
Welcome to the machine
A MOBILIDADE É UTILIZADA POR EMPRESAS PARA CONTROLAR EQUIPAMENTOS, MONITORAR SERVIÇOS E
ATÉ MESMO AUXILIAR EM TAREFAS REPETITIVAS DE EQUIPES REMOTAS. CONHEÇA UM POUCO MAIS DO
POTENCIAL DAS APLICAÇÕES MACHINE-TO-MACHINÉ E ALGUMAS SOLUÇÕES EXISTENTES

esde o filme "2001: Uma Odisséia
no Espaço", realizado por Stanley
Kubrick em 1968, que se conhe-
cem as possibilidades do controle
de máquinas por outras máqui-

nas. Ok, o computador Hal acaba se des-
viando de suas tarefas para com os seres
humanos, mas nunca antes vivemos um
tempo, como o atual, no qual nos aproxima-
mos das possibilidades benéficas expostas
no clássico da ficção científica.

Estas possibilidades são inúmeras e vez
por outra surpreendentes. "O mercado
M2M (machine-to-machine) é muito pulve-
rizado, mesmo em rastreamento temos
muitas modalidades. É possível, por exem-
plo, criar uma camada de serviços e usar
um conjunto de tecnologias e dispositivos
com um controle unificado", explica Luiz
Lisboa, vice-presidente comercial da Brisa.
Apenas na prática de localizadores é possí-
vel usar satélite, celular ou mesmo coleto-
res, e seu uso pode ser analisado tanto pelo
prisma do custo como é viável reunir algu-
mas delas como forma de obter backup da
rede principal.

Conceitualmente falando, a comunica-
ção M2M é a comunicação wireless de
dados que permite uma ligação eficaz e
econômica entre sistemas, dispositivos
remotos ou mesmo indivíduos. O mercado
de mobilidade dentro desse segmento é
caracterizado justamente pela possibilidade
de transferência de dados de forma remota
utilizando-se de smartphones/coletores de
dados e aplicativos específicos. Uma solu-
ção que é bastante utilizada por empresas
que possuem equipes com atuação em
campo, apesar das aplicações poderem ser
tanto outdoor como indoor - um exemplo
seriam os grandes galpões logísticos.

O preço dos dispositivos e mesmo de
utilização das redes tem caído de
forma significativa e a busca por efici-
ência no monitoramento é um fator
que alavanca o mercado. "Estamos
ampliando a cobertura e a eficiência
das nossas soluções com base no que
há de mais avançado em termos de
tecnologia móvel. Sempre fomos atu-

antes no segmento indoor e desde o
ano passado começamos a atuar
mais fortemente no segmento outdo-
or", explica Wagner Bernardes, dire-
tor de marketing e vendas da Seal
Tecnologia.

Pagar ou não pagar?
Para Lisboa, da Brisa, o mercado

já busca uma maior integração entre
informações e serviços, porém exis-
tem barreiras. "A maior delas é a do
custo, mesmo com os projetos em
franca diminuição de valores. Como
característica, a demanda existente
tem como objetivo a eficiência e a
interação entre máquinas e usuário
com interfaces mais amigáveis",
completa.

No entanto, a grande
alavanca de projetos
ainda é a boa e velha
força de vendas, que toma

aqui o nome de "equipe técnica ou de
manutenção", que atuam no "campo" em
empresas de serviço (ver box). Soluções
móveis para esses tipos de projetos geram
informações em tempo real das ordens de
serviço atendidas ou ainda o percurso ideal
e/ou real realizado pelo técnico na rua.
"Entre outras vantagens, algo no gênero
gera um aumento de, no mínimo, 25% da
produtividade da equipe", contabiliza
Bernardes, da Seal.

As oportunidades realmente são incon-
táveis. Especialmente, como lembra
Maurício Falck, diretor de vendas da
Amdocs, quando se fala em conectividade
entre os mais diversos dispositivos capa-
zes de falar uns com os outros e para os
serviços on-line agregados. Nesse sentido,

a companhia desenvolve apli-
cações de rede; dispositivos e
serviços de gestão; business
intelligence e personalização;
serviço de entrega e de parcei-
ros de gestão; entre outros,
projetados para a concretiza-
ção do mundo interconectado à
última potência.

Já a Seal acredita em um
trabalho amplo, com diversos
modelos e marcas de equipa-
mentos capazeside atender as
mais variadas necessidades e
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"conversas" entre si. Um mundo
que inclui de handhelds (coleto-
res de dados ou computadores
de mão) a smartphones, passan-
do por coletores de dados por
comando de voz, etiquetas RTLS
(Real Time Location System, ou
sistema de localização em tempo
real) e RFID (identificação por
radiofreqüência).

tica, de frotas ou mesmo
para o consumidor pes-
soal", aponta Lisboa.
Como existe o projeto da
nova Lei do Trânsito que
pretende impor a pre-
sença de um localizador
por veículo novo que sai
das fábricas, o potencial
no curto prazo é imenso.
O executivo extrapola e
fala, por exemplo, no
auxilio que poderá ser

oferecido às
cidades que
fazem rodízio
de veículos no
controle da frota
em circulação a
partir do uso do
sistema.

A demanda
exigiu o desen-
volvimento de
um sistema

multiplataforma, para se encaixar
em qualquer ambiente dos clientes,
e deveria também ser open source
para diminuir custos e estar em sin-
toma com as tendências tecnológi-
cas. E assim foi feito. O Fleet possui
nove módulos que podem atender
diferentes demandas e processos da
operação logística. Ao comercializar
o sistema completo, a Quanta deixa
em aberto a possibilidade do cliente
habilitar ou desabilitar as funciona-
lidades através da configuração de
acesso do sistema e de acordo com
o seu planejamento.

Luciano Fontes, gerente de enge-
nharia de software da Quanta
Tecnologia explica que o Fleet
Manager permite que as empresas
criem planos para operações logísti-
cas com definição de roteiros, cole-
tas, entregas, paradas, entre outras
atividades, com controle total dos
tempos planejados e executados, de
forma automática, com intervenção
humana opcional. Desta forma o
cliente pode concentrar seu tempo
nas exceções e não no ciclo comum
da operação.

As perspectivas, principalmente
com o abrandamento da crise eco-
nômica, é que 2010 será um tempo
de colheita. "Acredito que o merca-
do estará muito aquecido e a compe-
tição entre as empresas vai forçar
um maior investimento em soluções
M2M", garante Bernardes.

O papel da operadora
Recentemente, em fevereiro l

deste ano, a Seal anunciou uma ,
parceria com a operadora Claro
visando a oferta de tecnologias |
de mobilidade para os segmen-
tos de indústria, logística, varejo
e serviços. Com essa estratégia,
a Seal passou a fornecer solu-
ções em conjunto com pacotes
de dados da operadora de telefo-
nia móvel.

Na prática, o projeto consiste
na comercialização de coletores
de dados e smartphones fornecidos pela
Seal juntamente com um plano de minutos
para a Internet, disponibilizado pela Claro.
O principal objetivo é proporcionar ao har-
dware da Seal acesso à web por meio das
redes 3G (banda larga) e GPRS/EDGE, com
pacotes de serviços agregados.

Na outra ponta, a Seal conta com a cola-
boração de desenvolvedores parceiros para
o desenvolvimento de sistemas e também
para auxiliar na indicação de novos clientes
e na divulgação da parceria. Com todas as
atividades desempenhadas pela atuação
conjunta centralizadas na Seal. "A iniciativa
permite alimentar nossas expectativas de
aumento na procura por soluções de mobi-
lidade em áreas como varejo e logística",
avalia Bernardes.

Já a Brisa desenvolveu o Fleet Manager,
um sistema de gerenciamento para rastre-
adores automotivos desenvolvido sob
demanda para a Quanta Tecnologia, empre-
sa que fabrica e comercializa alarmes auto-
motivos, sistemas e hardwares de rastrea-
mento para segurança e logística. A solução
permite ao operador logístico monitorar à
distância todas as etapas do processo de
transporte e estabelecer as medidas de
segurança mais adequadas ao utilizar os
rastreadores da família Tetros, da Quanta.

Anote a placa
"Existia uma necessidade de negócios e

entramos com a tecnologia e com o conhe-
cimento do business. E o sistema pode
monitorar de um a milhões de veículos, o
que terá aplicações para empresas de logís-
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