspectiva da IoT como fonte de estratégia
competitiva para organizações;
1.3 Justificativa
Sobre o tema Internet das Coisas, várias são as discussões nos últimos anos. Neste
sentido, as organizações necessitam entender como a Internet das Coisas vai
influenciar nos hábitos e perfis de seus atuais e futuros consumidores. A abordagem
de estratégia nos negócios à margem da tecnologia e do ambiente IoT vem sendo
discutida e notadamente defendida por várias corporações mundiais, governos,
organizações e acadêmicos. O futuro da tecnologia inteligente, dispositivos
conectados com análises de eventos em tempo real, as cidades inteligentes, e
máquinas autônomas parecem ser caminho sem volta.
Tendo em vista essa gama de possibilidades, nota-se um movimento cada dia mais
consistente na corrida pela IoT. Empresas como CISCO, IBM, Microsoft, e Amazon,
Google, entre outras, vêm gradualmente apresentado soluções de equipamentos,
software, e até mesmo com colaboração tecnológica em alguns casos, indicando que
estão preocupadas em criar o ambiente propício ao desenvolvimento da IoT.
Neste cenário de difícil mensuração, em que a tecnologia avança rapidamente,
constata-se a necessidade de se estudar a IoT e sua condição como determinante de
estratégias e de resultados nos negócios.
Galegale et al. (2016), que realizou uma pesquisa bibliográfica acerca do tema Internet
of Things, e estratégia e negócios, através de análise da base de dados ISI web of
knowledge proporcionou contribuições significativas à contextualização desta
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pesquisa. Na conclusão do trabalho, os autores afirmam que poucos são os estudos
da IoT para as áreas de negócio, e poucas são as afirmações de adoção de IoT como
estratégia de negócios.
Para a fundamentação desta pesquisa, realizou-se em 12/03/2017, uma consulta na
plataforma Scielo, sendo encontrados 11 artigos relacionados a “Internet das Coisas”.
Após, foi realizada a pesquisa utilizando palavras chaves “internet das coisas” e
“estratégia de negócios” na qual foi encontrado apenas 1 artigo. O mesmo processo
foi realizado na plataforma de pesquisa Spell na data de 12/03/2017 com a palavrachave “internet das coisas”, do qual se obteve resposta de um total de 6 artigos.
Quando inseridas as palavras chaves “internet das coisas” e “estratégia de negócios”,
não foi encontrado nenhum artigo. Ao se pesquisar no Google Acadêmico em
28/03/2017 com as palavras chaves “internet das coisas” e “estratégia de negócios”,
houve um retorno de artigos variados nas áreas de computação e tecnologia de
informação.
Nestas consultas acima mencionadas, observa-se que para o meio acadêmico os
estudos sobre o assunto IoT e estratégia de negócios, ou adoção da IoT como
estratégia pelas empresas ainda são restritos a poucos trabalhos. Este campo
apresenta uma lacuna que necessita ser discutida pela administração e a área de
estratégia coorporativa. Portanto, é nítida a importância deste estudo para academia.
Para as organizações, espera-se com este estudo possa identificar fatores que
influenciam na análise e na definição de estratégia de IoT com possibilidades de
negócios. Várias são as oportunidades oferecidas pela IoT, desde infraestrutura de
redes, dispositivos, serviços, design de produtos, projetos, TIC (tecnologia de
informação e comunicação), ou seja, uma ampla gama de aplicações no ambiente
IoT.
Este estudo apresenta às empresas possíveis aplicações em IoT, em setores e
ambientes diversos, deste que o ambiente de IoT seja por estas estimulado. As
oportunidades para atender aos mercados B2B e B2C serão demonstradas, sugerindo
as principais questões a serem adotadas pelas organizações.
Como objeto de estudo, este tema proporciona a imersão em um assunto relevante e
intrigante para sociedade, buscando entender as dimensões deste processo
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tecnológico, bem como a diversidade temática por ele proporcionada. Buscar a
capacitação neste tema, e entender como os recursos humanos deverão evoluir para
se adequar ao futuro, deve ser desafios da gestão futura das organizações.
A gestão de recursos, e o design de demandas e projetos devem passar por
profissionais cada vez mais conectados à inovação tecnológica, à inteligência
competitiva, e à visão estratégica, no intuito de promover e apoiar as empresas nas
mudanças necessárias para esta nova era digital. O fato de poder estudar este
assunto integra inevitavelmente o estudante neste cenário, com a possibilidade de
fazer parte desta discussão histórica na mudança dos tempos.
Ao profissional autor desta dissertação oportuniza a exploração e a compreensão do
tema, o conhecimento em TIC, em infraestrutura de TIC, em ambientes inteligentes,
em políticas, estratégias, estruturas e resultados em IoT, através da busca por novos
conceitos, referências e novos negócios crescentes nos mercados de tecnologia, além
de estimular as discussões acerca do conhecimento e soluções para aplicações em
ambientes inteligentes.
1.4 Estrutura do trabalho
Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, começando pela introdução ao
estudo até o último capítulo trazendo as considerações finais e as perspectivas futuras
deste trabalho. No capítulo 1 encontram-se os objetivos gerais e específicos deste
estudo, a motivação acadêmica, a visão para as organizações, para o profissional e
para o estudante.
No

segundo

capítulo,

apresenta-se

a

abordagem

das

fundamentações

epistemológicas, teóricas e tecnológicas do tema em estudo, abordando conceitos de
estratégia e passando pelas escolas de estratégia. Em seguida aborda-se os
conceitos de IoT, e as aplicações com perspectivas de visão estratégica para as
organizações obtidas através de revisão bibliográfica. Posteriormente, finaliza-se com
a apresentação acerca do modelo analítico deste trabalho e discussão da IoT aplicada
como estratégia competitiva para organizações.
O capítulo 3 apresenta a metodologia do trabalho, a unidade de estudo, os
procedimentos de coleta de dados e os respectivos tratamentos para apresentação à
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leitura dos dados. No capítulo 4 é realizada a análise e a apresentação de resultados,
com discussões pertinentes ao tema estudado.
Finalmente, no capítulo 5, são abordadas as considerações finais, observando os
resultados preponderantes deste estudo, além de discutir as limitações encontradas
acerca do tema e as recomendações para os possíveis estudos futuros.
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Referencial Teórico: sobre os fundamentos do estudo

Ao longo dos anos, notadamente nos países mais desenvolvidos, os mais diversos
mercados foram se tornando crescentemente mais disputados, em razão do
surgimento de novos vetores de competitividade. As empresas, gradualmente, foram
se inserindo em ambientes cada vez mais competitivos, e devido aos contextos
instáveis próprios da competitividade, passaram a sofrer exigências em elevado grau
de complexidade em função do processo evolutivo e a pretendida garantia para
sobrevivência e o crescimento futuro. Assim sendo, a natureza da base estratégica é
defrontar a competição (Porter, 1979).
2.1 A estratégia e a Internet das Coisas
Na busca da sobrevivência e possível liderança de mercado, as empresas necessitam
preparar a estratégia a ser aplicada no presente, para atender a demandas do futuro.
Nesta direção, as vantagens sustentáveis competitivas conduzem as organizações à
caminhos mais seguros. Pode-se inferir, por exemplo, que simular as possíveis
oportunidades e ameaças futuras podem proporcionar vantagens competitivas em
relação a concorrentes, na certeza de que o futuro é sempre incerto e instável,
previsões futuras, por melhores que sejam, também serão de certa forma instáveis.
Sendo assim, aceitar as incertezas, integrando-as ao raciocínio presente de
estratégia, parece ser uma melhor abordagem (Wack, 1985).
Segundo Câmara, Lara e Souza (2015) o termo estratégia vem sendo definido por
diversos autores (Ghemawat, 2005; Johnson; Scholes; Whittington, 2007; Mintzberg;
Ahlstrand; Lampel, 2000; Mintzberg et al., 2006). Este termo é muito utilizado no
ambiente corporativo, portanto definir estratégia parece ser o primeiro desafio, já que
incorpora ditames concretos, abstratos e sociais. Antes de tudo, é possível assumir a
estratégia como uma concepção mental.
O termo estratégia deriva do idioma grego, na integra a palavra strategos que
identificava o comandante-chefe militar. Assim, com passar do tempo, o conceito de
estratégia continuou sendo utilizado em aspectos militares. Mas, foi na Segunda
Guerra Mundial, que houve a necessidade de relacionar o pensamento estratégico
militar com pensamento de negócios, devido a pretensão principal de melhorar a
utilização dos recursos por toda economia (Ghemawat 2007).
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Ao se definir estratégia é fundamental estudar como este tema vem sendo discutido
ao longo do tempo por diversos seguimentos. Neste cenário, várias escolas de
estratégia surgiram, possibilitando aos estudiosos aprofundar neste complexo tema.
Na década de 1960 surgiu a escola do design que tinha como elemento de análise a
matriz SWOT, compondo-se da famosa avaliação dos pontos fortes (Strengths) e dos
pontos fracos (Weaknesses) da organização, à luz das oportunidades (Opportunities)
e das ameaças (Threats) nos ambientes corporativos, buscando o equilíbrio entre as
capacidades internas e a necessidades externas (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel,
2000).
Para a Escola de Planejamento, conforme ainda Mintzberg, Ahlstrand & Lampel
(2000), a formação da estratégia é compreendida como um processo formal, que
trouxe na década de 70, a massiva divulgação de artigos em publicações acadêmicas,
com a ideia de uma tendência do ensino de administração como a prática empresarial
e governamental com muitos números, análise formal, treinamento formal e
procedimentos formal. Nos processos mais recentes, observa-se a presença do
planejamento de cenários como uma ferramenta e auxílio do estrategista.
A Escola de Posicionamento, que teve como período de referência a década de 1980,
se fundamenta nos tipos de estratégias existentes, sendo elas a liderança sobre
custos, a diferenciação e o enfoque, introduzindo o conceito de cadeia de valor,
conforme propostos por Porter (1979). A revolução da informação traz vantagem
competitiva, oferecendo as empresas novas maneiras de superar os rivais, mudando
a estrutura da indústria, gerando novos negócios muitas vezes dentro da estrutura das
empresas (Porter & Millar, 1985).
Para a Escola Cognitiva, os dirigentes são estudados à luz da psicanálise e dos
determinantes psicológicos, com foco em dimensões cognitivas e institucionais (Hafsi
& Martinet, 2008).
A Escola Empreendedora, trata como conceito central a visão do líder, e busca
conduzir os liderados com intuição, sabedoria, experiência e critério. Segundo a
Escola do Poder, a estratégia é definida como um processo de negociação, que trata
do poder e da política presentes nas organizações, podendo ser uma evolução no
aprendizado. A escola da Cultura se baseia no poder como raiz na formação da

22
estratégia, na força social da cultura, evidenciando a manutenção da estratégia
através da influência da cultura na organização (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel,
2000).
A Escola Ambiental, consiste em algo como o processo de organização passiva e que,
de certa forma posiciona o ambiente, a liderança e a organização, como as três forças
centrais no processo estratégico da organização. Segundo as Escolas de
Configuração, a formação de estratégia acontece como um processo de
transformação. Desta forma, se a organização adota um estado de ser, a
transformação significa uma possibilidade de passar de um estado para outro,
suportanto mudanças de baixo para cima, ou transformações de cima para baixo, no
contexto corporativo (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2000).
O ambiente de negócios apresenta altos níveis de incerteza. Essa questão favorece
uma única visão de como a influência dos ambientes internos e externos podem afetar
a estratégia da organização. Assim, as análises dos ambientes podem ser construídas
segundo as categorias: políticas, sociais, ambientais, econômicas, tecnológicas e
legais (Johnson, Scholes & Whittington, 2011).
No recorte da tecnologia como estratégia das empresas, conecta-se a Internet of
Things ou Internet das Coisas como ponto de análise de ambiente de negócios,
segundo Porter & Heppelmann (2014), a despeito do termo IoT representar o
crescimento do número de objetos inteligentes conectados e como este cenário
oferece novas oportunidades. À medida em que se possui um ambiente vasto em
poder de processamento e comunicação, dispositivos inteligentes e cada vez menores
e a conectividade sem fio, devem expandir a forma de pensar competitividade e
estratégia das empresas.
Chan (2015), argumenta que a IoT será parte importante integrada ao futuro da
internet, que será inserida pelo grande número de métodos e tecnologias, incluindo
identificação por rádio frequência ou radio freguency identification (RFID), sensores
infravermelhos ou infrared sensor (IR) e a (NFC), tecnologia de comunicação sem
necessidade de cabos ou fios (wireless), bastante conhecida na tecnologia dos
smartphones.
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Para caracterizar a Internet das Coisas é necessário definir de onde veio este termo.
Segundo a Website postscapes, o termo reflete a antigos estudos e conceitos. O artigo
“Internet of Things History” (Postscapes, 2017), diz que em 1932 foi criado o telegrafo
eletromagnético por Baron Schilling na Rússia, e em 1933 Gauss e Webber
inventaram o código de comunicação a uma distância de 1200 metros em uma cidade
Alemã. Desta data ao dia de hoje, ainda segundo Website postscapes, nomes como
Nicolas Tesla (1926) em uma entrevista para Colliers Magazine sobre rede wireless,
Alan Turing (1950) em seu artigo “Computer Machinery and inteligence” em Oxford
Mind Jornal, Karl Steinbuch (1966) disseram que “em algumas décadas os
computadores seriam entrelaçados em quase todos os produtos industriais”
(Postscapes, 2017).
Porter & Heppelmann (2014), apresentam a primeira onda da tecnologia de
Informação (TI) ocorrendo entre 1960 e 1970, onde as atividades individuais passaram
a ser automatizadas com processamento de pedidos, pagamento de contas,
planejamento de recursos e manufatura, tudo auxiliados por computador, o que
resultou no aumento de produtividade e na geração de uma infinidade de novas
informações que poderiam ser processadas e analisadas em cada atividade, portanto
influenciando na cadeia de valor.
Em 1995 a internet começou a ser comercial com a entrada da Amazon e Echobay
(Ebay), sendo que, logo após, em 1998, o Google foi incorporado à internet
(Postscapes, 2017).
Em 1999, Kevin Ashton um diretor executivo da Auto-ID Center no MIT
(Massachusetts Institute of Technology), pode ter sido o primeiro a usar o termo
“Internet of Things” (IoT), quando se referiu a objetos conectados em uma
apresentação para P&G (Procter & Gamble), segundo artigo do próprio Ashton (2009).
Nesta mesma década (1980 e 1990), Porter & Heppelmann (2014) afirmam que as
atividades foram integradas através do globo terrestre por canais; novos clientes
externos foram alcançados pelas empresas, de forma a permitir as empresas, por
exemplo, fecharem canais de distribuições internacionais, onde a cadeia de valor foi
transformada, no entanto sem afetar os produtos. Estes mesmos autores citam que a
terceira onda da TI se torna uma parte integrada dos produtos, com sensores
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integrados, processadores, softwares e produtos embarcados e conectados. Estes
produtos com dados armazenados em nuvem (data cloud) e analisados, e executados
através de alguma aplicação, proporcionando assim, uma enorme quantidade de
informações disponíveis e novas funcionalidades geradas para sociedade a todo
momento.
Neste contexto, a Internacional Telecomunication Union (ITU), conceitua IoT como
uma infraestrutura global de informação para sociedade, com o avançado serviço de
conectividade física ou virtual através da comunicação entre dispositivos (ITU, 2012).
Ainda segundo a ITU (2012), a grande capacidade de processar informações e
comunicação integrada a um banco de dados à IoT possibilita o uso dos objetos e
dispositivos para oferecer um volume vasto de serviços e aplicações. A figura 3 mostra
a dimensão de IoT entre a comunicação para qualquer ambiente, a qualquer hora e
através de qualquer dispositivo conectado.

Figura 3 Novo paradigma da comunicação introduzido pela IoT de ITU (2012).
Fonte: I.T.U. (2016). International Telecommunication Union. World summit on the information society
stocktaking 2012. Recuperado de www.itu.int/net em 26/03/2017.

Notadamente, a IoT gera competitividade e impulsiona a estratégia das empresas e
negócios. Segundo Wortman & Flüchter (2015) os executivos neste ambiente são
forçados a valorizar as oportunidades e tratar esta condição como emergencial para
a IoT se fazer presente nas suas empresas no nível de estratégia. Porter &
Heppelmann (2014), afirmam que produtos inteligentes conectados são o novo
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cenário de escolha de estratégia para definir como os valores serão criados e
capturados pelas empresas.
No nível operacional, Wortman & Flüchter (2015) defendem que severos avanços
precisam ser realizados em hardwares e em softwares, à medida em que desafios são
susceptíveis a surgir, onde as culturas das empresas devem entrar em choque com
os novos modelos de negócios, principalmente no desenvolvimento dos produtos.
A Germany Trading & Investment a GTAI (2014), uma iniciativa do governo Alemão
para tratar de assuntos e plano de ação da chamada “Higth-Tech strategy 2020”, traz
o conceito da Industria 4.0, que representa a maior oportunidade para desenvolver a
manufatura alinhada à produção inteligente, com potencial de alavancar o setor com
soluções e serviços.
Para este novo modelo de negócio, entra em pauta a quarta revolução Industrial
(Industria 4.0), criada pela iniciativa alemã em 2012, que vem chamando à atenção
no mundo. GTAI (2014) afirma que a evolução tecnológica de sistemas embarcados
para Cyber-physical systems (CPS) ou sistema físico cibernético, que atua na
comunicação avançada entre máquinas, representa o início da quarta revolução
industrial a caminho da Internet das Coisas, com base de dados integrados e serviços,
além de quebrar o paradigma entre centralização para descentralização da produção.
Neste contexto, a National Academy of Science and Engineering (Acatech), em seu
relatório de 2014, afirma que a Internet das Coisas e a Internet de Serviços ou Internet
of Service (IoS), resultando no termo Internet of Things and Services, ou seja, Internet
das Coisas e Serviços, na qual é possível criar uma rede incorporando o processo
total de fabricação em um ambiente inteligente (Acatech, 2014).
Segundo Takeyama (2016), o design de serviços vem ganhando forças na medida em
que se vê a necessidade de criar valor para serviços que acompanham as provisões
dos bens, estendendo do escopo da natureza dos negócios em si, para a organização,
chegando até na cultura organizacional alinhada ao serviço.
Kashimura (2016), sinaliza que naturalmente a expansão do foco em design centrado
no ser humano acumula experiência em design e expandem para design de serviços,
novamente alinhando ao conceito de IoT e serviços inteligentes.
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Neste estudo trabalha-se estes conceitos de Internet das Coisas, que por sua vez são
alinhados às possibilidades dos serviços e aplicações, e devem oportunizar as
possibilidades e melhorias incorporadas ao ser humano. Também será abordada a
possível utilização da IoT como ferramenta de estratégia de negócios nas empresas,
nos seus processos, na integração com a sociedade, na busca de informações de
mercado, na gestão das organizações e nos campos de aplicações, e no futuro desta
tecnologia.
2.2 IoT e os principais campos de aplicação
A IoT permite uma infraestrutura que combina objetos inteligentes (wireless, sensores,
robôs, etc..), rede tecnológica de sensores e seres humanos, utilizando diferentes
protocolos de comunicação, porém interoperáveis, e realiza uma rede multimodal,
heterogenia e dinâmica, que pode ser implantada em variados e diferentes espaços
(plataformas de óleo, minas, túneis, florestas, etc..), ou em caso de emergências ou
situação perigosa (áreas de radiação, fogo, terremotos, etc..), conforme relatório do
IERC sendo Cluster of European Researth Projects on the Internet of Things
(IERC,2009).
A IoT, formada pela internet, que segundo Davis (2008), trata a evolução da Web
(World Wide Web) pode ser definida em quatro estágios – Web 1.0, referindo-se à
conexão e obtenção de informação na rede; em seguida Web 2.0, com a característica
de conectar pessoas (Web Social); a Web 3.0, ou Web Semântica, com a preocupação
em tornar a experiência na internet mais agradável e útil ao usurário, conectando ao
conhecimento e informação. Em 2008, Davis previa o quarto estágio, ou seja, o
estágio atual, a Web Ubíqua, caracterizado pela Internet das Coisas, com a conexão
entre pessoas e máquinas, que integrados em rede, possibilita o acesso de qualquer
pessoa, em qualquer lugar, a qualquer tempo, utilizando de objetos inteligentes, com
sensores inteligentes e multifuncionais. Assim, a partir dos dispositivos ou objetos
“Things”

que

dependem

de

suas

capacidades

funcionais

(processamento

computacional, rede de conectividade, energia) adaptando-se a situação e ao
contexto (ambiente, tempo, espaço), podendo ser ativado em diferentes formas e
aplicados a cada necessidade, como mostra a tabela 1, onde observa-se aplicações
da IoT por setores, locais e dispositivos, desencadeando uma rede de possibilidades
de serviços e negócios ( www.beechamresearch.com em 24/06/2017).
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Tabela 1 Serviços e aplicações
M2M Serviços e aplicações por grupo
Setor de
Serviços

Edifícios

Energia

Consumidor
Casa

Cuidados com
saúde
e medicina

Grupos de Aplicação

Fluidos/Processos
Produção/Conversão
Distribuição

Logística

Dispositivos

Escritório, Educação,
Processos,
Transporte, fogo,
Comercial, institucional,
limpeza, campus
segurança, acesso,
Industrial
Hotéis, hospitais,
iluminação
Aeroportos, estádios
Geração de energia,
Turbinas,
baixa voltagem
Oferta/Demanda
geradores,
energia de qualidade,
baterias,
gestão de energia,
medidores,
Solar, eólica,
Alternativo
brocas,
eletroquímica
células de
Plataformas, poços,
combustível, etc.
Óleo/Gás
tubulações, bombas
Câmeras digital,
Cabos, rede, conexão, gestão
Infraestrutura
sistemas
de energia,
de energia
Alertas de segurança, alertas máquina de lavar,
computadores,
Segurança
de incêndio, ambiente
alarmes,
conscientização
seguro, idosos, crianças,
vídeo games,
proteção de energia
secadoras,
geladeira,
Climatização, iluminação,
Conveniência
iluminação,
equipamentos de
entretenimento
medidores,
entretenimento
TV, MP3, etc.
Hospital, clinicas,
Assistência
Implantes,
laboratórios,
equipamentos
In Vivo (atendimento),
Sistema de monitoramento
cirúrgicos, bombas,
casa
de paciente, implantes,
monitores,
Descobertas de drogas,
telemedicina,
etc.
Pesquisa
diagnósticos, laboratórios
Recursos e automação

Industrial

Local

Não veicular

Mineração, Irrigação,
agricultura, floresta
Petroquímica,
hidrocarbonetos,
Tanques, fabricação,
metalurgia, papel,
montagem
Infraestrutura, cadeia de
valores
Ar, marítimo, trilho

Bombas,
tubulações,
turbinas,
conversores,
embarcações,
tanques
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Veículos

Consumidor, comercial,
construção

Sistema de transporte

Navegação, gestão de
trafego, pedágio

Especialidade
Varejo

Hospitalidade
Loja
Vigilância

Segurança
privada e
segurança
pública

Equipamentos
Rastreamento

Posto de combustível, jogos,
cinemas, eventos especiais
Restaurantes, clubes, bar
café
Supermercados, shopping
centers, centros de
distribuição
Radar, vigilância militar,
câmeras de velocidades
Armas, veículos, barcos,
aeronave,
Humano, animal, postal,
comida, saúde, bagagens

Infraestrutura pública Tratamento de água, prédios,
serviços de emergência
climatização, ambientes
Tecnologia da
Informação
rede

Público
Privado

Serviços,
e-comerce, data center,
ISP 's
Tecnologia de informação,
data center, redes privadas

Veículos,
aviões,
navios,
sinalização,
pedágios
Etiquetas,
terminais de
compra,
maquinas de venda,
registradores
Tanques,
barcos,
jatos,
ambulâncias,
incêndios,
demolições,
fronteiras,
navios
Servidores,
storage,
PC's,
Switch,
roteadores

Fonte: Serviços e aplicações de IoT, M2M IoT/Sector, Beecham Research (2017). Recuperado de
http://www.beechamresearch.com/.

Esta seção descreve as principais aplicações da tecnologia de IoT e serviços, além
de ensejar possibilidades de futuro da IoT.
2.2.1 Construções inteligentes
Segundo o IERC (2009) as várias possibilidades de tecnologia de automação, assim
como a crescente pesquisa na área de objetos inteligentes, proporcionam uma
enorme gama de oportunidades e benefícios para as construções inteligentes. Nos
setores institucionais, comercial e industrial o ambiente inteligente vem a oferecer um
conjunto de serviços. A conjunção de sistemas para ambientes modernos, com base
em plataforma computacional pode ser combinada a sensores com funcionalidades
variadas, formando uma rede intercomunicante.
Ainda conforme o IERC (2009), estes sensores parametrizados a necessidade do
ambiente como temperatura, umidade, iluminação, segurança, entre outros, podem
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gerar um mapa de controle e ajustes de ambiente, de forma a trabalhar por exemplo
para a economia de energia (controle de temperatura, acionamento de equipamentos,
garantia de segurança e monitoramento de ambientes), ou seja, a Web baseada em
serviços, tudo através da IoT.
Neste cenário, vários ambientes são beneficiados, como escolas, escritórios, setor de
limpeza, linhas de produção, hotéis, universidades, hospitais, aeroportos e estádios,
entre outros. Dentro das vias inteligentes, Billet (2015) afirma que analisar em tempo
real os diferentes parâmetros (barulho, poluição, movimentação), conectando os
diferentes elementos de infraestrutura podem melhorar a gestão dos ambientes
inteligentes.
Para Porter (2014), a capacidade de inteligência para conectar produtos, deve estar
definida em quatro áreas: 1) o monitoramento, 2) o controle, 3) a otimização e 4) a
autonomia, de forma que cada área, sustente o próximo estágio. Na figura 4, na área
em que se faz o monitoramento, considerado como o primeiro nível, é possível
destacar as mudanças e alertas no ambiente. No segundo nível, tem-se o controle
das funcionalidades do produto e a parametrização para a necessidade do usuário.
Em seguida, no próximo nível, faz-se o monitoramento da performance do produto, e
permite traçar diagnósticos preventivos, de serviços e reparos. No quarto estágio, com
a combinação de monitoramento, o controle e a otimização, obtém-se a capacidade
de inteligência autônoma, ou seja, produtos operando com coordenação própria entre
si, o que se propõe a inteligência do ambiente, um ambiente auto gerenciável.
Autonomia

Otimização

Controle
Software embarcado nos
produtos ou em nuvem:
Monitoramento
Sensores e fonte de dados
externos monitorando:
• Condição dos produtos
• Ambiente externo
• Operação e uso do produto
• Monitorar alerta e
notificações de mudança

• Controlar a funcionalidade
dos produtos
• Personalização da
experiência do usuário

A capacidade de monitorar e
controlar permitem que
algoritmos otimizem a
operação e o uso de
produtos:
• Melhorar o desempenho de
produtos
• Permitir previsão de
diagnósticos, serviços e
reparos

Combinando monitoramento
, controle e otimização
permite:
• Operação de produtos
autônomos
• Auto coordenação entre
outros produtos e sistemas
• Melhoria de personalização
de produtos autônomos
• Auto diagnósticos e serviços

Figura 4 - Níveis inteligente de produtos conectados de Porter, Heppelmann, (2014).
Fonte: Porter, M. E., Heppelmann, J. E., (2014). How smart connected products are transforming
competition. Recuperado de www.hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transformingcompetition em 20/05/2017.
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2.2.2 Energia
No contexto da energia, assuntos como oferta e demanda, energia alternativa e óleo
e gás mostram um cenário de prováveis oportunidades para IoT. Uma heterogênea
gama de produtos e controles pode ser ajustado ao trabalho M2M de maneira a
realizar atividade de gestão operacional, controle químicos, processos de fabricação
de produtos com ajustes por etapas de forma a garantir a precisão e qualidade das
peças que compõe o produto final. Neste caso, por exemplo, de turbinas eólicas
inteligentes, conectadas em rede, o software pode ajustar o impacto na eficiência das
turbinas próximas, trabalhando a gestão e a vida útil do equipamento (Porter, 2014).
Para o IERC (2009), IoT pode servir como ferramenta para reduzir desastres e
acidentes no setor de Óleo e Gás, por exemplo, fazendo monitoramento de estoques,
processos e segregação química. Nesta condição, containers podem ser monitorados
com equipamentos inteligentes, devendo utilizar-se de uma lista de incompatibilidade
química, enviando mensagens de alertas, sobre a situação de risco de armazenagem
de outro container próximo, além de informar para a gestão da planta sobre a situação
crítica.
O setor de óleo e gás vem enfrentado dificuldades desde de 2014, por vários fatores,
entre eles a enfraquecimento na demanda de consumo na China. No passado as
empresas de óleo e Gás, tentaram trabalhar no preço do petróleo, além de atuar na
conhecida redução de custos, demissões e redução de despesas. Desta vez muitos
estão tomando uma abordagem diferente, de forma a investir em tecnologia para
aumentar suas vantagens competitivas e maior eficiência em processos. Muitos
destes fatores através das tecnologias digitais acionadas pela internet das coisas ou
como intitulado pela CISCO Internet de Todas as Coisas ou Internet of Everything
(IoE), permitindo avanço tecnológico e impulsionado produção em cenário de preços
mais baixos (Cisco, 2015).
Ainda segundo Cisco (2015), a maioria das empresas possuem experiências com
“Things” ou dispositivos já existentes em suas plantas, o desafio é se concentrar nas
outras áreas da IoT, como dados, pessoas e processos para posicionar as empresas
para crescimento. Porter (2015) chama este processo como sistemas fechados, para
criar vantagem competitiva, ao permitir que as empresas controlem e otimizem o
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desenho de todas as partes do sistema em relação ao outro. Para a Cisco (2015) o
setor de óleo e gás pode tornar o serviço de IoT uma mercadoria.
2.2.3 Cuidados com medicina e saúde
As empresas e planos de saúde têm enfrentado cada vez mais desafios nos novos
tempos, e devido à concorrência, vem investindo em transformações digitais que
podem permitir análise de dados, em canais e operações diferentes, tudo isso ao
alcance do paciente. É o que a Cisco (2016) afirma e seu relatório “The digitization of
the helphcare industry”, quando se refere a indústria de saúde dos Estados Unidos.
Esta mesma pesquisa afirma que mesmo com esta onda, 45% das empresas ainda
não vêm esta interrupção digital como preocupação no nível de gestão. Com base
nestes números, bilhões em dinheiro estão sendo deixados de lado, segundo este
relatório.
De fato, quando observado o que o investimento em IoT pode gerar por este setor,
segundo o IERC (2009), afirme que permite monitorar através de plataformas, os
medicamentos, trabalhar com parâmetros médicos personalizados para cada
paciente, e em caso de acidentes, ter acesso rápido à informações importantes para
cada situação, como: os diagnósticos dos pacientes, os resultados rápidos de
laboratórios via rede, entre outros (temperatura, pressão sanguínea, batimento
cardíaco, níveis de colesterol e glicose). Proporcionará a facilidade de acesso aos
prontuários destes pacientes de origem de outros hospitais, as internações, os testes
de laboratórios anteriores, até ao mais recentes.
Os usos de implantes de chips biodegradáveis no corpo humano podem ser aplicados
para paraplégicos, por exemplo, para estimular músculos, controlados por “smart
things”, parametrizados para tratamento, de maneira a gerar recuperação dos
movimentos funcionais. Esta opção pode ser integrada ao corpo para monitorar
pessoas, emergências, e tratamentos em geral (IERC, 2009).
Segundo a Cisco (2016) os benefícios podem ainda ser maiores com tratamento de
dados específicos de cada paciente, combinados de fontes de redes móveis,
diagnósticos de câmera em vídeos, sensores de equipamentos levando a um volume
de informação que pode ser compartilhado com equipes médicas, além de facilitar a
prática da enfermagem.
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No ponto de vista de segurança e privacidade, os dados gerados pelo setor de saúde
e medicina devem ser cuidadosamente controlados. Segundo Weintraub & Borenstein
(2017), existem três razões para estar preocupado com o roubo de dados deste setor,
pois informações de medicina e saúde podem ser monetizadas. Desta forma, podem
ser forjadas identidades, utilizando-se destas informações para cyber crimes por
exemplo, ou até mesmo cyber ataques, de forma a conseguir dinheiro das instituições
e organizações. Em segundo, as indústrias da saúde, podem ver suas melhores
práticas parar nas mãos dos concorrentes. Finalmente, outras indústrias estão ficando
cada dia mais sofisticadas em deter cyberattacks, e os criminosos devem procurar
novas fontes para atacar o que pode desviar atenção para este setor.
2.2.4 Industria, IoT e Industria 4.0
A concorrência das indústrias acontece segundo Porter & Heppelmann (2014), através
de cinco forças competitivas, e para compreender os reflexos da competitividade, eles
afirmam que 1) o poder de barganha dos compradores, 2) as ameaças de novos
operadores, 3) a ameaça de novos fornecedores, 4) o poder de barganha dos
fornecedores, 5) as ameaças de produtos e de serviços de substituição, a natureza e
a intensidade da rivalidade entre os concorrentes, resultam neste cenário de
competição, que, portanto, modelam o negócio.
A tecnologia vista como estratégia das indústrias, implica que a ampla implantação de
tecnologia digital exige repensar modelos operacionais e de negócios devido a estas
constantes ameaças. Mas como criar e capturar valor? Para Bock, Lansiti & Lakhani
(2017), as organizações podem mudar a forma como criam valor através da tecnologia
digital, com novas formas centradas na rede, conectando parceiros e clientes que
oferecem novas combinações de negócios. Ações no sentido de aproveitar estas
oportunidades, gerando o efeito em rede, com novos dados à medida que esta rede
de relacionamento se expande, significa que modelos de negócios são cada vez mais
voltados para dados. Neste contexto, grandes empresas vêm utilizando do IoT para
capturar dados para desenvolver negócios.
Em um cenário em que homens, máquinas e processos colaboram entre si, surgiu a
Industria 4.0, termo que foi utilizado a primeira vez na feira de Hannover, na Alemanha
em 2011. No relatório da ACATECH (National Academy of Science and Enginering,
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2014), do German Federal Ministry of Education and Research (Ministério Federal de
Educação e Pesquisa) do Governo da Alemanha, a Industria 4.0 é definida como a
integração técnica na CPS entre fabricação e logística, além do uso da IoT em
processos industrias, que produz implicações na criação de valor, modelos comercias,
serviços e organização do trabalho.
É possível indicar três temas importantes para o futuro da indústria 4.0, como lidar
com a complexidade, a capacidade de inovação e flexibilidade corporativa. Trazendo
os princípios de desenho deste cenário de como a interoperabilidade, pode garantir a
interação entre máquinas, fábricas inteligentes e homem, e virtualização dos
equipamentos físicos. Para que os dispositivos possam tomar decisões por conta
própria com base nos dados coletados em tempo real, é necessário a
descentralização e assim, desenvolver a capacidade analítica similarmente em tempo
real. A orientação para serviços, CPS e Humanos são oportunizados pela IoT
(Murigalska & Wyrwicka, 2017).
Segundo a ACATECH (2014), a IoT suscita criar processos inteligentes de fabricação,
como máquinas inteligentes, sistemas de armazenagem e produção com instalações
desenvolvidas digitalmente, apresentando assim, integração baseada em TIC
(tecnologia da informação e comunicação) de ponta a ponta, da logística de entrada,
de marketing, e da logística de serviços. Esta complexa rede permite que as
operações sejam controladas, flexibilizando as oportunidades, e a gestão, além de
otimizar processos. Facilita a cooperação entre os parceiros, fornecedores, clientes e
funcionários.
No caso de empresas de mineração e exploração minerais, historicamente este setor
segue o modelo de escavações e entrega com sucesso entre o tamanho da operação
e qualidade do ativo. Atualmente, a tecnologia vem sendo tratada como novo ativo, e
a partir de como as fábricas gerenciam os recursos, por exemplo a automatização de
caminhões e máquinas de perfuração que estão sendo testadas em todo mundo.
Sensores nas pontas das brocas são capazes de medir o teor do minério em tempo
real, com análise de dados sendo usados para descobrir novas jazidas de minerais
por exemplo (Woetzel & Nyquist, 2017).
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A Rio Tinto, Grupo de mineração Australiana, com operações em vários países
incluindo o Brasil, possui o programa “Mine of the future” (www.riotinto.com,
recuperado em 23, julho, 2017), que impulsiona o grupo para mineração automatizada
que traz vantagens competitivas,

melhora a segurança no trabalho, aumenta a

produtividade, reduz consumo de energia e reduz impacto no meio ambiente, segundo
John Mcgagh (2014) chefe de inovação da empresa. Esta tecnologia mudou o
patamar de mineração na região de Pilbara na Austrália Ocidental, onde foi testado e
aprendido a se utilizar a tecnologia de frota de caminhões automatizados pela primeira
vez.
O site da empresa Vale do setor de mineração (www.vale.com recuperado em 23,
julho, 2017), aborda como a empresa desenvolveu mais de 22 aplicativos para
melhorar a gestão do negócio. Estes aplicativos estão disponíveis na Intranet da
empresa, e são utilizados pela tecnologia digital nas áreas operacionais, acreditando
que será fundamental para reduzir custos significativos, reduzir riscos de saúde e
segurança, e aumentar a produtividade de pessoas e equipamentos.
No setor automotivo várias são as empresas que estão utilizando de tecnologia
embarcada. A Intel, empresa de tecnologia, tem feito parcerias no ramo dos veículos
autônomos. A diretora de estratégia de IoT da Intel afirma que a empresa irá
transformar a indústria automobilística nos próximos 5 anos, focada principalmente
em segurança para os motoristas. A Intel junto à BMW, a montadora Alemã de
veículos, firmou acordo para colocar no mercado em 2021 carros totalmente
autônomos. Segundo estimativas, o custo de se trazer tecnologia autônoma por carro
será de US$ 5 mil, o que deve diminuir com o tempo pelo uso da tecnologia. Ainda se
qualifica que o conhecimento de Internet das coisas da Intel pode colocar a empresa
em

uma

posição

estratégica

nesta

nova

indústria

automotiva

(https://iq.intel.com.br/intel-e-os-carros-autonomos-qual-visao-da-empresa-sobre-ofuturo-dos-veiculos/, recuperado em 17 de dezembro de 2017).
A IBM afirma, em parceria com a Local Mottors, montadora americana de veículos,
querer revolucionar a indústria automotiva, com acordo para usar o Watson, um
produto de inteligência cognitiva da IBM com a interface de usuário do Olii um veículo
autônomo para o uso no transporte coletivo. Tem como objetivo de entregar o serviço
de última milha do transporte coletivo, ou seja, um veículo de 12 lugares, com
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plataforma de computação cognitiva da IBM servindo como interface com usuário final
de transporte (https://www.ibm.com/blogs/robertoa/2016/11/olli-carro-autonomo-comibm-watson/, recuperado em 17 de dezembro de 2017).
Tuzel e Zhou (2017), dois pesquisadores da Apple Inc, empresa americana de
tecnologia, revelam estudos que apontam que a Apple está desenvolvendo sistemas
de sensores sofisticados para carros autônimos focados em detecção de objetos em
3D, em projeto tecnológico chamado de VoxelNet, que busca evoluir análises
realizadas pelo sistema Lidar que é utilizado atualmente para carros semiautônomos.
Segundo os autores os testes realizados do VoxelNet já indicam melhorias na
identificação mais precisa de ciclistas, pedestres e outros veículos, preenchendo
lacunas existentes no Lidar.
2.2.5 Logística e distribuição
Diversos benefícios serão notados pelo setor de logística com impactos diretos na
cadeia de valor, como fatores operacionais, incluindo armazenagem, transporte de
mercadorias e última milha, além de afetar o modelo de negócio e a experiência
vivenciada pelos clientes.
O relatório publicado por Heutger (2015), vice-presidente sênior da DHL Solution &
Inovation, empresa de atuação mundial no setor de soluções de logística, presente
em mais 220 países, com mais de 350 mil funcionários, em colaboração com a CISCO,
defende que a logística está prestes a se beneficiar pela revolução da IoT, como
milhões de transferências sendo movidas, monitoradas, rastreadas e armazenadas
por uma grande variedade de veículos, máquinas e pessoas. Assim, permite que os
provedores de logísticas desbloqueiem níveis elevados de eficiência operacional,
criando customizações para seus clientes, serviços dinâmicos e automatizados. Os
dispositivos, sensores, atuadores, semicondutores, redes sem fio mais rápidas, e
recursos de dados, compõe benefícios comerciais que vão garantir que a IoT se torne
tendência disruptiva nos próximos tempos.
As empresas de transporte e logísticas estão à frente na corrida pelos benefícios da
IoT, pois sempre trabalharam com bases de dados para suas operações aéreas,
marítimas, ferroviária e terrestres e necessitam confiar nas informações para
acompanhar as operações das redes de distribuição para tomar decisões de forma
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rápida. Dessa forma, muitos provedores de logística adotam suas inovações dentro
de suas cadeias de distribuição e processos. As operações implicam rastreamento em
tempo real de embarques, otimização da capacidade de armazenagem, otimização
de rotas, manutenção de ativos preditivos, e entrega de última milha (Lacey,
Lisachuck, Gianopoulos & Ogura, 2015).
Ainda segundo Heutger (2015), o fator de sucesso da cadeia de suprimentos com a
IoT, está na criação de um gerenciamento de uma rede inteligente de ativos
inteligentes conectados horizontalmente e verticalmente e não em atividades isoladas
de IoT nas operações. Contudo, antes de verificar o padrão de conexões com
industrias diferentes precisa-se conectar a própria indústria de transporte e logísticas
com seus milhares de pequenos provedores de logística, pois, esta fragmentação
deve ser superada. Desta forma, para implementar com sucesso a IoT, estes
diferentes concorrentes dentro da cadeia de suprimentos devem ter uma vontade
comum de investir nas soluções, e assim gerar um ecossistema próspero de IoT.
Para fazer funcionar este ecossistema alguns fatores são importantes, como investir
na interoperabilidade perfeita em ambientes heterogêneos, estabelecer confiança nos
dados coletados e superar problemas de privacidade na cadeia de IoT, mantendo o
foco na arquitetura de referência da IoT e trabalhar a mudança de postura de negócio
como sendo estratégia, visando aproveitar o máximo de oportunidade criada através
do ecossistema de IoT (Heutger,2015).
2.2.6 Varejo - Produção, ciclo de vida de produto, gerenciamento
Várias são as oportunidades observadas no setor de varejo. Porter e Heppelmann
(2014) afirmam que as empresas podem entender a IoT como vantagem competitiva,
e que este sucesso competitivo surgirá não imitando concorrentes, mas definindo uma
proposição de valor que a empresa pode alcançar realisticamente utilizando-se de
IoT. Neste âmbito, novos negócios podem surgir, como o número infinito de dados
que serão coletados e que podem ser comercializados com os próprios fornecedores
destes produtos, como por exemplo o público alvo, as aplicações deste produto, e as
reclamações de clientes, possibilitando assim ao fornecedor uma análise mais precisa
do produto no mercado.
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A empresa Phillips Lighting, líder de mercado mundial em iluminação, se posiciona na
direção de promover a interoperabilidade de seu produto Philips Hue, que é um
sistema de iluminação conectada para o lar. A empresa vem incentivando empresas
e terceiros a desenvolverem outros produtos, sistemas e aplicativos que harmonizem
com a Philips Hue, assim gerando um ambiente de IoT de iluminação conectada
(www.philips.com.br recuperado em 29, julho, 2017).
A Microsoft afirma ter várias soluções de IoT para mercado, e, no setor de varejo, traz
algumas experiências que estão em prática, por exemplo, o hotel que criou uma
experiência de quarto conectado baseado no Windows 10 e Microsoft IoT, em que os
hóspedes, através de dispositivos portáteis em cada quarto, podem ver informações
atualizadas sobre restaurantes, shows, promoções permitindo que hotel o recomende
produtos e soluções personalizadas para cada cliente. Ainda neste cenário, a
Microsoft afirma que uma empresa do setor de máquinas de bebidas pode receber
mensagens quando suas máquinas precisam de suprimentos ou até mesmo limpeza.
Interessante o mercado do futuro, criada pela Coop Itália, maior cooperativa de
supermercados da Itália. Segundo o artigo, a solução analisa os dados dos clientes
para manter as prateleiras devidamente abastecidas, além de fornecer informações
valiosas sobre hábito de compra dos clientes, movimentação nas prateleiras e setores
mais acessados dentro do supermercado, podendo criar perfis de compra e de
visitantes a estes supermercados (www.microsoft.com recuperado em 30, junho,
2017).
2.2.7 Segurança, segurança pública em IoT
Existe uma preocupação mundial para inúmeros assuntos relacionados à segurança.
Entre eles, pode-se citar a crescente violência, e a insegurança pública, as catástrofes
naturais, as mudanças e recursos remotos, e os padrões de aquecimento global.
Por exemplo, eventos climáticos representam uma ameaça significativa para uma
série de operações críticas, como transportes, hospitais, e serviços emergenciais.
Portanto, uma série de sensores e dispositivos instalados ao longo das regiões,
podem ser usados para prever e observar os efeitos dos climas, situações de
contingência e emergências, na busca de salvar vidas e evitar desastres e prejuízos.
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O monitoramento de ambientes, prédios, casas e hospitais deve ser cada vez mais
relacionado ao ambiente de IoT, com máquinas comandando máquinas, analisando
dados, sendo capazes de tomar decisões de acordo com parâmetros definidos pelos
usuários.
Outras perspectivas são destacadas para smart city, cidades em que o ambiente IoT
proporcionará a realidade de monitoramento preventivo, preditivo, emergencial e
estas condições poderão ser levadas a outros patamares. É viável trabalhar para
monitorar prédios históricos, como elementos como vibrações, sensores de umidade,
segurança patrimonial, e controle sistêmico de vizinhança. Os centros das cidades
podem ser monitorados com controle de ruídos, a exemplo de barulho de vidros
quebrando, permitindo assim montar um mapa de ruídos da cidade, que servirá de
alerta para segurança pública, assim como os sensores de medição de poluição de
óxido de carbono (CO). Há a possibilidade de monitoramento do congestionamento
de tráfego urbano, prevendo rotas alternativas a partir das informações do mapa
urbano local, acessando e tratando um denso volume de informações diárias (Zanella
et al., 2014).
Além destas caraterísticas, a cidade inteligente é realizável monitorar o consumo de
energia, prever economia de energia, gerar mapas de consumo, e estabelecendo
prioridades. Será possível oferecer informações para as pessoas de estacionamentos
inteligentes para automóveis, além de definir prioridades de iluminação pública em
praças, ruas, e locais menos iluminados.
A smart home, ou casa inteligente, se mostra uma alternativa cada dia mais real, com
diversos dispositivos inteligentes como luzes, sensores de fumaça, monitores para
bebês, balanças, interruptores de energia, câmeras monitoradas em tempo real,
porteiros inteligentes, ambientes com iluminação controlada, de forma a proporcionar
comodidade e sentimento de segurança. No entanto, uma ameaça que preocupa a
tão buscada segurança é a questão da privacidade, que em uma escala sem
precedentes pode permitir que entidades legítimas e ilegítimas fecundem e penetrem
nas atividades da família.
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2.2.8 Tecnologia da informação, redes de telecomunicações e IoT.
Para Babu (2015), definir uma estratégia de IoT passa pelos seguintes fatores: a)
sistema de aquisição de dados em tempo real, b) fluxo de dados, c) armazenamento
de dados, d) hubs de eventos, e) análise de big data, e f) proteção de dados, como
criptografia, controles de acesso, detecção de invasão, novas formas de máquina de
computação.
A privacidade é essencialmente um fator preponderante em IoT, segundo Babu
(2015), a segurança atravessa todas as camadas da IoT, desde de controles de
acesso à aplicativos até segurança integrada ao dispositivo. O uso da IoT para
infraestrutura crítica transforma a segurança em uma preocupação importante. Os
fabricantes de chips começam a fornecer segurança nestes produtos como,
dispositivos à prova de adulteração, com segurança tanto no nível do firmware quanto
físico e serviços de identidade para autenticação. Além disso, deve-se ter uma rede
segura e criptografar as comunicações do dispositivo. Busca-se proteger os dados
coletados de maneira robusta, através de controles dos usuários. Assim, aplicativos
que acessam o dispositivo devem ter seu próprio conjunto de controles
parametrizados e permissão de acesso customizadas.
A CISCO e IMB (2017) estão colaborando para prever e evitar ataques cibernéticos,
uma ameaça global, que vem preocupando os serviços de inteligência que, todavia,
poderão ameaçar a privacidade dos clientes. As soluções da CISCO se integrarão ao
QRadar da IMB para proteger organizações em redes, pontos finais e nuvem. Um dos
principais problemas encontrados são o volume de ferramentas de segurança
disponíveis no mercado que não se comunicam entre si ou se integram. Esta gestão
é um desafio e pode gerar potenciais lacunas na segurança da informação
(newsroom.cisco.com recuperado em 30, junho, 2017).
Um estudo publicado pela Digital Universe de 2014 (www.emc.com recuperado em 5,
agosto, 2017) onde se faz uma pesquisa e análise sobre universo digital, prevê que a
IoT deixará a big data ainda maior, conforme bilhões de dispositivos entram e
conectam-se ao fluxo de dados. Estima-se que a quantidade de dados passará de 40
trilhões de gigabytes em 2020, com base na referência de 2013 que era de 4,4 trilhões,
o que representa uma relação 10 vezes superior no período. Em 2013 menos de 20%
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dos dados no universo digital, segundo esta pesquisa, eram armazenados local ou em
nuvem, talvez temporariamente, ou até mesmo processados de alguma forma. Em
2020 este número será de 40%, fato este que exigirá capacidade de armazenamento,
algo que cresce mais lento que o universo digital.
Todo este processo de funcionamento do ambiente de IoT depende de como os
dispositivos estarão conectados, gerenciados e parametrizados. Neste momento é
importante entender a função da borda, da conectividade e do centro com interações
em tempo real. Estes fatores dependem da necessidade do processo, que na borda
recebe-se volumes de situações que não são recebidas no centro. Portanto se definir
qual processo em que vai atuar, permite parametrizar as necessidades dos clientes e
consumidores. Como exemplo, tem-se as redes wifi e de largura de banda, rede de
engrenagem wireless e redes de celulares. Trabalhar com dados de uma offshore, é
muito diferente do que tratar dados de um canteiro de obras, por exemplo. Assim os
desenvolvedores e fabricantes de objetos e/ou dispositivos necessitam definir o
design ideal de cada produto, a fronteira de atendimento e o público alvo de cada
dispositivo para cada aplicação (Babu, 2015).
A ITU (2015) alerta que inúmeros sãos os desafios para o ambiente TIC, como
preocupação com endereços da internet alinhados à cooperação dos provedores de
serviços de telecomunicações e desenvolvedores e fabricantes de dispositivos e
aplicativos, e o setor público, abrindo-se assim uma ampla gama de oportunidades.
Para fomentar estas oportunidades, o setor público necessita regulamentar e melhorar
o setor de telecomunicações, no intuito de facilitar a abertura e a concorrência dos
mercados de dados, além de promover mecanismos para proteger a privacidade.
Neste cenário, o setor de telecomunicações deve investir em conexões de banda larga
de alta capacidade, mesmo em um ambiente em que os dispositivos exigem uma
baixa capacidade. O volume de dispositivos simultâneos conectados e em uso podem
gerar saturação do backhaul, que é a porção de uma rede hierárquica de
telecomunicações responsável por fazer ligação em núcleo da rede e as sub redes
periféricas. Portanto, demanda investimentos em infraestrutura de rede, backbone que
designa interligações centrais de um sistema mais amplo, armazenamento de dados,
e largura de banda. O armazenamento de dados em nuvem dependerá de capacidade
de transmissão. Desta forma, o mundo em desenvolvimento exige investimento em

41
infraestrutura de rede, pois sabe-se que muitos países já ficaram para trás na corrida
da IoT.
No Brasil, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) o país
registrou mais de 27 milhões de acessos de serviço de banda larga fixa no mês de
maio de 2017 (www.anatel.gov.br recuperado em 05, julho, 2017). Somente nos
últimos 12 meses do ano houve um crescimento de mais de 1,4 milhões de acessos
de serviço de banda larga fixa, o que representa cerca 5,4%. No total, tem-se que em
cada 100 domicílios cerca 40 estão utilizando dos serviços de banda larga fixa. De
abril para maio de 2017, as regiões que mais cresceram em percentuais foram Rio
Grande do Norte com mais 9,9%, Ceará com mais 5,11%, e em Sergipe com mais
2,6%. Foi observado que nos últimos 12 meses apenas Maranhão, Paraná e Rio
grande do Sul tiverem redução do número de acessos, no caso ambos com menos de
1%.
O Sudeste é a região com maior número de acesso em banda larga fixa, que chega a
ser maior de 15 milhões. Em comparação, Minas Gerais que está em uma posição
com mais 2,7 milhões de acessos, fica atrás de São Paulo com mais 9,6 milhões de
acessos e Rio de Janeiro com mais de 3,0 milhões de acessos. Em Minas Gerais a
cada 100 domicílios cerca de 38 possuem acesso à banda larga fixa
(www.anatel.gov.br recuperado em 05, julho, 2017).
Para a tecnologia, será necessário um esforço enorme com avanço em infraestrutura
de rede, que permitirá ao país participar da corrida da IoT. O Brasil obteve em maio
de 2017, ainda segundo o mesmo relatório da ANATEL, a referência de tecnologia
liderada pela xDSL (digital subscriber lines), que representou 48% do mercado de
banda larga fixa, seguido do cable molden com mais de 31,0% dos acessos e fibra
óptica com, 8,36% dos acessos.
No ponto de vista da tecnologia a família tecnológica xDSL, que faz processamento
de sinais digitais para a computação e roteamento através de linhas telefônicas com
alta velocidade conhecida como “broad band”, possui limitações importantes para o
avanço da IoT, como assimetria, falta de suporte para múltiplas transferências de
dados e consumo elevado de potência. Nota-se que no Brasil esta tecnologia é a mais
utilizada, assim sendo, para criar um ambiente IoT há muito trabalho pela frente.
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A rede de fibra óptica core segundo Takeuti (2005), opera em escala nacional,
continental e até mundial. Sua taxa varia de centenas de gigabits por segundo até
alguns terabites por segundo, permitindo aos clientes comunicação através da rede
mundial, que suporta centenas de milhões de clientes, e uma capacidade altíssima de
transmissão de dados e informações, o que, por sua vez, suporta a necessidade de
tráfego de rede simultânea de voz, dados e vídeo.
Em contrapartida, o Brasil que demonstra uma taxa de pouco mais de 8,0% de rede
de fibra óptica em todos os acessos de banda larga fixa segundo relatório da ANATEL
(2017), necessita encontrar caminhos e políticas públicas para suportar os
investimentos em rede de fibra óptica se pretende entrar na corrida da IoT.
Conforme a fundamentação do estado da arte do tema, já apresentado neste capítulo,
é possível expor o modelo analítico, que se constituiu no marco objetivo desta
pesquisa.
2.3 Modelo analítico da pesquisa
Conforme já discutido neste trabalho, diversas são as concepções de estratégia e que
estas, ao longo do tempo, foram evidenciadas pelas várias escolas estruturais do
tema, constituindo-se em abordagens e modelos teóricos e analíticos. Portanto, neste
ponto do estudo, buscou-se apresentar um modelo analítico de pesquisa do qual se
permite avançar nestes conceitos ao se utilizar a tecnologia de IoT enquanto recurso
estratégico de negócios e inter-relacionamento entre corporações e pessoas.
Neste enquadramento, ao se estudar Jonhson, Scholes, Whittington (2007) observase que estes afirmam que as complexidades da gestão estratégica forçam as
empresas a tomarem decisões baseadas em conceitos para as questões difíceis dos
negócios. No entanto, eles afirmam que a gestão estratégica possui três elementos
principais: a) entender e formular posição estratégica de uma organização, b)
desenvolver as escolhas estratégicas para futuro, e c) transformar as estratégias em
ação.
A figura 5, demostra estes elementos a as relações internas e externas nos pontos
específicos de cada elemento do processo estratégico, conforme definido pelos
autores.
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A Posição
estratégica
•O ambiente
•Capacidade
estratégica
•Expectativas e
propósitos
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estratégia em ação
•Gerenciamento a
mudança
•Permitindo
•Organizando
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•Nível empresarial
•Nível corporativo e
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•Direções e métodos
de desenvolvimento

Figura 5 - Modelo de elementos da gestão estratégica de Jonhson, Scholes,
Whittington (2007).
Fonte: Jonhson, G., Scholes, K., Whittington, R. (2007). Explorando a estratégia corporativa (7ª ed.,
p.52). Porto Alegre: Bookman

Para estabelecer a posição estratégica da corporação, necessita-se buscar explicação
no ambiente e suas variáveis, do ponto de vista político, social, tecnológico, ambiental
e legal. A maneira como isso ocorre nas organizações, pode ser influenciada por
variações ambientais, e históricas, além das mudanças esperadas. A origem das
ameaças e das oportunidades a que a organizações serão expostas, muitas vezes
será definida por essas variáveis ambientais. Neste ponto, as situações criadas
podem ser muito complexas.
A capacidade estratégica, ainda segundo Jonhson, Scholes, Whittington (2007) afim
de elucidar esta constatação, traz à luz à discussão das forças e fraquezas, de forma
a identificar as vantagens e desvantagens da organização em relação ao mercado e
a seus concorrentes, portanto gerando a composição de recursos e competências que
definem as vantagens ou as desvantagens competitivas.
A governança tem forte influência neste âmbito da posição estratégica, nas
expectativas e nos objetivos de uma organização, e é salientado que a definição de
prioridade de atendimento à organização deva ser explicitada, definindo-se de fato,
como os gestores são responsabilizados por isso. A adoção da estratégia pode passar
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por influências culturais dentro da organização, influências de grupos de poder e
influências do mundo ao seu redor. Ressalta-se ainda a forma como estes objetivos
são comunicados pela organização (Jonhson, Scholes, Whittington, 2007).
Em um outro bloco, que tem as escolhas estratégicas como foco, pode-se citar a
importância da unidade de negócios na perspectiva do nível corporativo e nas
direções e métodos de desenvolvimento.
Enfim, existe uma discussão de como organização compreende os mercados, os
clientes e os consumidores, sabendo que, em relação à capacidade estratégica da
organização, deve ser proporcional. Assim, definindo-se as escolhas estratégicas a
nível empresarial e como a empresa pretende competir e se posicionar nesta relação.
As discussões sobre os elementos pertinentes à estratégia corporativa geralmente
são em níveis mais altos da organização, ou seja, no nível da gestão, onde assuntos
e decisões sobre aberturas e coberturas de mercado, novos mercados e ampliação
de portfólios de produtos, são tomadas. Aqui neste ponto, do mesmo modo são
definidas as regras para as demais partes da empresa como o marketing, a gestão de
controles, as unidades de negócios e a geração de valor (Jonhson, Scholes,
Whittington, 2007).
Como as organizações definem o futuro e métodos, e para qual direção seguir,
formam pontos de atenção deste item. O método usado pela organização pode ser
próprio ou até mesmo um método utilizado pelo mercado e concorrentes.
Concretamente, atividades e funções como: desenvolver e ou crescer fomentado por
fusões/aquisições e as alianças estratégicas por exemplo, ou o crescimento com
avanço de mercado; tonificam o fato de que estas análises devem ser
cuidadosamente consideradas.
Outra questão importante é transformar a estratégia geral em ação, que deve ocorrer
de forma a certificar que a estratégia está funcionando na prática, ao ponto em que a
organização tenha uma estrutura que prevaleça a interação entre os elementos
definidos na estratégia. A capacidade de fazer com que esta interação aconteça deve
nortear a organização interna dos setores, das unidades de negócios e da geração de
valor, ou seja, deve-se desenhar a estrutura interna para compor este objetivo,
(Jonhson, Scholes, Whittington, 2007).
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Ao passo que se permita que as áreas de recursos dos setores da organização,
suportem as estratégias definidas, espera-se que a organização atue como
patrocinadora desta estratégia, no intuito de apoiar as partes, para que um todo
aconteça, resultante de um suporte à interação essencial com foco no objetivo
esperado.
Trabalhar com gerenciamento de mudanças, constitui-se em um momento especial,
em que a gestão da estratégia sempre provoca na organização. Entretanto, deve-se
entender os papéis da mudança e os potenciais de cada mudança executada na
organização, além de esclarecer os estilos de administração que serão envolvidos, e
de que forma estes podem ser utilizados como alavancagem para os próximos níveis
da gestão estratégica.
Utilizando este arcabouço como fonte teórica, este trabalho joga luz sobre a questão
da figura dos consumidores, dos usuários finais dos produtos, das pessoas que
utilizam e compram os produtos e serviços, ou seja, o ponto principal de toda esta
cadeia estratégica. Ora, se todo este ciclo de visão da estratégia deveria em sua
concepção proporcionar uma análise sobre a organização, pode-se propor aqui à
inserção do cliente ou consumidor.
O modelo de estudo consiste em objetivar o consumidor como ponto central da
discussão, fazendo com que a posição estratégica, as escolhas estratégicas e a
transformação da estratégia em ação, conforme modelo proposto por Jonhson,
Scholes, Whittington (2007), girem em torno da necessidade do cliente e/ou
consumidor, e que esta relação seja analisada na ótica da IoT, conforme está sugerido
na figura 6.
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Figura 6 – Modelo adaptado pelo autor a partir do modelo de elementos da gestão
estratégica de Jonhson, Scholes, Whittington (2007).
Assumindo neste modelo a perspectiva de que, segundo a proposta em que as
expectativas de mercado, a elaboração de novos produtos, e a oferta de serviços,
sejam gerados em torno da necessidade, anseios e desejos dos consumidores, podese assim analisar as questões estratégicas das organizações em torno do uso da
estratégia tecnológica de IoT.
Na posição em que a estratégia está orientada para IoT, leva-se em conta o ambiente,
as forças que afetam o cenário complexo, a capacidade estratégica aplicada, e como
ela pode gerar vantagem competitiva, sustentada pela governança corporativa, que
por sua vez, busca relacionar quem a empresa deve atender. Nesta visão de que o
ambiente é influenciado diretamente pelo consumidor, deve-se assumir que as forças
presentes no ambiente da organização são influenciadas por este ambiente externo.
2.3.1 Modelo de gestão da posição estratégica e a IoT.
A partir do modelo adaptado de Jonhson, Scholes, Whittington (2007), pode-se
analisar a posição em que o consumidor passa a ser o ponto central das atenções. O
macro ambiente da organização deve girar em torno dos consumidores, ao passo que
a necessidade e a demanda do consumidor exerçam tal influência a ponto de provocar
as mudanças no cenário interno da organização. Assim sendo, a figura 7 traz a visão
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em que a posição estratégica e suas consonantes devem focar na presença do
consumidor, sugerido neste estudo como consumidor de IoT. Ou seja, a capacidade
estratégica, alinhada as expectativas e propósitos e o ambiente, com foco no
consumidor de IoT.

Capacidade
estratégica

Consumidor
IoT
Expectativas
e propósitos

O ambiente

Figura 7 – Modelo adaptado pelo autor a partir do modelo de elementos da gestão da
posição da estratégia de Jonhson, Scholes, Whittington (2007).
Na perspectiva das expectativas e propósitos, se as oportunidades e ameaças são
identificadas no negócio e orientadas ao consumidor IoT, tem-se a busca por um
ambiente focado nas demandas e reais necessidades do consumidor. Para Piccoli,
Brohman, Watson, Parasuraman, (2008), o conceito de completude de processo ajuda
a compreender o serviço do ponto de vista do cliente, na perspectiva de que este
pensa em um tipo de serviço e as empresas pensam na oferta deste serviço idealizado
pelo consumidor. Assim, se a IoT proporciona a conectividade, a interação e as
informações para as organizações, pode-se criar a completude através da real
informação disponibilizada pelo próprio consumidor, da maneira que ele participe do
processo de criação das soluções e produtos, e influenciando diretamente o macro
ambiente da organização em uma visão de fora para dentro das organizações.
Portanto, a partir das observações que, na visão do ambiente, podem através das
informações geradas pela IoT, identificar as vantagens e as desvantagens
competitivas da organização e se reorganizar para atuar no mercado.
Na visão das expectativas e propósitos e, utilizando-se das informações obtidas da
IoT, pode-se definir os recursos e suas aplicações na organização, além de
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desenvolver as competências chamadas de essências ou próprias da organização. À
luz da capacidade estratégica, discute-se a questão da governança corporativa, ou
seja, a influência dos grupos de poder. Portanto, estes devem se valer da base de
dados gerados pela IoT que são aqui consideradas como influência externa à
organização, como apoio importante às tomadas de decisões, mesmo que
pressionados pelas influências culturais da organização.
A figura 8 apresenta o modelo de mapa estratégico proposto com a característica da
posição estratégica utilizando-se da IoT com vantagem competitiva neste processo.
O ambiente, as expectativas e propósitos e a capacidade estratégica buscam na IoT
o suporte necessário para a geração de informação para as camadas da organização.

O Ambiente

- Assumir e estudar as forças
presentes no ambiente
promovidas pelo consumidor
- Identificar mudanças no
ambiente externo através da
competitividade pela IoT
- Utilizar informações externas
promovidas pela IoT para
identificar posição competitiva
da organização

- Identificar o impacto
do ambiente externo
sobre a estratégia
- Ambiente de
estratégia como
vantagem competitiva
- Mudanças nas
variáveis ambientais
que definem ameaças

Expectativas e
propósitos

A Posição da
estratégia/IoT

- Composta por recursos e
competências
- Identificar a posição da
organização em termos de
vantagens e desvantagens
competitivas
- Gerar competências
essenciais difíceis próprias
da organização

Capacidade
estratégica

- Foco nas reais necessidades do consumidor
através de informações geradas pela IoT
- Base de dados IoT disponíveis ao grupo de
poder para suporte na tomada de decisão
- Através de informações dos consumidores
identificar vantagens e desvantagens
competitivas
- Utilizar das informações geradas pela IoT para
definir recursos e desenvolver competências
essênciais

- Governança corporativa
- Influências culturais de
dentro da organização
- Influências do grupo de
poder
- Influências do mundo ao
redor
- Questão da missão e
objetivos

Figura 8 – Mapa da posição da estratégia através de IoT elaborado pelo autor a partir
de modelo de elementos da gestão estratégica de Jonhson, Scholes, Whittington
(2007).
2.3.2 Modelo de gestão das escolhas estratégicas e a IoT
Na discussão das escolhas estratégicas (figura 9), observa-se que estas são
avaliadas no nível empresarial de como as empresas pensam as estratégias e definem
as regras, a nível corporativo e internacional e trata de como a organização compete
partindo de uma concepção de mercado e clientes, e da capacidade estratégica da
organização, para assim definir os métodos de negócios e de desenvolvimento da
organização e as direções de mercado. No entanto, avaliar as vantagens competitivas
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com foco no consumidor final pode ser uma tarefa complexa, haja vista que as
empresas muitas vezes possuem vários produtos e serviços, ou várias unidades de
negócios. Nota-se que o consumidor final determina, através de sua demanda, os
produtos e os serviços necessários, assim podendo aproveitar as vantagens
competitivas e valendo-se das mais variadas estratégias disponíveis, como as
baseadas em preço, diferenciação, estratégias híbridas e de foco. Não se tem aqui
neste ponto, a expectativa de detalhar estes modelos de estratégia, mas sim de trazer
a discussão sobre à posição do consumidor como fator central gerador de demanda.

Nível
empresarial

Consumidor
IoT
Direções e
métodos de
desenvolvimento

Nível
corporativo e
internacional

Figura 9 – Modelo adaptado pelo autor considerando o modelo de elementos da
gestão das escolhas estratégicas de Jonhson, Scholes, Whittington (2007).
No nível corporativo e internacional, onde as discussões se estabelecem em alto
escalão das organizações, evidenciam-se as decisões de portfólio de produtos, e as
ampliações de mercados, ou seja, as questões relacionadas ao escopo de
crescimento e estratégia das corporações. É necessário se estudar as partes da
empresa, ou seja, os setores e as unidades. Aqui há um ponto desafiador na visão do
consumidor pois, a rede de informação deve chegar ao alto escalão para que a
estratégia seja definida. Se o consumidor final é ouvido e em que nível, vai depender
de cada organização, mas, a orientação para com este consumidor possui perspectiva
de modificar as rotas de decisões. Novamente, pode se trazer à visão de que
consumidor de IoT, ao gerar informações externas à organização, possibilita que elas
possam passar por uma abertura de um canal ampliado pela conectividade ao alto
escalão e este, por sua vez, pode se aproveitar destes canais diretos com consumidor.
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Nasce aqui a defesa de que a estratégia futura da organização se desenvolva na
direção da necessidade do consumidor em plano geral, desencadeando internamente
na organização uma estruturada guiada ao atendimento da real necessidade do
consumidor.
Para a análise de direções de desenvolvimento, a estratégia deve valer-se da base
de dados gerado pela IoT na busca da assertividade na escolha de atuações no
mercado e traz questões como: a) Como crescer? B) Em que direção crescer? C)Em
qual mercado atuar?
Neste momento crítico da definição da estratégia, envolvem-se decisões que
geralmente desencadeiam uma movimentação financeira, do mesmo modo que tomar
como base as informações de consumidores fim de sua cadeia de produtos e serviços,
pode se tornar questões primordiais na cadeia de valor. A proposição constitui-se em
se conectar ao consumidor e apoiar as decisões de futuro da organização através dos
reais informações obtidas pela estrutura e ambiente da IoT.
A figura 10 aborda o contexto das escolhas da estratégia com apoio da IoT retratada
pelo mapa conceitual deste tema.
Estratégias em
nível empresarial
- Decisões de abertura ou
ampliação de mercado
baseadas nas informações
provenientes da IoT.
- Definir regras internas dos
setores/unidades da
organização através das
informações geradas pela IoT
- definir métodos e alianças
estratégicas com base em
informações diretas do
consumidor através da IoT.

- Perspectiva dos níveis de
gestão
- Decisões sobre abertura
e cobertura de mercado
- Níveis de competitividade
de mercado
- Definir regras para
setores da empresa

Nível corporativo e
internacional

Escolhas
estratégicas/IoT

- Estratégia a nível corporativo
no níveis de alto escalão
- Integração entre as partes da
empresa como unidades de
negócios, controladoria
- definir por ampliação de novos
mercados,
- questões paternais como
geração de valor

Direções e métodos
de desenvolvimento

- Proporcionar ao alto escalão
informações diretas dos
consumidores (hábitos de
consumo/produtos/serviços
- Organização promovida por um
ambiente IoT
- Possibilitar ao alto escalão suporte
de informações para decisão sobre
unidades de negócios, ampliação de
mercado, aquisições, portfólios.

- Definir métodos e
direções para crescimento
como fusões e aquisições
- Métodos próprios da
organização ou métodos
de mercado e concorrentes
- Definição de alianças
estratégicas

Figura 10 - Mapa escolhas estratégicas apoiadas através da IoT, elaborado pelo autor
a partir de modelo de elementos da gestão estratégica de Jonhson, Scholes,
Whittington (2007).
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2.3.3 Modelo de gestão da transformação da estratégia em ação e a IoT
As relações entre as partes do processo, na estruturação de uma organização, que
busca suportar o desenvolvimento incluindo a estrutura organizacional, e os métodos,
como por exemplo as unidades de uma organização, onde o sucesso está ligado a
capacidade de coordenar as atividades, alinhado ao envolvimento das áreas,
pessoas, processos, recursos, e tecnologia que suportam a estratégia e buscam
implementação das ações estratégicas. Sabe-se que, se o consumidor está em foco
nesta organização, a estrutura poderá se ajustar às necessidades do consumidor, e a
gestão poderá administrar mudanças necessárias ao desenvolvimento. A figura 11
mostra o consumidor de IoT como agente de mudanças de um ciclo de transformação
de estratégia geral em ação.

Gerenciamento de mudanças

Consumidor
IoT
Permitindo

Organizando

Figura 11 – Modelo da transformação da estratégia em ação adaptado pelo autor
considerando o modelo da gestão estratégica de Jonhson, Scholes, Whittington
(2007).
O fato de ser necessário transformar estratégia em ação traz alguns ditames
específicos do modelo que segundo Jonhson, Scholes, Whittington (2007), passa pelo
gerenciamento de mudanças, permitir que as ações aconteçam e organizar a estrutura
provocando a mudança.
Certificar-se que a estratégia está funcionando, e novamente ampliar a gestão para
foco no consumidor final, levando em conta o que já se passou pelas ações alinhadas
a posição estratégica e as escolhas estratégicas, como mencionadas neste capítulo,
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busca alinhar a capacidade de interação entre setores com a necessidade
evidenciada pelo consumidor, através de informações geradas pela IoT.
A busca por permitir e se organizar para que as ações aconteçam, diz respeito a
simplificação da definição para que os setores suportem as estratégias definidas,
sendo estas com recursos e apoio, à medida que os papeis das partes do negócio,
estejam transparentes para todos e que a integração entre setores aconteça. A
administração necessita ser alinhada com a estratégia e orientada para tal. Verificase que, neste item a figura da IoT como estratégia de mudança e reorganização deve
agir internamente na estrutura da organização promovendo, suportando e
transformando a estratégia geral em ação, conectando os setores, apoiando a efetiva
comunicação entre os agentes de mudança e propiciando um ambiente interativo e
inteligente do qual a organização se beneficie.
A figura 12 observa o mapa mental da questão da transformação da estratégia geral
em ação suportada pela IoT apresentada com objetivo de esclarecer esta sessão.

Gerenciamento de
mudanças

- Gerar comunicação
interna através da IoT.
- Gerar integração e
interação entre setores
e unidades de negócios
através da IoT.
- Operacionalizar as
parcerias/alianças
estratégicas através de
ambientes inteligentes.

- Certificar que a estratégia
está funcionado.
- Capacidade de interação
entre setores, unidades de
negócio, geração de valor.

Permitindo

Transformando
estratégia em
ação/IoT

- Permitir que setores
suportem as estratégias
definidas.
- A organização deve ser
patrocinadora da
estratégia.
- Apoiar com recursos
- Provocar interação
entre setores.

Organizando

- Criar ambiente inteligente
IoT onde os recursos, a
estrutura interna, e setores
sejam informados e
envolvidos diretamente.
- Organização promovida
por um ambiente IoT.
- Desenvolver canais
diretos entre gestão e
funcionários, agentes de
mudança através da IoT.

- Entender papéis da
mudança.
- Organizar os níveis de
gestão para mudança
estratégia.
- Organizar a estrutura
para que a estratégia seja
efetivada.

Figura 12 – Mapa da transformação da estratégia em ação proposto pelo autor a partir
de modelo de elementos da gestão estratégica de Jonhson, Scholes, Whittington
(2007).
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O tema explorado neste capítulo, que basicamente trata da utilização do modelo de
elementos de gestão da estratégia proposto por Jonhson, Scholes, Whittington (2007),
alinhando-o em uma visão da IoT como suporte para promover a estratégia da
organização, passa verdadeiramente pela busca de informações diretas dos
consumidores finais das organizações seja sobre produtos ou serviços. Estas bases
de dados geradas pela IoT têm condições de fomentar toda uma cadeia de negócios,
integrando a estratégia interna para com a estrutura e a estratégia externa das
organizações para com o mercado.
Neste contexto, oportuniza-se a coleta de informação de consumidores, que segundo
Nagaoka, Nakamura, Nakagawa, Kaneda (2016), é possível obter informação de
consumidores criando um local e soluções de coleta de seus dados. Estes métodos,
visam coletar dados de consumidores da marca, mas também de pessoas que a
marca ainda não tem relacionamento.
Portanto, Nagoaka et al. (2016), em um artigo da Hitashi, uma empresa fundada no
Japão, presente em nível mundial com soluções de tecnologia e bens de consumo,
defende que apesar de complexo, foi possível através da IoT à coleta de dados dos
dispositivos de consumidores e pesquisas em tempo real, permitindo fazer uma
análise pelo método de análises NEXPEREINCE/BA, que busca através do businnes
inteligence (BA), tratar os dados coletados, mesmo que em menor volume, separando
os consumidores por cluster de necessidades e categorizando em termos de cenário
o estilo de vida de cada cluster. Consequentemente definir o perfil dos usuários e
classificar o grau das necessidades descritas pelos consumidores, categorizando a
informação. Apesar da complexidade envolvida, foram realizadas pesquisas em um
projeto urbano e turístico no desenvolvimento urbano da cidade de Tejim distrito de
Fukuoka no Japão, em uma pesquisa realizada com visitantes e turistas na cidade, e
assim, identificadas através das análises várias oportunidades de melhorias urbanas
indicados pelos visitantes (Nagoaka et al. 2016).
Desse modo, é possível provocar uma discussão sobre a capacidade de inovação na
estratégia de cada empresa, se comparar a discussão de inovação radical de
produtos, por exemplo. Slater, Mohr, Sengupta (2013), que defendem que a
capacidade radical de inovação de produtos é uma capacidade dinâmica que permite
que a organização busque o alinhamento com as necessidades de clientes que
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evoluem rapidamente em ambientes de mudanças. Estas inovações radicais de
produtos oferecem benefícios aos clientes, reduções substanciais de custo,
capacidade de criar negócios, o que deve resultar em um desempenho organizacional
superior.
Se a estratégia focada na demanda do consumidor que vem de fora para dentro da
organização for considerada como a inovação radical na estratégia da organização,
pode-se considerar também que os resultados do desempenho organizacional serão
influenciados pela liderança organizacional, cultura organizacional, e arquitetura
organizacional.
Outro conceito que vem das áreas de inovação diz respeito aos modelos de negócios
abertos que para Chesbrough (2012, p. 2,3), criam valor ao definir uma série de
atividades que vão da matéria-prima até o consumidor final. Além disso, os modelos
abertos criam valor ao alavancarem mais ideias, pois, incluem diversos conceitos
externos. Ainda segundo o autor, a P&G por exemplo, retomou seu crescimento
através do programa Conectar e Desenvolver, que ao utilizar de observadores busca
ativamente ideias e tecnologias externas à organização para aplicação interna e
desenvolvimento de soluções.
Se as ideias e parcerias externas são fontes de mudança inovadora como salientado
por Chesbrouch (2012), e que a capacidade de inovação radical de produtos é
dinâmica que envolve a capacidade organizacional (Slater et al. 2013), assim as
complexidades da gestão estratégica forçam as empresas a tomarem decisões
baseadas em conceitos para as questões difíceis Jonhson, Scholes, Whittington
(2007), correlatamente as afirmações de que as forças externas são interações
importantes na organização.
Notadamente, neste contexto, a IoT pode figurar como fonte de informação externa,
conectada, interagindo com a meio organizacional e com a alta gestão, enviado novas
ideias e provocando mudanças, por sua vez, de modo incremental ou até mesmo
disruptiva no cenário organizacional, e devem ser objetos de estudo.
A análise das funções, potencias e atividades da IoT nas organizações será efetuada
a partir da metodologia de estudo apresentada no próximo capítulo.
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3 Metodologia: sobre a trajetória analítica do estudo.
Este capítulo objetiva descrever as técnicas e procedimentos utilizados para coleta de
dados, na tentativa de edificar esta pesquisa, e é fundamentada em autores
referenciados em estudos científicos. Os subitens são de caracterização da pesquisa,
tipo de pesquisa, unidade de análise e observação e técnica de coleta de dados.
3.1 Caracterização da pesquisa
A metodologia está no fato do interesse pela validade do caminho percorrido pelo
pesquisador para se chegar ao fim proposto, e indica a escolha metodológica do
pesquisador na abordagem do objeto de estudo (Gerhardt & Silveira, 2009). Segundo
Gil (2007) a pesquisa pode ser definida através de procedimento racional e sistemático
que busca proporcionar respostas aos problemas propostos. O autor recomenda que
ao se utilizar métodos, técnicas e outros procedimentos científicos é possível se
desenvolver uma pesquisa.
Sendo o objetivo desta pesquisa - analisar o estado da tecnologia da Internet das
Coisas e como ela agrega competitividade nos negócios -, foi realizado uma pesquisa
exploratória de caráter qualitativo.
3.1.1 Tipo de pesquisa
“A pesquisa é um processo de pergunta e investigação, é sistemática e metódica e
aumenta o conhecimento” (Colins & Hussey, 2005). Ainda segundo estes autores, a
pesquisa exploratória pode ser realizada sobre um problema pouco conhecido, ou até
mesmo quando o assunto ainda não foi estudado anteriormente, em que se pudesse
buscar informação sobre o problema em questão. Através da pesquisa exploratória
pode-se construir hipóteses, e tornar o problema mais explícito, ou seja, proporcionar
maior familiaridade com problema (Gerhardt & Silveira, 2009). O investigador através
do estudo exploratório tem a possiblidade de aumentar seu conhecimento sobre o
determinado problema, possibilitando, a partir de seu estudo aprofundar nos limites
de uma realidade especifica (TRIVIÑOS, 1987).
Neste estudo foi realizado uma pesquisa de profundidade que “pode ser referida como
sendo a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões
de determinado grupo de pessoas, indicando como representante de uma população-
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alvo, utilizando-se um guia de pesquisa como instrumento de captação de informação
(Fonseca, 2002, p.33). Pode se caracterizar pela interrogação direta das pessoas cujo
comportamento se deseja conhecer (Gil, 2008, p.55).
Utilizou-se neste estudo uma abordagem qualitativa que “se preocupa com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização” (Gerhardt
& Silveira, 2009). O método qualitativo envolve a busca pelo entendimento de
atividades sociais e humanas que por sua vez são subjetivos, e que envolve em
examinar e refletir as percepções acerca dos temas (Colins & Hussey, 2005).
3.2 Unidade de análise e observação
Segundo Doxsey & De Riz (2002-2003, p. 44) “a unidade de análise diz respeito ao
local onde será realizado a análise que pode ser pessoa, um grupo, uma empresa,
uma sala de aula, um município”.
Para este estudo foi estabelecido e aplicado questionário sobre o tema da pesquisa
para um grupo (caracterizado como unidades de observação) de pessoas de
diferentes setores, sendo: a) setor público, b) indústria e serviços, c) acadêmicos, d)
setor de saúde, d) tecnologia, inovação, TI, ciências da computação.
3.3 Técnica de coleta de dados ou informações
A coleta dos conteúdos analíticos deve captar es especificamente as informações que
deem conta do conceito e ainda que possam ser usadas posterior para testar as
hipóteses (Gerhardt & Silveira, 2009). Segundo Fonseca (2002, p.57-58) “o
instrumento de pesquisa deve ser constituído por uma série de perguntas organizadas
com objetivo de levantar dados, cujas respostas sejam dadas pelo elemento ou pelo
pesquisador, sem a assistência direta ou orientação do investigador”.
A partir do guia de pesquisa, no qual o pesquisador elabora um roteiro de perguntas
sobre o tema estudado, permite-se, e muitas vezes estimula-se que o entrevistado
fale livremente sobre os assuntos que vão surgindo acerca do tema principal (Gerhardt
& Silveira, 2009).
O guia de pesquisa foi divido em blocos de perguntas sobre o tema sendo estes a
caracterização e conceitos da IoT, estruturas e recursos necessários para um
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ambiente de IoT, a visão da IoT e a estratégia de negócios, as aplicações, o
consumidor e a IoT, e o futuro da IoT. Foram realizadas perguntas com respostas
abertas, no intuito de estimular os respondentes e escrever livremente sobre cada
questão proposta.
Para a coleta de informações, opiniões e percepções, foi enviado para um grupo de
pessoas um link para acesso à pesquisa que foi formulada no Google Forms. Este
software possui uma ferramenta para criação de formulários online. Esta ferramenta
capta a respostas das pessoas em formulário, além de disponibiliza-las em modelo de
planilha Excel.
O formulário foi baseado em um roteiro de perguntas previamente definidas a partir
do referencial teórico, e de discussão acerca do tema com o orientador deste estudo.
A tabela abaixo apresenta o roteiro de questões da pesquisa.
Tabela 2 Roteiro de questões desta pesquisa
Variáveis
Perguntas
Caracterização IoT
Conceito e 1- O que você entende por Iot?
ambiente
2- Em que consiste um ambiente da IoT?
Estruturas e recursos
1. Qual sua opinião sobre a infraestrutura de rede necessária para
prática de IoT (conexão wifi, banda larga, etc.)?
Infraestrutura, 2. Qual sua perspectiva sobre os investimentos do Brasil em
investimento, infraestrutura de rede para suportar a IoT?
segurança da 3. Qual sua percepção sobre os desafios da segurança da
informação informação para ambientes tão conectados, inteligentes e
evoluídos?
4. Na corrida da IoT qual sua percepção sobre a posição
tecnológica e comercial do Brasil?
Estratégia
1. Já é possível entender a adoção da IoT como estratégia de
negócios para organizações?
2. Qual a sua percepção sobre a emergência da adoção da IoT
pelas organizações no Brasil?
Envolvimento
3. Quais serão os desafios para a compreensão da IoT e seus
com
negócios derivados, para as organizações?
consumidor
4. Par você, de que forma a IoT pode gerar cooperação no
mercado B2B?
5. Em sua opinião, de que forma a IoT pode gerar cooperação
entre usuários comuns?
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6. Você acredita que a inovação de IoT, em seu crescimento,
haverá de ser gerenciada, mais como um negócio ou mais como
uma função
tecnológica impactante na sociedade?
Aplicações
1. Qual sua opinião sobre a tecnologia e os dispositivos disponíveis
no mercado para o uso de IoT?
2. Quais as aplicações mais imediatas de IoT para mercado?
Tecnologia e 3. Na sua opinião, quais as possibilidades de aplicação da IoT em
benefício mais imediato para as pessoas?
recursos
críticos
4. Qual sua opinião sobre objetos autônomos?
5. Como novos negócios podem ser compartilhados pela IoT?
6. Em sua opinião, quais os setores do mercado no Brasil estão
mais desenvolvidos em IoT? Por que?
Consumidor
1. Você percebe a IoT como estratégia e estrutura de mudança
social? Como?
2. Qual sua percepção sobre a evolução da IoT, enquanto
ferramenta de controle e fiscalização social?
3. Como você vê a relação da privacidade das pessoas em
ambiente de IoT?
4. Você acredita que, predominantemente, os produtos se
Visão do
adequarão mais aos consumidores ou que os consumidores se
usuário
adequarão aos produtos, em seu início?
5. Qual sua percepção sobre o futuro da IoT, enquanto fator de
mudança de comportamento das pessoas?
6. Você acredita que as pessoas com as facilidades de
conectividade proporcionadas pela IoT irão influenciar diretamente
na criação dos novos produtos e serviços?
Futuro da IoT
1. Você poderia dizer quais são os principais desafios técnicos e
serem abordados para uso de IoT no Brasil? Quais seriam?
2. Em sua opinião, como a IoT pode influenciar os profissionais do
futuro?
3. Você acredita que determinadas profissões poderão ser
suprimidas pela adoção da IoT e que novas profissões surgirão?
De que forma?
Perspectivas
4. De que forma as cidades inteligentes podem trazer benefícios
de futuro
para a sociedade?
5. Como a IoT poderá contribuir para que as cidades sejam mais
inteligentes e criativas?
6. Quais as principais preocupações você acredita que se deva ter
com a IoT?
7. Como a combinação de ambientes inteligentes, robótica, IoT,
indústria 4.0 e TIC, definirão o novo cenário tecnológico mundial,
em termos de:(melhores produtos e serviços, qualidade de vida
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urbana, saúde individual e coletiva, segurança cidadã, integração
social e tecnológica.
Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

3.4 Técnica de análise de dados
Segundo Fonseca (2002, p.75) a análise de conteúdo é empregada no propósito de
decifrar informações codificadas e engloba um conjunto de técnicas de análises das
mensagens. A análise de conteúdo inicia pela leitura das falas realizadas por meio de
descrição de entrevistas, documentos ou depoimentos (Gerhardt & Silveira, 2009).
Para Fonseca (2002, p. 66) “o tratamento de dados e de codificação devem, contudo,
permitir uma certa liberdade, com efeito, reações imprevistas ou modificações de
perspectivas ao longo da investigação obrigam a ajustamento do esquema inicial.
Neste estudo foi realizada a análise em cada resposta de cada respondente
identificando, e classificando os diferentes elementos do texto em diversas categorias
ou grupos, segundo critério determinado para cada questão. O agrupamento de
palavras ou termos se deu analisando o texto e comparando cada respondente por
questão proposta. A afinidade dos termos com as questões propostas definiu o
agrupamento seletivo, possibilitando assim a elaboração de indicador em percentual.
Além deste agrupamento, foi dividido o roteiro de questões em blocos de perguntas
por subtemas alinhado ao tema central. Desta forma, foi gerado, ao final de cada bloco
de perguntas, e considerado como “texto geral” deste bloco, as respostas explicativas
de todas as perguntas relativas a este subtema.
Foi utilizado o software Vosviewer versão 1.6.5, para analisar o “texto geral” de cada
bloco de perguntas. Eck & Waltman (2016), autores do VOSviewer 1.6.5 Manual,
afirmam que é um o programa para criar mapas a partir de base de dados, sendo seu
principal uso para analisar redes bibliométricas. Também pode ser usado para
explorar mapas com base em qualquer tipo de dados de rede.
Portanto, foi utilizado neste estudo o VOSviewer 1.6.5 com objetivo de tratar textos
dos blocos de respostas dos respondentes, aqui chamado de texto geral do bloco de
perguntas. Desta forma, foi utilizada a criação de mapa de densidade baseada em
texto, mas, pelo software este texto é assumido em inglês e lido como em inglês.
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Dessa forma para o português as palavras são identificadas por exemplo sem
acentuação e em letra minúscula, conforme mencionado pelos autores.
Um arquivo de corpus é um arquivo de texto que contém em cada linha o texto de um
documento. Este texto é assumido em inglês. Usando técnicas de processamento de
linguagem natural, o VOSviewer extrai termos do arquivo de corpus, onde um termo é definido
como uma sequência de substantivos e adjetivos (terminando com um substantivo). Com base
nos termos extraídos, o VOSviewer cria um mapa de termos. Este é um mapa em que os
termos estão localizados de tal forma que a distância entre dois termos fornece uma indicação
do número de co-ocorrências dos termos (Eck & Waltman 2016).

O objetivo da metodologia adotada foi gerar as unidades de significação de cada
respondente, para depois possibilitar a procura por respostas e explicação para
aquele universo estudado. A partir da análise de cada respondente, foi realizado um
estudo interpretativo das respostas e realizada a comparação entre as respostas de
cada um, com a finalidade de medir a densidade de recorrência dos termos e palavras
que foram mais usadas por cada respondente e que foram coincidentes entre eles,
reforçando assim a análise individual das questões.
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4 Apresentação e discussão de resultados sobre os conteúdos analíticos.
Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. Tais
resultados foram obtidos por meio da análise de conteúdo das respostas provenientes
do guia de pesquisa aplicado. Foi realizada a análise no formato de blocos de
perguntas dos subtemas da pesquisa que conteve: a) caracterização do conhecimento
e ambiente IoT, b) estruturas e recursos necessário para IoT, c) a IoT aplicada a
estratégia de negócios, d) aplicações da IoT e tecnologia com recursos críticos, e)
consumidor de IoT e seu envolvimento com a tecnologia e por último f) o futuro da IoT.
4.1 Perfil da amostra
O questionário foi aplicado pela ferramenta Google Forms e enviado por e-mail para
diversos grupos de respondentes dos mais variados setores, obtendo um grupo final
16 respondes. Assim, foram identificadas as características da amostra como
observado abaixo na figura 13.

Figura 13 – Perfil da amostra por setor.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Observa-se que a pesquisa apresenta a maioria de respondentes provenientes do
setor de indústria, sendo 43,8%. Para o setor de tecnologia, Inovação, Ti, Ciências da
computação foram 31,3% dos respondentes. Os demais respondestes foram da área
acadêmica com 18,8%; finalmente setor o público com 6,1% dos respondes.
4.2 Caracterização do conhecimento e ambiente IoT.
Nestes blocos de perguntas objetivou-se buscar informações sobre como está sendo
caracterizada a IoT, os conceitos relacionados e o ambiente necessário para as
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atividades que envolvem a IoT. Na tabela 3, abaixo apresenta-se o bloco de perguntas
deste item.
Tabela 3
Caracterização da IoT.
Construtos

Variáveis/Perguntas

Caracterização, conceito e 1- O que você entende por IoT?
ambiente
2- Em que consiste um ambiente da IoT?
Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

A conceito da Internet das Coisas que traz a interação entre homens e máquinas,
máquinas e máquinas em ambientes inteligentes e conectados, que por sua vez
proporciona trafego da dados e informações em tempo real. Se caracteriza pela
possibilidade de se conectar qualquer ambiente, a qualquer momento à dispositivos
em rede. Ao apresentar este construtor aos entrevistados foi observado as respostas
sobre os conceitos e o ambiente IoT. Esperava-se para a pergunta número 1
respostas em consonância com Ashton (1999), ITU (2012), e Chan (2015), por
exemplo. Verificou-se que 10 respondentes, cerca de 62,5% associaram a Internet
das Coisas aos conceitos gerais da IoT como, “à inteligência dos equipamentos
conectados à própria internet”, a geração de informação e dados através destas
conexões, e a objetos sendo conectados a outros objetos através da internet para
auxílio ao dia a dia das pessoas, das empresas e das organizações.
No entanto, cerca de quatro respondentes (25%) observaram de forma mais simples
o conceito de IoT e algumas vezes se distanciando do conceito. Ademais dois
entrevistados não responderam.
Na questão número 2, sobre ambiente IoT, três respondentes, representando 12,5 %
disseram se tratar de infraestrutura necessária como rede, wifi, de banda larga, e de
informações em nuvem (armazenamento), afirmando formar um ambiente em que os
equipamentos físicos se comuniquem e gerem informações que possam ser utilizadas
através da rede. Em contrapartida, doze respondentes, correspondendo a 75%,
responderam sobre a questão do ambiente IoT como se assemelhando ao conceito
IoT discutido na questão 1, de certa forma se distanciando da questão proposta.
Observou-se que um entrevistado não respondeu à questão.
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4.3 Estruturas e recursos para atividade de IoT
Nas questões abordadas para pontos sobre estruturas necessárias para as atividades
de IoT, assim como os recursos necessários que envolvem tal prática, foi utilizado o
roteiro como apresentado na tabela 4 abaixo.
Tabela 3
Estruturas e recursos para atividade IoT.
Construtos
Variáveis/Perguntas
1. Qual sua opinião sobre a infraestrutura de rede necessária para
prática de IoT (conexão wifi, banda larga, etc...)?
Infraestrutura, 2. Qual sua perspectiva sobre os investimentos do Brasil em
investimento, infraestrutura de rede para suportar a IoT?
segurança da 3. Qual sua percepção sobre os desafios da segurança da
informação. informação para ambientes tão conectados, inteligentes e
evoluídos?
4. Na corrida da IoT qual sua percepção sobre a posição
tecnológica e comercial do Brasil?
Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

A estrutura e recursos necessários para a prática de IoT, ou para se formar um
ambiente inteligente, decorre de uma adequada infraestrutura de rede de
telecomunicações em sua origem, os dispositivos inteligentes, a eficácia em trafegar
dados, a competência em tratar dados, a capacidade em armazenar e proteger os
dados, e a garantia a privacidade e segurança da informação.
Analisando-se inicialmente a questão 1 deste bloco de perguntas, que trata
especificamente da abordagem sobre infraestrutura de redes para utilização da IoT,
verificou-se que treze respondentes, que representa 81% das respostas, citaram
como ponto de impacto a rede wifi ou rede sem fio, a demanda de melhorias
necessárias de conexão de banda larga, além da capacidade de se armazenar dados
em nuvens. A utilização de sistemas de transmissão de dados, o desafio da segurança
e privacidade e a necessidade de políticas de incentivo do governo também foram
citados.
Tais afirmações concordam com o IERC (2009), quando aquele órgão afirma que a
infraestrutura de rede está em objetos inteligentes em uma rede tecnológica de
sensores alinhadas às necessidades e demandas dos seres humanos. Segundo o ITU
(2015), que afirma que inúmeros são os desafios de infraestrutura de IoT como, a
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capacidade e cooperação dos provedores de serviços de telecomunicações, o
alinhamento à necessidade de que o poder público precisa regulamentar e fomentar
o setor, a promoção à abertura de mercados de dados, a geração de concorrência e
assim, impulsionando a melhoria de rede de banda larga. Proporcionando que a IoT
estimule parcerias e desenvolvimentos de soluções inteligentes, e permita fluxos de
informações e conexões com o consumidor.
Na questão número 2, com o propósito de se entender sobre assunto da perspectiva
de investimento no Brasil para utilização da IoT, constatou-se que dez respondentes,
significando 62,5% das respostas, acreditam que as perspectivas são de caráter
tímido, devido a vários cenários como a questão da política nacional. Ha a sensação
de que existe pouco esforço do setor público com o setor inovação, e que falta
infraestrutura e investimentos nas áreas de tecnologia. Também se observa que
existem iniciativas privadas nestas áreas, mas que não estão alinhadas ao setor
público. Já para 18,75% dos respondentes, o Brasil tende a investir no setor nos
próximos anos, seja criando parcerias com setor privado, seja fazendo investimentos
à medida que a tecnologia for mais acessível. 6,25% dos respondentes analisaram
como baixa a iniciativa dos brasileiros para com o uso de novas tecnologias e
dispositivos. Já 12,5% dos entrevistados não responderam.
O relatório de 2017 da Anatel, estima que a referência de tecnologia liderada pela
xDSL (digital subscriber lines), representou 48% do mercado de banda larga fixa,
seguido do cable molden com mais de 31,0% dos acesso e rede de fibra óptica com
um pouco mais de 8% dos acessos. Estes números podem explicar a percepção de
62,5% dos respondentes desta pesquisa que não se mostram muito otimistas com os
investimentos em infraestrutura de rede e tecnologia no Brasil.
Na questão número 3, buscou-se compreender os desafios da segurança da
informação, para os ambientes IoT. Ao analisar as respostas, constatou-se que, de
forma geral, os respondentes em sua maioria demostram preocupação com o tema
segurança da informação em ambientes inteligentes com acesso e transmissão
contínua de dados. Eles classificam como frágil e desafiador o compartilhamento de
informação através da IoT. Observou-se que questões como legislação e defesa do
consumidor devem ser aprimoradas neste segmento, à medida em que existe uma
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preocupação com o gerenciamento das informações em decorrência da possibilidade
de se causar prejuízos e danos ao patrimônio.
Segundo a Cisco e IBM (2017), as empresas estão colaborando para prever ataques
cibernéticos, e que o gerenciamento será um grande desafio, uma vez que existe
enorme volume de ferramentas de segurança disponíveis no mercado que não se
comunicam entre si.
Finalmente, ao analisar a questão 4 proposta deste bloco de perguntas, que procurou
entender a posição tecnológica e comercial do Brasil no contexto da IoT, notadamente
81,25% dos respondentes disseram que o Brasil se encontra atrasado em pesquisa,
e investimento em tecnologia. Argumentam que existe um déficit de profissionais com
conhecimento na área, e que falta apoio do governo e setor público. Cerca de 12,5%
dos respondestes não responderam e 6,25% dos respondentes entendem que o Brasil
está tentando através das startups, se equalizar com grandes empresas alemãs do
segmento em alguns setores.
Em resumo, analisa-se através do software VOSviwer versão 1.6.5 este bloco de
perguntas, que busca trazer através de análise de recorrência de termos e/ou palavras
de cada resposta sobre a questão de “estruturas e recursos necessários a pratica da
IoT”. Nota-se, que para cada palavra mais próxima a cor vermelha, significa que mais
vezes houve recorrência desta palavra, e que por sua vez foi alinhada a outras
palavras e/ou expressões. O conjunto da palavra formado por “Brasil” foi o mais citado,
com ocorrência das palavras “infraestrutura”, “segurança”, “IoT”, “conexão”, “desafio”,
“governo” e “sistemas”. Depois aparece um segundo conjunto de palavras
relacionadas a “estrutura”, “setor”, “pessoas” e “internet”. Por fim um terceiro conjunto
com “tecnologia”, “wifi” e “grande desafio”. Neste item, a figura 14 traz um mapa de
densidade de recorrência de palavras e termos identificadas no texto dos
respondentes do bloco de perguntas.
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Figura 14 - Mapa de densidade de recorrência do texto dos respondentes sobre
estrutura e recursos para uso da IoT elaborado pelo autor a partir do VOSwier.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

4.4 IoT como estratégia de negócios
Neste ponto do estudo, buscou-se entender a utilização da IoT como estratégia de
negócios nas organizações, e como a IoT pode agregar valor as organizações na
visão de negócios e nas necessidades dos consumidores. Trata-se também da
compreensão da IoT como ferramenta de negócios, que gera cooperação nos
mercados B2B e entre usuários comuns. Abaixo está apresentada a tabela 5 do roteiro
de questões deste bloco.
Tabela 5
IoT como estratégia de negócios.
Construtos
Variáveis/Perguntas
1. Já é possível entender a adoção da IoT como estratégia de
negócios para organizações?
2. Qual a sua percepção sobre a emergência da adoção da IoT
pelas organizações no Brasil?
Envolvimento
3. Quais serão os desafios para a compreensão da IoT e seus
com
negócios derivados, para as organizações?
consumidor
4. Par você, de que forma a IoT pode gerar cooperação no
mercado B2B?
5. Em sua opinião, de que forma a IoT pode gerar cooperação
entre usuários comuns?
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6. Você acredita que a inovação de IoT, em seu crescimento,
haverá de ser gerenciada, mais como um negócio ou mais como
uma função tecnológica impactante na sociedade?
Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

A demanda final do consumidor nesta fase é avaliada na ótica da sua origem, ora
como sendo o mercado que dispõe seus produtos aos consumidores na perspectiva
que estes irão se adaptar aos produtos, e ora como o consumidor que demanda
produtos e serviços de acordo com suas necessidades. Na visão de que a IoT pode
contribuir como fonte direta de informações externas à organização, proporcionado
uma infinidade de dados que podem ser aproveitados pela organização para apoiar
as decisões estratégicas. Assim os elementos de gestão estratégicas seriam
norteados por um banco de dados de IoT. Esta visão permite inveter de certa forma o
papel do consumidor, no que diz respeito a demanda, e, inserir o consumidor no ponto
em que esta demanda as soluções para as organizações.
Na questão que busca atender a adoção da IoT como estratégia de negócio, foi
verificado que cerca de 43,75% dos respondentes visualizam a IoT claramente como
estratégia de negócios, com características nas áreas comercias para a compreensão
de demandas de clientes gerando feedback através de informações coletadas de
clientes para as organizações. A resposta mais contundente foi, “sim, pois é a fonte
de feedback que as organizações possuem de mais relevante no momento” (Resp.
15). Outra característica apontada por estes respondentes diz respeito a adoção de
marketing também em harmonia com a informações de clientes geradas pela IoT,
além da integração de equipamentos e setores nas indústrias. Conforme citado pelo
Respondente número 2 da pesquisa.
Sim. É possível, por exemplo, ligar os setores de venda, financeiro, produção e logística de
uma empresa a um aplicativo de produtos e/ou serviços que está 24h ligado à internet e aos
aparelhos eletrônicos dos usuários sendo um diferencial de vendas para essa empresa (Resp.
2).

Neste contexto, cerca de 50% dos respondentes conectaram suas respostas às
questões relativas à geração de resultados, à redução de custos e gestão de negócios
facilitada pela adoção da IoT, conforme mencionado por um respondente que afirma:
“Claramente. Se quisermos competir com empresas de fora do país com eficiência
temos que ter a estratégia de adoção desta tecnologia” (Resp. 6).
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Analisando a questão 2 deste bloco de perguntas em que se debate a emergência da
adoção da IoT no Brasil, foi possível identificar que 68,75% das respostas
classificaram como alta a necessidade da adoção da IoT no Brasil, colocando-a como
necessária para evolução do país, conforme exposto pelo respondente 12. Cerca de
18.75% dos respondestes classificaram-na como baixa, entendendo que existem
situações mais urgentes em telecomunicações a serem abordadas, como banda larga,
coberturas de wifi, e infraestrutura de rede de telecomunicações, por exemplo. Ainda,
verificou-se que 6,25% dos respondentes que marcaram este item como uma
necessidade de preparo das pessoas, e funcionários das organizações para uso da
IoT. Eles indicam que as pessoas deverão ser treinadas quanto ao uso da IoT. Houve
um entrevistado que não respondeu.
Pelo fato de que os países de primeiro mundo estão se desenvolvendo rapidamente e países
emergentes no cenário mundial, com o Brasil, não pode ficar de fora dessa revolução
tecnológica (Resp. 12).

Na questão 3 deste bloco, foi solicitada a resposta sobre os desafios das organizações
para entender a IoT e seus negócios associados. Foi observado que 68,75% das
respostas classificaram como alto o papel da gestão com apoiadora, idealizadora e
patrocinadora das questões relacionadas a IoT na estrutura organizacional das
empresas. Manifestam como elemento desafiador e ao mesmo tempo importante, que
os gestores se envolvam nas questões de IoT, tenham acesso a informações, e que
devem estar convencidos da necessidade da adoção da IoT para gerar valor, com
confiabilidade e segurança da informação, conforme mencionado pelo respondente 7:
“existirão diversos desafios tais como: segurança, confiabilidade e custo/benefício. A
compreensão de um novo produto ou serviço exige muito estudo para não haver
prejuízos”. No entanto, cerca de 25% dos respondentes disseram que esta questão
requer plena relação com usuários de IoT, a capacidade da adoção e aceitação destes
usuários internos, à organização, e externos no uso do produto/serviços. Houve um
entrevistado que não respondeu à questão.
Esta questão vem de encontro do assunto estudado no item 2.2 deste trabalho, em
que foi apresentado o modelo de mapa mental proposto pelo autor a partir de modelo
de elementos da gestão estratégica de Jonhson, Scholes, Whittington (2007), na ideia
de transformação estratégia em ação através de IoT, em que os desafios da
organização passam por desenvolver canais diretos entre gestão e estrutura interna
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para oportunizar o aproveitamento das informações geradas pela IoT, criando
ambiente inteligente entre gestores, estrutura das organizações e o público externo.
Analisando a questão 4, que objetivou entender a cooperação entre mercado B2B e
IoT, 81,25% dos respondentes disseram que a cooperação deve existir e é essencial
para crescimento das empresas, haja vista que o compartilhamento de informações,
e o uso destas informações pelos parceiros deve acarretar em geração de valor,
reduzir custos e otimizar processos, conforme mencionado pelos respondentes 5 e
15. Cerca de 18,75% dos respondentes não responderam à questão.
Uma das formas que a IoT pode gerar cooperação no mercado B2B é a troca de informações
em tempo real como por exemplo, uma empresa pode verificar o estoque da outra antes de
revender o produto (Resp.5).
Sim, por exemplo uma aplicação básica de uma rede IoT em um estoque de uma empresa,
pois através do RFID pode se controlar e confirmar a entrega de determinado produto no
estoque do comprador, assim como saída. Se torna possível a análise de dados como
frequência de saída de determinado produto, tempo de estadia no estoque, fatores climáticos
como temperatura do ambiente se está adequada para garantir a qualidade do produto. E com
a leitura correta dos dados se torna possível já realizar um planejamento de produção do
fornecedor (Resp. 15).

A questão 5 deste item visa identificar de que forma ocorrerá a interação entre
usuários de IoT. Foi observado que a maior parte dos respondentes, cerca de 93,75%,
opinaram que a interação entre usuários deve acontecer e é importante que aconteça
com cooperação em projetos de inovação, na troca e compartilhamento de
informações, como citado pelo respondente “irá possibilitar a formação de grupos de
interesses

comuns

mais

rapidamente

(por

tipo

de

produção,

canais

de

comercialização e consumo comuns)” (Resp. 11).
No que se refere à possibilidade da IoT em seu crescimento ser empregada mais
como negócio ou mais como função tecnológica impactante a sociedade, foi
observado que 43,75% dos respondentes classificaram o gerenciamento do
crescimento da IoT como negócio. É possível considerar que as empresas
concentrarão esforços para gerar produtos e serviços a partir de seu ponto de vista
sobre uso da tecnologia, e não a partir de uma demanda externa, ainda que serão
gerenciadas de forma estratégica e de acordo com mercado.
Por sua vez, 37,5 % dos respondentes defendem que o crescimento da IoT deve ser
gerenciado como função tecnológica impactante, analisando um movimento de
mudança no comportamento do consumidor, objetivando a melhoria de vidas das
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pessoas e utilizando-se de informações geradas pela IoT de fora para dentro da
empresa, para produzir soluções para os consumidores e a sociedade.
Conforme citado no item 2.2 no modelo de mapa elaborado pelo autor a partir do
modelo de elementos da gestão estratégica de Jonhson, Scholes, Whittington (2007),
na lógica de posição da estratégia através de IoT, será possível criar vantagem
competitiva através de informações geradas pela IoT e buscar foco nas reais
necessidades do consumidor utilizando-se dessa base de dados geradas pelas
conexões com os consumidores proporcionadas pela interação da IoT.
Na figura 15 abaixo é demonstrado o mapa de densidade de recorrência de palavras
dos textos dos respondentes dentro da perspectiva do uso de IoT como ferramenta
de estratégia de negócios. Assim, foram identificados os clusters de recorrências
sendo um grupo relacionado a “adoção da tecnologia” com incidência ligada a custos,
recursos envolvidos, benefícios. Um outro grupo de recorrência foi citado “tecnologia
com aproximação a serviços” como forças deste cenário e ainda outros grupos em
que é observado a relação com “vendas”, “clientes e demandas”, “usuário e consumo”.
Este mapa de calor busca de forma geral identificar as principais recorrências de
palavras dentre as respostas sobre este tema.

Figura 15 - Mapa de densidade de recorrência do texto dos respondentes sobre IoT
como estratégia de negócios elaborado pelo autor a partir do VOSviewer.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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4.5 Aplicações da IoT
No contexto das aplicações de IoT, buscou-se identificar uma abordagem a partir do
conhecimento dos respondes sobre a tecnologia aplicada as empresas e ao cotidiano
das pessoas. A tabela 6 demonstra as questões relativas ao bloco de questões das
aplicações da IoT.
Tabela 6
Aplicações da IoT
Construtos
Variáveis/Perguntas
1. Qual sua opinião sobre a tecnologia e os dispositivos disponíveis
no mercado para o uso de IoT?
2. Quais as aplicações mais imediatas de IoT para mercado?
Tecnologia e 3. Na sua opinião, quais as possibilidades de aplicação da IoT em
recursos benefício mais imediato para as pessoas?
críticos
4. Qual sua opinião sobre objetos autônomos?
5. Como novos negócios podem ser compartilhados pela IoT?
6. Em sua opinião, quais os setores do mercado no Brasil estão mais
desenvolvidos em IoT? Por que?
Fonte: elaborado pelo autor, 2018.

Para analisar a questão 1, almejou-se entender a percepção dos respondentes sobre
a tecnologia e os dispositivos disponíveis encontrados no mercado. Desta forma,
cerca de 56,25% dos respondentes disseram ser pouco acessível e limitada a
disponibilidade desta tecnologia no mercado. Este argumento indica que poucas
empresas estão fazendo uso da IoT, exceto o uso de dispositivos disponíveis em
novos veículos, além de ser necessário trabalhar na aceitação de mercado quanto a
tecnologia. Para 31,25% das respostas analisadas, indicam que faltam iniciativas para
com a tecnologia, justificando que muitos sensores, dispositivos, e tecnologia já estão
disponíveis, mas ainda não estão sendo utilizadas pelas empresas. Foi apresentado
toda mesma forma por estes respondentes a argumentação com relação ao custo dos
dispositivos disponíveis no Brasil em relação a outros países, o que dificulta a adoção
da tecnologia. Foi observado que 12,5% dos entrevistados não opinaram sobre esta
questão.
A questão 2 desta fase, tratou das aplicações mais imediatas para uso da IoT para o
mercado, em que a percepção dos respondentes em várias áreas de aplicações
mostrou o seguinte cenário respectivamente, sendo que oito respondentes
responderam como principais itens área da saúde e hospitais, cinco respondentes
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observaram sobre as indústrias (farmacêutica, mineração, automotiva, agricultura). Já
para quatro respondentes foi descrita a importância do uso de IoT para segurança
pública e privada, e para três respondentes explicam ser igualmente importante o uso
da IoT na educação de imediato. Apenas dois respondentes disseram não conhecer
aplicação da IoT no Brasil e 1 respondente disse que todo este cenário é muito
incipiente.
Para analisar tal questão, na condição de recorrência de termos e palavras nas
respostas dos respondentes da pesquisa para a questão 2 deste bloco de perguntas,
foi utilizado o software VOSviwer versão 1.6.5 para medir esta intensidade das
citações. Abaixo, a figura 16 procura demostrar a densidade das recorrências das
palavras citadas pelos respondentes em suas respostas e suas relações de
aproximação sobre as aplicações da IoT mais imediatas para mercado.

Figura 16 - Mapa de densidade de ocorrência do texto dos respondentes sobre áreas
de aplicações de IoT mais imediatas para mercado, elaborado pelo autor a partir do
software VOSviewer.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018

Para estudar a questão 3 deste bloco de perguntas, foi observado quais são as
aplicações de IoT em benefício mais imediato para as pessoas, sendo que similar à
questão anterior, destacou-se como ponto importante citado pelos respondentes a
área da saúde, com sete respondentes apontado este item. Já três respondentes
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disseram que a área da educação, segurança pública/privada e residência
respectivamente, como áreas importantes para do uso da IoT para as pessoas de
forma direta. Houve também citações para uso imediato na construção civil e
comunicação.
No que se refere a identificação de qual a opinião dos respondentes sobre objetos
autônomos e seu uso, notou-se que 37,5% dos respondentes disseram que é
necessário o uso de objetos autônomos. No entanto, necessitam ser monitorados por
pessoas, e não devem, a partir de seu uso, suprimir vagas no mercado de trabalho.
Cerca de 31,25% dos respondentes disseram que os objetos autônomos são o futuro
e que é inevitável que aconteça de forma mais usual esta tecnologia. As pessoas
deverão se adaptar aos novos momentos que surgirão com o uso desta tecnologia.
Todavia, cerca de 18,75% dos respondentes disseram não confiar e veem riscos para
uso desta tecnologia, e foi constatado que 6,25% dos respondentes não responderam.
No contexto do compartilhamento de informação de IoT, a questão número 5 remonta
à percepção sobre como novos negócios podem ser compartilhados pela IoT no
sentido da aplicação. 31,25% dos respondentes não souberam responder esta
questão sobre a analogia da aplicação da IoT com serviços e produtos compartilhados
entre os fabricantes e prestadores de serviços. Entretanto, 18.75% dos respondentes
disseram que as aplicações serão facilitadas pelas plataformas disponíveis às
pessoas; 18,75% apontam que a informação gerenciada por grupos de pessoas que
de certa forma irão ditar as demandas futuras e 18,75% responderam que tudo
depende da TIC para acontecer.
Foi solicitado ainda aos respondentes que descrevessem suas opiniões sobre quais
setores no Brasil estão mais desenvolvidos em IoT. Foi observado que em sua
maioria, as respostas foram direcionadas para a indústria, com oito respondentes
dizendo que são estas que possuem recursos para compra e uso desta tecnologia.
Para três respondentes os setores TIC são os mais desenvolvidos em IoT e
Telecomunicações e serviços foram citados por dois respondentes.
Com a finalidade de caracterizar a recorrência dos termos e palavras dos textos dos
respondentes sobre as questões das aplicações da IoT, suas características e setores
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foi realizado análise das 6 questões no software VOSviwer versão 1.6.5. Conforme
demostrado na figura 17.

Figura 17 - Mapa de densidade de ocorrência do texto dos respondentes sobre áreas
de aplicações de IoT em visão geral, elaborado pelo autor a partir do software
VOSviewer.
Fonte: Dados de pesquisa, 2018.

4.6 O Consumidor e a IoT
Neste bloco de perguntas surge como ponto essencial, identificar a percepção dos
consumidores de tecnologia de IoT, em relação ao momento atual da tecnologia, seu
uso social, o ambiente necessário, as questões relativas a privacidade, além de
demonstrar as possibilidades de abrangência social desta tecnologia. A tabela 7
mostra o roteiro de perguntas relacionadas ao consumidor.
Tabela 7
O consumidor e a IoT
Construtos
Variáveis/Perguntas
1. Você percebe a IoT como estratégia e estrutura de mudança
social? Como?
2. Qual sua percepção sobre a evolução da IoT, enquanto
Visão do usuário
ferramenta de controle e fiscalização social?
3. Como você vê a relação da privacidade das pessoas em
ambiente de IoT?
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4. Você acredita que, predominantemente, os produtos se
adequarão mais aos consumidores ou que os consumidores se
adequarão aos produtos, em seu início?
5. Qual sua percepção sobre o futuro da IoT, enquanto fator de
mudança de comportamento das pessoas?
6. Você acredita que as pessoas com as facilidades de
conectividade proporcionadas pela IoT irão influenciar
diretamente na
criação dos novos produtos e serviços?
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

No estudo na questão 1 deste bloco de perguntas, foi pesquisada a percepção do
consumidor sobre a IoT como estratégia de mudança social. Neste contexto, 37,5%
dos respondestes disseram que o uso da IoT influenciará os consumidores através da
comunicação facilitada, da TIC como ferramenta de base de informações e integração
social, que por sua vez causará impactos perceptíveis de mudança social, podendo
ser também disruptiva em alguns aspectos, causando mudança cultural.
Conforme mencionado no item 2.2 deste estudo esta percepção dos consumidores
vem ao encontro da necessidade do uso da IoT como estratégia de alicerce desta
demanda dos consumidores e das ofertas das empresas de produtos e serviços com
o uso da IoT e suas facilidades.
Porém, 12,5% dos respondentes disseram que percebem a mudança social através
da IoT como consequência direta do uso da tecnologia, fato que tornará como uma
condição sine qua non para o emprego da tecnologia ao público. Na visão de outros
25% dos respondentes a relação com compartilhamento de informações, a formação
de grupos, e as redes sociais podem resultar em ferramenta de mudança social em
sua percepção. Foi observado que 12,5% dos entrevistados não percebem esta
possibilidade e outros 12,5% não responderam. A Figura 18 demostra o mapa de
recorrência de termos e palavras relativo à questão.

76

Figura 18 - Mapa de densidade de recorrência do texto dos respondentes sobre
consumidor de IoT como estratégia de mudança social, elaborado pelo autor a partir
do software VOSviewer.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

A segunda pergunta deste bloco, procurou compreender a questão da evolução da
IoT enquanto ferramenta de controle e fiscalização social. Neste cenário, verificou-se
que, na perspectiva da evolução da IoT, um grupo de respondentes disseram que
entendem como alta, e outro grupo opinou como sendo baixa, representado 18,75%
respectivamente.
Foi apontado por 31,25% dos respondentes, que haverá uma facilidade de controlar,
monitorar e fiscalizar as pessoas/sociedade a partir da evolução desta tecnologia, haja
vista que haverá um fluxo de informações disponíveis no mercado. Foi identificado
que 25% dos entrevistados não responderam à questão e 6,25% afirmaram que o
crescimento e evolução desta tecnologia acarretará em uma necessidade de
crescimento de segurança da informação e controle de privacidade.
Foi perguntado sobre a questão da privacidade das pessoas em um ambiente IoT, e
43,75% dos respondentes entendem que a questão envolve riscos de segurança, de
perda de informação e/ou acesso indevido às informações, bem como, esta questão
passa pelo ambiente de TIC que garanta um ambiente seguro. Na visão de 31,25%
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das respostas identificou-se que existe uma preocupação com relação a privacidade
e como este assunto será tratado e discutido pelas organizações. Para 18,75% dos
respondentes os riscos de exposição de informações e conteúdos em redes sociais,
e e-mail se torna um problema que deverá passar pela busca da privacidade no uso
desta tecnologia. Cerca de 6,25% dos entrevistados não responderam.
Na questão que buscou identificar a percepção dos respondentes sobre as
possibilidades de mercado, quando os produtos, em seu início, se adequarão mais as
necessidades de seus consumidores ou os consumidores se ajustarão aos produtos.
Constatou-se que 50% das respostas indicam que o produto deverá se adequar às
necessidades dos clientes, em uma visão em que consumidor demanda um produto
ou serviços e o mercado atende. Argumentos como “acredito que os produtos se
adequarão aos consumidores, pois seus hábitos e necessidades variam de pessoa
para pessoa e a IoT/produto deverá se adaptar a isso” (Resp. 2). São observados
estes fatos também na perspectiva do responde 3.
Os produtos se adequarão mais aos consumidores. Com IoT há uma tendência há geração de
dados já que as organizações têm utilizado a ferramenta de coleta de dados de forma rápida
para trabalhar a personalização de atendimentos e até produtos (Resp. 3).

Entretanto, observou-se que 31,25% dos respondentes disseram que, na condição da
tecnologia de IoT, os consumidores, no início do ciclo de vida, devem se adequar,
como observado pelo respondente que “os consumidores se adequarão aos produtos.
Os fabricantes vão impor seus modelos e projetos dentro de custos e planejamentos
produtivos e logísticos” (Resp. 10). Na perspectiva do respondente 4, pode-se
observar a relação deste grupo de respondentes.
Para os early adopters muitas vezes a adaptação é feita pelos próprios consumidores, até
como forma de atenuar a dissonância cognitiva causada pela compra do produto e como uma
forma de justificar suas atitudes. No segundo momento os equipamentos se adaptarão aos
consumidores (Resp. 4).

Ainda nesta questão foi constatado que 12,5% dos entrevistados não responderam e
que 6,25% defendem que esta condição de adequação de produto ao consumidor ou
do consumidor para com o produto deverá seguir uma relação equilibrada e de ajustes
de ambas as partes.
Na perspectiva da IoT como fator de mudança de comportamento das pessoas, os
respondentes indicaram em 25% das respostas, que a interação homem-máquina e a
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tecnologia vão influenciar esta tendência e velocidade de como irá acontecer. Para
18,75% das respostas, estes consideraram como baixa a relação entre mudança de
comportamento das pessoas e uso da tecnologia IoT.
Entretanto, para 12,5% dos respondentes a questão passa por um impacto forte no
comportamento futuro dos consumidores e das pessoas de um modo geral. Na visão
de outros 12,5 % dos respondentes, a questão da dependência das pessoas para com
a tecnologia, a expansão das redes sociais e a ampliação das informações disponíveis
gerarão as condições de mudança de comportamento das pessoas. Outros 12,5% não
opinaram sobre esta questão.
A questão número 6 procura complementar a análise da questão número 4, à medida
em que motiva uma perspectiva sobre a percepção de que as pessoas com as
facilidades de conectividade proporcionadas pela IoT poderão de certa forma,
influenciar diretamente na criação dos novos produtos e serviços.
Foi identificado que 81,25% dos respondentes, afirmam de forma consistente que os
as pessoas irão influenciar fortemente na criação de novos produtos e serviços através
das facilidades criadas pela IoT, assim como esse campo de informações do cotidiano
dos consumidores, deve gerar novas oportunidades e possibilidades de criação de
produtos e serviços. Houve 12,5% dos entrevistados que não responderam e 6,25%
das respostas mostraram que é possível esta perspectiva, mas a longo prazo.
A julgar por questões relativas ao consumidor de IoT, sua percepção sobre o uso da
tecnologia, as possíveis transformações sociais que podem ter advindo deste cenário,
foi realizado através das respostas das 6 questões deste bloco de perguntas a análise
dos textos destes respondentes, no objetivo de analisar a recorrência das palavras e
termos e a densidade desta recorrência através do software VOSviwer. Conforme
demonstrado abaixo na figura 19, as respostas se dispõem bem definidas em grupos
relacionados a citações de recorrências dos termos e palavras deste tema.
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Figura 19 - Mapa de densidade de recorrência do texto dos respondentes sobre o
consumidor de IoT em visão geral, elaborado pelo autor a partir do software
VOSviewer.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

4.7 Sobre o Futuro da IoT
Ao se analisar a demanda de IoT e sua relação com futuro, através destas questões
propostas neste bloco, objetivou-se destacar a percepção dos respondentes sobre o
futuro da tecnologia, os principais desafios técnicos, a necessidade de novos
profissionais, os benefícios futuros a sociedade e as preocupações relativas ao
avanço desta tecnologia. Na tabela 8 abaixo é apresentado este bloco de perguntas
da pesquisa.
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Tabela 8
Perspectiva de Futuro da IoT
Construtos
Variáveis/Perguntas
1. Você poderia dizer quais são os principais desafios técnicos e
serem abordados para uso de IoT no Brasil? Quais seriam?
2. Em sua opinião, como a IoT pode influenciar os profissionais
do futuro?
3. Você acredita que determinadas profissões poderão ser
suprimidas pela adoção da IoT e que novas profissões surgirão?
De que forma?
4. De que forma as cidades inteligentes podem trazer benefícios
Perspectivas de para a sociedade?
futuro
5. Como a IoT poderá contribuir para que as cidades sejam mais
inteligentes e criativas?
6. Quais as principais preocupações você acredita que se deva
ter com a IoT?
7. Como a combinação de ambientes inteligentes, robótica, IoT,
indústria 4.0 e TIC, definirão o novo cenário tecnológico mundial,
em termos de:(melhores produtos e serviços, qualidade de vida
urbana, saúde individual e coletiva, segurança cidadã, integração
social e tecnológica.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.
Neste contexto, houve uma primeira questão sobre os principais desafios técnicos a
serem abordados no Brasil em relação ao uso da tecnologia IoT. Neste ponto,
observou-se um volume de citações de necessidades para o avanço futuro da
tecnologia. Portanto, dentre os respondentes as questões de infraestrutura de rede de
telecomunicações e wifi foram citadas oito vezes. Em sequência vem a tecnologia de
segurança de dados e informações, sendo citadas por quatro respondentes.
Houveram duas referências a qualificação de profissionais como sendo necessário
para futuro da tecnologia IoT em seu uso. Similarmente, foram mencionados a questão
das políticas necessárias e apoio do governo para desenvolvimento da IoT no país, a
questão do custo benefício da tecnologia e a dificuldade de se encontrar matéria prima
para aplicação da tecnologia, uma vez que vários sensores e dispositivos são
importados.
Sobre a possibilidade da IoT, influenciar os profissionais do futuro, obteve-se como
respostas que 56,25% analisam como uma necessidade de evolução da educação
para gerar conhecimento tecnológico, com uma nova visão de ensino, o qual deverá
preparar as pessoas para novas demandas de mercado. Para 25% dos entrevistados,
indicam como ponto convergente a conexão do consumidor com a tecnologia, gerando
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rapidez, cooperação e compartilhamento de informação entre os profissionais, e que
deve auxiliar os grupos de profissionais e os conteúdos das atividades com esta
tecnologia. No entanto, 12,5% dos entrevistados não responderam; e para 6,25% dos
respondes esta tecnologia vai causar dependência dos profissionais quanto à
informação e à utilização no cotidiano laboral.
Investigando a percepção sobre a possibilidade de profissões serem suprimidas, em
detrimento a adoção da IoT no futuro, e ainda o surgimento de novas profissões. Foi
observado por 37,5% das pessoas que responderam o questionário que com a
automação e os objetos autônomos principalmente na indústria, várias profissões
serão suprimidas, pois as rotinas serão realizadas por máquinas e equipamentos, e
frequentemente sem a presença do homem. Nada obstante, outros 37,5% dos
respondentes defendem que novas profissões surgirão sem necessariamente suprimir
outas. Já 12,5% dos respondentes foram contundentes em dizer que os novos
profissionais serão basicamente para controlar e tratar o grande volume de informação
que serão geradas através das tecnologias de IoT. Outros 12,5% dos entrevistados
não responderam à questão.
A questão seguinte aborda o tema das cidades inteligentes e como estas podem trazer
benéficos à sociedade. Sobre este assunto, os respondentes citaram a qualidade de
vida como benefício imediato à população (três citações). O ponto da sustentabilidade
e meio ambiente surge com três citações. Ainda foi citado por três respondentes a
questão da saúde e da segurança pública e privada. As atividades de pesquisas,
logística, trânsito, e compartilhamento de informações foram observados por dois
respondentes, além da possibilidade de controle do comportamento humano nas
cidades.
Sobre a contribuição para que as cidades sejam mais inteligentes e criativas, foi
notado

que

37,5%

dos

respondentes

defendem

que

segurança

pública,

entretenimento, transporte, e tráfego devem ser as principais demandas da IoT para
com a cidades; à medida que 31,25% disseram que a interface homem-máquina com
compartilhamento de informações deve ser fator importante no ponto da contribuição
para evolução das cidades inteligentes. Conjuntamente algumas citações de que a
IoT deverá disponibilizar as ferramentas necessárias para uso, e que deve ser tratada
a questão da sustentabilidade, com 6,25% das citações. Foi citado ainda que
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possivelmente a pessoas ficarão mais dependentes, mais preguiçosas e menos
criativas com o avanço desta tecnologia.
No que tange às principais preocupações com o uso da IoT, constatou-se que 43,75%
dos respondentes entendem que a principal preocupação é com a segurança da
informação e a privacidade para se garantir o uso correto da tecnologia. Neste
contexto, 25% responderam que deve ter cuidado ao se estabelecer a tecnologia para
identificar as demandas e necessidades das pessoas de regiões desfavorecidas, à
medida em que a tecnologia tenha um custo de acesso disponíveis a todos levando
em conta o impacto social. Porém 12,5% dos respondentes manifestam uma
preocupação para com a adoção da tecnologia pelos usuários e a ética de uso da
tecnologia, enquanto que 6,25% analisam que se deve preparar e educar as pessoas
que terão as profissões suprimidas por esta tecnologia para novos desafios. Um
respondente não respondeu à questão.
Relativamente a relação de ambientes inteligentes, robótica, IoT, indústria 4.0 e TIC
podendo definir o novo cenário de tecnológico mundial, mesmo que de forma
modesta,

os

respondentes

entenderam

ser

complexa

esta

questão.

Preponderantemente estes disseram que, a evolução desta tecnologia deve melhorar
a vidas das pessoas de forma impactante, como observado pelo respondente 15 “cada
vez mais novos produtos poderão ser criados e melhorados com ainda mais rapidez,
pois a leitura de dados em tempo real facilita a tomada de decisão criando assim um
produto que abrange a fatia do mercado”. Com o uso de equipamentos cada vez mais
intenso e automatizados, e acompanhamento de um movimento orgânico de
crescimento das sociedades urbanas, foi observado também que a competitividade
deve crescer. Para o indivíduo, é percebido que haverá melhorias como qualidade de
vida, melhoria no atendimento das necessidades e que a sociedade deverá viver uma
evolução de integração e interação, é destacado conforme mencionado respondentes
3 e respondente 6 respectivamente.
É inevitável que estamos vivendo sob forte impacto da tecnologia em nossas vidas. É evidente
que está se tornando cada vez mais intenso o uso de equipamentos que nos tornam mais
automatizados, no entanto há que se preocupar com legislação a favor do cidadão, e serviços
que sejam proporcionais às demandas coletivas que se apresentam em nosso país (Resp. 3).
Teremos uma especificação cada vez maior por parte dos consumidores e consequentemente
os vendedores devem atender pontualmente seus consumidores. A competitividade deve
aumentar muito. Para o indivíduo devemos ter uma melhoria da qualidade de vida e
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atendimento aos nossos desejos. A sociedade deverá ver uma revolução em termos de
integração que jamais vimos (Resp. 6).

Com o propósito de se elaborar uma análise do resumo deste construto foram
analisados todos os textos das perguntas em conjunto, através do software VOSviwer
para tratar a densidade das recorrências de palavras e termos relativos ao futuro da
IoT. Nota-se que quanto mais citadas os termos ou palavras, mais elas se aproximam
da cor vermelha, porém com um menor o número de citações elas se aproximam da
cor verde, como pode ser observado na figura 20 abaixo.

Figura 20 - Mapa de densidade de recorrência do texto dos respondentes sobre o
futuro de IoT em visão geral, elaborado pelo autor a partir do software VOSviewer.
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

No próximo capítulo é apresentado um resumo das análises e discussões deste
estudo, assim como observado proposições para novos estudos, as facilidades e
limitações desta pesquisa.
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5 Considerações Finais: sobre as contribuições do estudo
Este estudo abordou o tema Internet das Coisas, a partir da perspectiva da gestão da
estratégia, objetivando entender quais os principais atributos da tecnologia da IoT, e
como se configura seu contexto na estratégia competitiva das organizações.
5.1 Resumo e conclusões do estudo
Foi realizado um estudo tendo como base clássicos da literatura do tema e
abordagens teóricas recentes. Neste trabalho, realizou-se uma pesquisa de
profundidade, com obtenção de dados ou informações sobre as opiniões e
característica de um determinado grupo de pessoas, que represente uma população
alvo. O grupo pesquisado foi caracterizado pelas unidades de observação tais como:
a) industrias e serviços, b) acadêmicos, c) setor de saúde, d) tecnologia, inovação, TI
e ciências da computação. Para coleta de dados, utilizou-se de um guia de pesquisa,
através de formulário online no Google Forms e disponibilizado o link para os
respondentes. Os dados foram analisados empregando técnicas de análise de
conteúdo e utilizando-se do software VOSviwer versão 1.6.5.
5.2 Revisão dos objetivos
O primeiro objetivo especifico deste estudo buscou desenvolver e caracterizar a IoT,
sua tecnologia. A partir do estudo bibliográfico apresentado no capítulo 2 deste
estudo, foram observados os autores clássicos das áreas de estratégia e Internet das
Coisas, realizando-se uma revisão sobre o tema, trazendo contribuições sobre
momento atual, de desenvolvimento e caracterização da IoT. Contudo, procurou-se
além de conceituar e caracterizar a IoT, traçar um paralelo através da pesquisa e
análises dos resultados.

Constatou-se que a percepção dos respondentes da

pesquisa sobre conceito e caracterização da tecnologia se alinha, em 62,5% das
respostas, aos conceitos apresentados neste estudo. No entanto, cerca de 25% dos
respondestes deste bloco de perguntas se distanciaram dos conceitos e da
caracterização da IoT. No que tange o estado atual da tecnologia da IoT, foi observada
a importância da estrutura e dos recursos para se criar um ambiente de IoT. Neste
ponto, foi apresentado a base conceitual do estudo e abordado o momento atual do
Brasil na questão de infraestrutura de redes de telecomunicações, TIC e segurança
da informação. Observou-se que, conforme o relatório da Anatel 2017, cerca de 48%
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do mercado de banda larga está disposto em xDSL, seguido de 36% em cable molden,
e somente 8% dos acessos em fibra óptica. Quando se compara este cenário à
pesquisa aqui realizada, 62,5% dos respondentes, não se mostram muito otimistas
com os investimentos em infraestrutura de rede telecomunicações no Brasil. Sobre os
desafios da segurança da informação, de modo geral os respondentes demostraram
preocupação com tema segurança da informação em ambientes inteligentes e a
transmissão continua de dados através das redes conectadas, observando que
questões como legislação e defesa do consumidor devem ser aprimoradas. Além
disso, ao analisar a questão da posição tecnológica do Brasil neste contexto
específico, 81,25% dos respondentes destacaram que o país se encontra atrasado
nas áreas de pesquisa e em investimentos no setor. Portanto, verifica-se a
contribuição deste objetivo especifico para com o tema geral.
O segundo objetivo específico ambicionou descrever a cadeia de valor de produtos e
serviços, buscando através de revisão bibliográfica apresentar grupos possiblidades
e oportunidades da tecnologia da IoT, como:
a) Setores de serviços: como edifícios e construções, energia, consumidor final,
cuidados com à saúde, logística, varejo, indústria segurança pública,
segurança privada tecnologia da informação e redes;
b) Grupos de aplicação: comercial, institucional, industrial, oferta/demanda, óleo
e gás, infraestrutura telecomunicações, segurança e conscientização,
conveniência e entretenimento, medicina e assistência à saúde, pesquisa,
recursos e automação, fluidos e processo, produção e conversão, distribuição,
sistema de transportes, veículos, especialidades, lojas/varejo, vigilância e
equipamentos, rastreabilidade, infraestrutura de serviços de emergência, entre
outros.
c) Locais:

escritórios,

educação,

processos,

limpeza,

hotéis,

hospitais,

aeroportos, estádios, geração de energia, gestão de energia, plataformas,
poços, tubulações, bombas, cabos, redes, conexões, alertas de segurança,
alertas de incêndio, ambiente, seguro, idosos, crianças, laboratório,
climatização, iluminação, sistema de monitoramento de pacientes, implantes,
diagnósticos, laboratórios, mineração, agricultura, florestas, petroquímicas,
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tanques, metalurgia, ferrovias, posto de gasolinas, restaurantes, shopping,
vigilância militar, radar, e-comerce, data centers, ISP´s, entre outros;
d) Dispositivos: transporte, fogo, segurança, acessos, iluminação, turbinas,
geradores, baterias, brocas, sondas, células, câmeras digitais, maquinas de
lavar,

computadores,

implantes,

equipamentos

cirúrgicos,

monitores,

telemedicina, embarcações, bombas, veículos, aviões, sinalizações, pedágios,
registradores, etiquetas, fronteiras, servidores, storage, switch, entre outros.
Neste enquadramento, foram apresentadas as possibilidades da geração de valor, e
de setores envolvidos. Remetendo-se assim, ao terceiro objetivo especifico que
pretende identificar as aplicações de mercado de IoT, que é discutido também pelo
item b do segundo objetivo especifico. Após apresentadas as possíveis aplicações
desta tecnologia, foi perguntado no guia de pesquisa aplicada, a percepção dos
entrevistados sobre questões especificas de aplicações de IoT. O retorno foi que
56,25% disseram que esta tecnologia é pouco acessível e disponível no mercado,
exceto para dispositivos embarcados em novos veículos. Quando se trata de
aplicações mais imediatas para o mercado, os respondentes priorizaram as áreas de
saúde e os hospitais, seguidas por setor farmacêutico, a mineração, o setor
automotivo, a agricultura, a segurança pública e privada. No entanto, os mesmos
respondentes, disseram que as aplicações mais imediatas para as pessoas devem
ser nas áreas de saúde, educação, segurança pública e privada e residência
inteligente respectivamente. Observa-se que existe consonância entre as aplicações
em IoT apresentadas no estudo e as respostas dos entrevistados sobre o subtema
aplicações em IoT. Constata-se que, estas questões se completam na busca por
responder este objetivo específico.
No quarto objetivo especifico, buscou-se descrever o mapa conceitual da perspectiva
da IoT como fonte de estratégia competitiva para organizações. Fundamentou-se no
modelo de elementos da gestão estratégica Jonhson, Scholes, Whittington (2007),
que afirmam que a gestão estratégica possui três elementos principais, sendo: a
posição estratégica de uma organização, as escolhas estratégicas para futuro, e a
transformação de estratégia geral em ação. Neste contexto, o modelo foi adaptado
pelo autor e foi sugerido um mapa estratégico para cada elemento principal da gestão
estratégica, relacionando-se:
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a) A posição estratégica de uma organização e a IoT: assumir e estudar as forças
presentes no ambiente e promovidas pela IoT, identificar mudanças no
ambiente externo através da IoT, identificar a posição de competitividade da
organização através das informações externas captadas pela IoT, foco nas
reais necessidades do consumidor através de informações geradas pela IoT, e
utilizar de informações geradas pela IoT para definir recursos e desenvolver
competências essências.
b) As escolhas estratégicas para futuro e a IoT: decisões de abertura ou
aplicações de mercado apoiadas por informações provenientes da IoT, definir
métodos e estratégias com base em informações diretas dos consumidores
através da IoT, proporcionar ao alto escalão informações diretas dos
consumidores (hábitos de consumo/produtos/serviços) para apoiar na tomada
de decisão estratégica; afinar canal de comunicação interno da organização
com alto escalão através da IoT;
c) Transformando estratégia em ação e a IoT: criar ambiente inteligente onde os
recursos, a estrutura interna, e setores sejam informados e prontamente
envolvidos; desenvolver canais diretos entre a gestão, os funcionários e os
agentes de mudança através da IoT, e gerar interação e integração entre os
setores e as unidades de negócios através da IoT.
Foi possível explicar os objetivos específicos e apresentar a correlação do referencial
teórico com a análise de resultados desta pesquisa. Nesta perspectiva, os resultados
deste estudo contribuem para a análise do estado atual da tecnologia, originando uma
projeção de como a Internet das Coisas pode agregar competitividade nos negócios
das organizações. Há de salientar que, este estudo, oferece um olhar reflexivo sobre
a estratégia das organizações, alinhando-se ao momento atual das tecnologias em
evolução disponíveis no mercado, e em especial a tecnologia IoT, além de buscar uma
visão inovadora neste processo de gestão estratégica. Compreende-se que, apesar
dos dados não permitirem uma generalização, oferecem uma amostra teórica do
momento atual da IoT no Brasil. Conclui-se, portanto, que a questão proposta foi
respondida.
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5.3 Proposições para novos estudos
Em razão do estado incipiente do tema em estudo, a Internet das Coisas, bem como
da escassa concepção sobre todos os seus matizes conceituais, taxonômicos e
nomológicos, elaborou-se uma pesquisa de natureza qualitativa, buscando
percepções de escopo generalista em relação a elementos básicos da realidade
executiva do assunto.
O estudo qualitativo oferece as fronteiras para novas explorações que permitirão a
evolução do estado da arte do tema estudado. Assim, novos estudos qualitativos
haverão de permitir uma contextualização mais plena, sofisticada, importante e
robusta, do instigante tema da Internet das Coisas.
As abordagens quantitativas que o tema enseja explorar, naturalmente haverão de
permitir a exploração e apresentação de conclusões mais precisas sobre os
fundamentos específicos. Neste contexto, propõe-se novas investigações que
permitam criar, constatar e validar hipóteses tais como:
H1: Existe entre profissionais e acadêmicos, uma convergência de percepções sobre
a Internet das Coisas;
H2: O Brasil já possui infraestrutura suficiente para começar a aplicar a Internet das
Coisas;
H3: O Brasil já possui condições para o oferecimento de segurança da informação, no
contexto da Internet das Coisas;
H4: As organizações já estão se preparando para adoção das estratégias e estrutura
requeridas pela Internet das Coisas;
H5: Os consumidores já estão aptos à adoção de práticas proporcionadas pela
Internet das Coisas;
H6: As organizações estão propensas à formação de recursos humanos requeridos
pela adoção da Internet das Coisas;
H7: A adoção da Internet das Coisas permitirá o desenvolvimento imediato de novos
produtos e serviços;
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H8: Os acadêmicos estão otimistas sobre a Internet das Coisas, como elementos de
criação de melhor qualidade de vida as pessoas;
H9: Os executivos organizacionais estão otimistas sobre a Internet das Coisas, como
elementos de criação de melhor qualidade de vida as pessoas;
H10: A Internet das Coisas proporcionará economias de energia;
H11: A Internet das Coisas criará melhores condições para sustentabilidade
ambiental;
H12: O tema “Internet das Coisas” será, brevemente, intensamente explorado em
pesquisa acadêmicas e tecnológicas.
Estas são algumas hipóteses que se propõe para novos estudos no futuro, a serem
explorados por programas de investigação científica e tecnológica, notadamente
empreendidas em universidades, centros de pesquisa corporativos e pesquisadores
independentes. Especificamente este autor pretende aprofundar seus estudos
científicos, no nível de Doutorado, continuamente a exploração deste tema e,
provavelmente, tentando contrastar as hipóteses acima formuladas. Haverá de ser
instigante, laborioso e contributivo à evolução do estado da arte deste tema.
5.4 Limitações da pesquisa
Apesar dos esforços apresentados para melhor elaboração deste estudo, foram
observadas limitações na pesquisa.
Por ser um tema em estado incipiente no Brasil, foram encontrados poucos trabalhos
acadêmicos na área de IoT e estratégias corporativas. Alguns estudos internacionais
contribuíram neste campo.
Há de se ressaltar as dificuldades de acesso a uma amostra mais robusta e
representativa de entrevistados (especialistas, estudiosos do tema, gestores, entre
outros).
A impossibilidade de visitas e pesquisa em grandes empresas de tecnologia e de
telecomunicações, notadamente, estrangeiras para aprofundar o conhecimento sobre
estratégias e estruturas próprias do mercado de Internet das Coisas.
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Apêndice A – Guia de entrevista
Uma perspectiva da Internet das Coisas (IoT) como estratégia competitiva nas
organizações.
Meu nome é Luciano Reis. Estou realizando uma pesquisa acadêmica como requisito
de conclusão de dissertação de mestrado pela Fundação Pedro Leopoldo. Esta
pesquisa busca identificar a percepção de profissionais de vários setores como:
acadêmicos, gestores, profissionais liberais,

profissionais do setor de TI,

Telecomunicações, ciência da computação, tecnologia e Inovação, área da saúde,
entre outros, sobre o tema "Internet das coisas" (IoT- Internet Of Things). Gentileza
responder o questionário, com questões abertas. Informo que respostas não serão
analisadas individualmente e seus dados serão preservados. As respostas serão
utilizadas para análises e discussão de resultados da pesquisa. Muito obrigado!
Guia de entrevistas
Setor:
1 Caracterização
1. O que você entende sobre IoT?
2. Como você caracteriza um ambiente IoT?
2 Estrutura/Recursos
1. Qual sua opinião sobre a infraestrutura de rede necessária para prática de IoT
(conexão wifi, banda larga, etc.)?
2. Como você vê os investimentos do Brasil em infraestrutura de rede para
suportar a IoT?
3. Quais os desafios da segurança da informação para ambientes tão
conectados, inteligentes e evoluídos?
4. Na corrida da IoT como você percebe a posição do Brasil?
3 Estratégia - como se envolver com o consumidor
1. Você entende a adoção da IoT como estratégia de negócios de uma empresa
e organizações?
2. Qual sua percepção sobre adoção da IoT pelas organizações no Brasil?
3. O modelo de negócio IoT é amplamente compreendido dentro da empresa?
4. De que forma a IoT pode gerar cooperação no mercado B2B?
5. De que forma a IoT pode gerar cooperação entre usuários fim?
6. A inovação de IoT é gerenciada como um negócio ou como uma função
tecnológica?
4 Aplicações – Tecnologia
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1. Qual sua opinião sobre a tecnologia e dispositivos disponível no mercado
para o uso de IoT?
2. Quais aplicações de IoT para mercado?
3. Na sua opinião quais as possibilidades de aplicação da IoT em benefício das
pessoas?
4. Qual sua opinião sobre objetos autônomos?
5. Como novos negócios podem ser compartilhados pela IoT?
6. Quais setores do mercado no Brasil estão mais desenvolvidos em IoT?
5 Resultados
1. De que forma a aplicação de IoT pode ser usada como ferramenta para
redução de custos, nos processos nas empresas?
2. Como a IoT pode influenciar na fidelização dos clientes?
3. Nessa era digital profissionais que não evoluírem ou se adaptarem terão
oportunidades de trabalho?
4. Quais as vantagens de uma rede conectada IoT?
5. Quais a desvantagens de uma rede conectada IoT?
6 Consumidor – envolvimento
1. De que forma você vê a IoT como ferramenta de mudança social?
2. Qual sua percepção sobre a evolução da IoT como ferramenta de controle e
fiscalização social?
3. Como você vê a relação da privacidade das pessoas com IoT?
4. Você acredita que os produtos se adequarão aos consumidores ou que os
consumidores se adequarão aos produtos?
5. Qual sua percepção sobre futuro da IoT como fator de mudança de
comportamento das pessoas?
6. Você acredita que as pessoas com as facilidades de conectividade
proporcionadas pela IoT irão influenciar diretamente na criação dos
produtos/serviços?
7 Futuro da IoT
1. No seu ponto de vista quais principais desafios técnicos e serem abordados
par uso de IoT no Brasil?
2. Como a IoT pode influenciar os profissionais do futuro?
3. Você acredita que profissões serão suprimidas pela adoção da IoT e que
novas profissões surgirão? De que forma?
4. De que forma as cidades inteligentes podem trazer benefícios para a
sociedade?
5. Quais a preocupações se deve ter com a IoT?
6. Como a combinação de ambientes inteligentes, robótica, IoT, indústria 4.0 e
TIC, definirão o novo cenário tecnológico mundial?

