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Já não é de hoje que a Internet das Coisas (IoT, do inglês In-
ternet of Things) se tornou um dos temas mais abordados no 
segmento de tecnologia e inovações. Mas, afinal de contas, 
como a IoT pode beneficiar diferentes setores profissionais?

Para ajudar a responder essa pergunta e mostrar exemplos 
de como funciona a IoT na prática, consultamos quatro es-
pecialistas. São eles:

• Marcelo Trevisani, CMO da IBM Brasil

• Fellipe Guimarães, CEO da Codeby

• Daniel Schnaider, CEO da Pointer by Powerfleet Brasil

• Leonardo Domingues Dias, CEO da Evo Systems

Continue lendo este material e veja como funciona a IoT e 
como ela traz grandes benefícios para a economia e o tra-
balho no Brasil. Confira, ainda, como a IoT poderá impactar 
o futuro da sociedade, em especial de nossas ocupações.

Introdução

https://digital.futurecom.com.br/conectividade/conhe-os-ambientes-com-potencial-de-iot
https://digital.futurecom.com.br/transformao-digital/iot-no-brasil-quais-so-barreiras-e-como-super-las
https://digital.futurecom.com.br/transformao-digital/iot-no-brasil-quais-so-barreiras-e-como-super-las
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Se você já é familiarizado com o segmento tec-
nológico, com certeza já sabe o que é IoT e seus 
funcionamentos. Mas, para quem busca enten-
der mais do tema, é sempre bom conhecer mais 
dessa importante inovação.

A Internet das Coisas é um conceito aplicado 
para a interconexão digital de objetos que, li-
gados à internet e por meio da conectividade, 
apresentam funções complementares que tor-
nam nossa vida mais fácil em diversos âmbitos. 
Alguns exemplos mais conhecidos de IoT em 
nosso cotidiano estão nas smart TVs, hoje popu-
lares em todo o mundo, assim como em smart 
geladeiras e aparelhos de controle doméstico, 
como a conhecida Alexa, entre outros.

Mas sabia que a IoT vai muito além disso? O ter-

mo Internet das Coisas foi criado pelo especia-
lista em tecnologia britânico Kevin Ashton, em 
1999, quando este atuava no Laboratório de Au-
to-ID do Instituto de Tecnologias do Massachu-
setts (MIT), uma das mais conceituadas entida-
des dedicadas à tecnologia no mundo. 

“A IoT vai muito além do que uma simples rede 
de computadores. Trata-se de um conceito para 
englobar a interconexão dos principais objetos 
cotidianos com a Internet, ou seja, uma rede 
de objetos físicos capazes de reunir e transmitir 
dados. Podemos identificar tudo isso facilmente 
dentro de casa, com a automatização entre um 
celular, uma televisão e um computador, por 
exemplo, capazes de transmitir dados e sinais 
entre si”, explica Marcelo Trevisani, da IBM.

O que é IoT 
e como ela 
funciona?

https://digital.futurecom.com.br/transformao-digital/equipamentos-com-iot-otimizam-instalaes-de-sade
https://digital.futurecom.com.br/transformao-digital/equipamentos-com-iot-otimizam-instalaes-de-sade
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Qual é o impacto da IoT 
na economia e que vantagens 
ela traz para diferentes 
setores profissionais?
CEO da Codeby, empresa especialista em desen-
volvimento web e e-commerce, Fellipe Guimarães, 
aponta, com números, a importância da Internet 
das Coisas na economia global e nacional, o que 
gera frutos em diferentes esferas profissionais.

“Para se ter uma ideia, em 2016, o número de 
equipamentos ligados à web superou o número 
de pessoas no planeta. E, antes da Covid-19, um 
relatório do McKinsey Global Institute mostrava 
que a IoT teria um impacto de US$ 3,9 trilhões a 
US$ 11,1 trilhões por ano até 2025. Só esses dados, 
um de 2016 e outro de 2020, mostram que o nível 
de adoção da IoT determinará ainda mais o retor-
no financeiro para cada economia”, observa.

Seu colega Daniel Schnaider, da Pointer by Power-
fleet Brasil, que atua com soluções de IoT para re-
dução de custo, prevenção de acidentes e roubos 
em frotas, destaca ainda outras importantes vanta-
gens da tecnologia IoT.

“A IoT oferece 4 benefícios incríveis: redução 
de custo, prevenção de acidentes, mitigar roubos 
e fraudes, monitorar e otimizar a qualidade do 
supply chain”, diz.
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Ele prossegue: “As empresas que buscam se adap-
tar devem entender as diferentes camadas em que 
a IoT pode ser útil e de que forma ela é aplicada 
para atingir sua máxima potência. É como usar 
uma solução para prevenção de acidentes e co-
letar dados de que o motorista não usa o cinto 
de segurança, faz curvas perigosas, não respeita 
o sinal vermelho ou mesmo usa o celular enquan-
to dirige, e, assim, ponderar essas informações às 
ações de gestão que serão tomadas.”

Representante da Evo Systems, empresa que atua 
no desenvolvimento de apps e sistemas inovado-
res para varejo, Leonardo Domingues Dias vai de 
encontro a esse pensamento, apontando outras 
situações em que a IoT funciona para otimizar ain-

da mais as situações profissionais.

“Se, por exemplo, sou do setor elétrico, preciso 
entender o que tenho a disposição,  para então 
tomar a decisão de buscar soluções prontas 
ou avaliar parceiros para gerar uma inovação, 
buscando profissionais, centros de pesqui-
sa, startups, aceleradoras e incubadoras para 
desenvolver soluções que conectem e criem 
sensores inteligentes, projetem redes de trans-
missão de dados e ou construam sistemas de 
analisem e automatizem atividades que podem 
ser executadas por coisas (equipamentos, sen-
sores, computadores, sistemas) que estão na 
minha indústria ou em meus parceiros de ne-
gócio”, explica.
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O que ainda pode mudar 
em nosso uso atual do IoT 
e o que podemos esperar 
para o futuro próximo?
A Internet das Coisas será ainda mais implemen-
tada com a chegada da rede 5G, que irá acelerar 
as conexões e oferecer novas possibilidades de 
conectividade e inovação no Brasil. Para Marcelo 
Trevisani, da IBM, a IoT poderá causar um impor-
tante impacto nas profissões, o que exigirá dos 
profissionais atuais maior conhecimento em ino-
vação a fim de não se tornarem obsoletos em 
suas funções.

“A tecnologia está cada vez mais presente em 
nossas vidas. Felizmente para alguns casos e, tal-
vez, infelizmente para algumas profissões e em-
presas que não estejam preparadas para passar 
pelas inevitáveis transformações proporcionadas 
por ela. Ou seja: por mais que estejamos cada 
vez mais linkados em todos esses produtos e re-
cursos proporcionados, principalmente pela IoT, 
vejo que o 5G proporcionará uma melhora ainda 
mais significativa em inúmeros segmentos e a in-
terconexão estará cada vez mais presentes em 
nossas vidas e na indústria”, explica o especialista.

Para Fellipe Guimarães, da Codeby, a IoT gerará 
importantes mudanças em setores como a in-
dústria e o varejo. Ele explica:

“Grande parte do foco atual na computação de 
ponta vem da necessidade de sistemas para ofe-
recer recursos desconectados ou distribuídos no 
mundo incorporado da IoT para setores específi-
cos, como fabricação ou varejo. A computação 
de borda será um fator dominante em pratica-
mente todos os setores e casos de uso, pois a 
borda é capacitada com cada vez mais sofistica-
ção e recursos de computação especializados e 
armazenamento de dados.”

https://digital.futurecom.com.br/especialistas/esse-papel-do-iot-na-jornada-da-transformao-digital
https://digital.futurecom.com.br/especialistas/esse-papel-do-iot-na-jornada-da-transformao-digital
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Seguindo uma linha de raciocínio similar, Daniel Schnaider, da Pointer by Powerfleet Brasil, explica que, 
para que possamos utilizar todas as vantagens da IoT, devemos nos concentrar na melhoria das estru-
turas de telecomunicações nacionais, o que permitirá o avanço dessa e de outras tecnologias e, conse-
quentemente, ajudará a gerar mais empregos e acelerar a economia.

“Se não melhorarmos significativamente nossas estruturas de telecomunicação ao ponto de podermos 
fazer a revolução de IoT de forma mais abrangente e mais rápida, nós nunca alcançaremos o nível de 
competitividade chinês, por exemplo. Sem progresso estaremos matando nossa indústria para sermos 
apenas um país importador, da mesma forma que se não criarmos um ambiente industrial com teleco-
municação, energia, importação de tecnologia de ponta barata, para que possamos aumentar a produ-
tividade, gerar mais emprego e ser mais competitivos globalmente”, analisa o executivo.

Leonardo Domingues Dias, da Evo Systems, fala ainda sobre outros desafios que as empresas precisarão 
enfrentar para implementar a IoT, destacando que àquelas que se atentarem a esses aspectos poderão 
atender suas demandas de forma mais eficiente.

“O crescimento da necessidade de desenvolvimento de soluções e redes seguras será um grande de-
safio durante esse crescimento. Os profissionais vão precisar entender os riscos envolvidos e buscar 
soluções para que as soluções sejam implementadas”, analisa. 

E completa: “Além disso, quem produz qualquer tipo de equipamento, precisará ter uma versão IoT, para 
que esse equipamento possa se conectar a rede e formar sistemas maiores e mais completos, desta 
maneira, esses fabricantes vão precisar de processos de P&D e engenharia para gerar esses novos pro-
dutos ou vão perder capacidade de atender o mercado.”
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Conclusão
Após observarmos as opiniões de alguns especialistas da área, 
podemos ter uma maior clareza sobre como a IoT irá impac-
tar variados setores profissionais de nossa sociedade. Fica evi-
dente que as companhias e profissionais que buscam manter-
-se atualizados precisarão compreender, desenvolver e operar 
de acordo com o novo conceito, o que, em última instância, 
gerará uma série de benefícios para a sociedade, algo já ob-
servado com os equipamentos e projetos disponíveis hoje.

Se você quer saber mais sobre como a IoT funciona e outros 
impactos que ela causará em nossa economia e sociedade, 
a Futurecom é o seu lugar. Acesse o site de nossa feira para 
ficar por dentro de nossos próximos eventos e acompanhe 
nosso canal digital para ler outros conteúdos sobre tecnolo-
gia e inovação.

Gostou deste material? 
Se sim, compartilhe-o com seus colegas da área. 

Obrigado pela leitura!

https://www.futurecom.com.br/pt/home.html
https://digital.futurecom.com.br/
https://digital.futurecom.com.br/
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