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 (Seu carro com 150 cavalos de potência 

e o 4G mais veloz do mercado); 

(Geladeira Frost-Free 300 litros 

e 1 Tera de memória); 

       (Óculos do Sol com lentes 

UVA e Bluetooth); 

(Gado especial, produção de 

 500 litros de leite e 200 MB de dados); 

 

 (Seu tablet informa: sua dosagem 

de insulina está incorreta); 

 

 

 

 IoT(internet of things)As frases acima parecem 

fantasiosas, surreais, porém daqui há pouco tempo serão perfeitamente 

possíveis de serem lidas em algum anúncio de varejo ou na tela de um dispositivo 

móvel. O conceito de ampliar as conexões humanas se desenvolveu ao longo de 

séculos, até o Homem ser capaz de, através de pequenos dispositivos portáteis, se 

comunicar com outras pessoas, receber mensagens e entreter-se com fotos e 

músicas. Porém este estágio de evolução tecnológica atingiu outro nível de 

maturidade e agora é possível pensar em interação através dos mais diversos 

equipamentos e objetos. Nem mais o céu é o limite. Apenas a capacidade de 

conexão, energia disponível e o potencial de análise de dados. A internet das coisas  

é um novo conceito, que coloca as pessoas conectadas com tudo, com todos e em  

qualquer lugar; 
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(o que já existe?)Para melhor compreender o conceito da internet das 

coisas, nada melhor do que analisar situações cotidianas atuais, que já adotam,  

ainda que inconscientemente, seus conceitos e definições. Um veículo transitando  

em uma rodovia sem precisar parar no pedágio pois existe em seu interior um  

dispositivo que, ao se aproximar da cancela transmite as informações do  

carro e de cobrança do motorista, para o sistema de recepção instalado na guarita.  

Isso é internet das coisas. 

  

 Verificar o consumo de ração do gado através de dispositivos instalados na  

fazenda, que se conectam ao celular do proprietário informando via sistema qual  

animal consome mais. Isso também é Internet das coisas. Quando uma pessoa sai  

para sua corrida diária e seu tênis transmite dados do exercício para o celular que,  

via aplicativo, analisa o desempenho do atleta e compartilha nas redes sociais, é  

internet das coisas. 

 

 Como se vê, existem aplicações de tecnologia de transmissão de dados no  

mundo atual que descrevem os conceitos da IoT. Aplicativos de  

geoposicionamento, de monitoramento de tráfego, que controlam batimentos  

cardíacos de pacientes, que avisam quais produtos estão em níveis críticos no  

estoque de um supermercado, que informam ao consumidor quais restaurantes ou  

postos de gasolina estão próximos. 

 

 Muito já foi feito, porém a IoT pode mais. Não apenas informar ao paciente  

que seu nível de açúcar está baixo, mas mandar esta informação ao médico que  

poderá contatar o paciente. Não apenas mostrar o restaurante mais próximo, mas  

também selecionar pelo tipo de comida favorita do usuário e de seu perfil de  

consumo. Não apenas marcar o preço de um produto com código de barras, mas  

debitar seu valor automaticamente da conta do consumidor, ao passar pelo leitor  

localizado no carrinho de compras. 
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(o que deve acontecer?)Organizar o jantar remotamente, limpar a casa, 

controlar a água e o consumo de  

gás via celular são alguns dos mais clássicos exemplos de como  

os dispositivos podem se tornar mais conectados com seus proprietários. Existem  

inúmeras aplicações sendo projetadas e outras tantas que nem foram pensadas  

ainda, mas que seguramente deverão permear o mundo num futuro próximo. É  

importante, no entanto, saber dosar o uso e impacto no dia-a-dia das pessoas, para  

que o ser humano não se torne ainda mais dependente dos sistemas, que ainda são  

frágeis em termos de segurança e infraestrutura para execução.  

 

 

No universo dos alimentos, por exemplo, uma geladeira poderá  

reconhecer o prazo de validade dos produtos e já transmitir a  

informação para a central logística do supermercado, que fará a  

entrega do produto mediante autorização do proprietário, que  

receberá a informação via app do celular. É possível ainda, imaginar que o  

refrigerador possa reconhecer a falta de algum ingrediente para o jantar que fora  

pensado e programado no fogão, e já acionar a logística de compras.  

 

A indústria automobilística por sua vez, já está se aliando com  

grandes empresas de tecnologia, para tornar os veículos  

verdadeiras centrais de dados, transmitindo informações,  

gerenciando e interagindo com dados da residência do  

proprietário e até mesmo servindo como um servidor de wi-fi,  

onde outros dispositivos poderão se conectar. As funcionalidades são diversas, tais  

como traçar rotas mais inteligentes, definir horários de reuniões com base no  

tráfego, localizar postos de gasolina, restaurantes e outros serviços, entre outras  

funções. 

 

  Além disso, companhias de seguro terão uma espécie de caixa-preta  

com as informações de sinistro dos carros; Pais poderão controlar e limitar a  
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velocidade dos carros de seus filhos, via app, carros terão 
conexão entre si. As possibilidades são inúmeras. 

No mundo das compras, produtos se comunicarão via 

QR-Code ou código de barras a um leitor  

instalado no carrinho, que já fará o débito da  

compra na conta do cliente. As filas em caixas de pagamento  

podem estar no fim de seus dias. 

 

 

 

(números)Tantas inovações vão movimentar um 

mercado de bilhões de Dólares e, de acordo com a  

consultoria GSMA Research Company, já em 2018  

deverão estar rodando mais de 60 milhões de veículos  

integralmente conectados à internet, num mercado de  

hardwares, softwares e serviços específicos de mais de  

USD 51 bilhões. A partir de 2016, a conectividade,  

sistema operacional e aplicativos dos carros já impactará na decisão de compra do  

veículo. A Cisco prevê 25 bilhões de unidades de novos dispositivos com conexão  

até 2015, atingindo 50 bilhões em 2020. Já a consultoria IDC prevê um mercado  

de IoT de USD 8,9 Trilhões até 2020.  

 

    (desafios e perigos)Claro que para tantas  

novidades que estão por vir, existem uma quantidade similar de questões a serem  

pensadas e problemas a serem superados, a fim de que este novo conceito seja  

efetivo e presente no universo das pessoas.  

  

- Protocolo de internet IPV6. Somente com a criação do protocolo de IP6 é que  

será possível que cada dispositivo, uma geladeira, um óculos, um fogão, um carro,  

tenha um endereço de IP, podendo assim ser rastreado e se conectar. 
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- Matriz energética. Para que tantos dispositivos estejam operando, é preciso  

haver uma matriz de energia suportável. É ainda incalculável qual seria a demanda  

por energia em face desta nova fronteira de desenvolvimento, mas de qualquer  

forma, é maior do que existe hoje em capacidade de geração. 

 

- Malha de infraestrutura e suporte. Assim como a matriz de energia, é crucial  

que a malha de infraestrutura esteja preparada para receber o volume de dados  

exponencialmente superior que virá. Além disso, o Big Data deverá atingir novo  

patamar, com sistemas capazes de ler e analisar este volume de dados novos,  

gerados por objetos até então à parte do universo digital. 

 

- Novos valores éticos e morais. Imaginar um mundo onde dispositivos poderão  

nos deixar cada vez mais práticos e ágeis, pode trazer consequências sérias no  

convívio social, na capacidade de integração entre as pessoas e até mesmo na  

maneira de lidarmos com valores morais, do que é certo ou errado, do que seria  

invadir a privacidade alheia e do que é aceitável do ponto de vista de intimidade. 

 

- Segurança. Todas estas informações e praticidades deixarão vulnerabilidades em  

casas, carros, contas correntes, etc. Ataques de hackers devem acontecer e parte do  

processo de evolução da IoT será o aumento da proteção nos dispositivos. 

 

(conclusão)A Internet das Coisas vai impulsionar o mercado mundial,  

injetando bilhões de novos produtos, de dinheiro e de consumidores ávidos.  

Entretanto esta festa tecnológica só acontecerá se houver os recursos necessários e  

a segurança requerida. Em havendo, um interessante mundo se desenrola,  

deixando cada vez mais tênue a linha que separa ficção da realidade. 

 
 


