
A
comunicação entre máquinas (M2M) cresce a passos 

largos no Brasil. Novas apl icações surgem a cada 

momento, e existem pelo menos dois segmentos que 

estão deixando os fornecedores desses t ipos de 

soluções animados: a introdução de medidores 

inteligentes de energia para clientes residenciais e a instalação 

de localizadores em veículos novos produzidos no Brasil, de 

acordo com a resolução 245 de 2007 do Contran (Conselho 

Nacional de Trânsito). 

Depois de inúmeras idas e vindas, f ixou-se para setembro o 

início da vigência da resolução Contran aprovada em 2007, que 

tornou obrigatória a instalação de módulos de localização em 

todos os automóveis novos produzidos no Brasil. A localização 

dos automóveis será via satélite (GPS), que oferecesse mais 

precisão que a tr iangulação de estações rádio-base (ERBs) das 

operadoras móveis. Mas a comunicação com o veículo será feita 

pela rede das operadoras. A expectativa das operadoras é que 

anualmente 5 milhões de veículos com rastreador cheguem ao 



mercado, ampliando as possibil idades de 

oferta de serviços de valor adicionado por 

parte das teles celulares. Os pacotes de 

dados necessários à manutenção dos 

serviços serão comercial izados às 

seguradoras ou gerenciadoras de risco a 

preços diferenciados. 0 grande problema é que a carga tributária 

para este serviço ainda é a mesma do serviço de telefonia, e o 

pagamento da taxa do Fistel, que incide anualmente sobre todos 

os dispositivos móveis (inclusive módulos veiculares) também 

pode significar um forte gerador de custos aos operadores. Há 

negociações entre operadoras e governos Estadual e Federal 

para tentar contornar esse problema. 

A implementação da resolução 245 abre várias oportunidades 

para toda a cadeia de valor envolvida. De acordo com Gibson 

Nagata, gerente de marketing da Gemalto, fabricante de 

SIMCards, na Europa, quando o automóvel se envolve em um 

acidente sério (o que pode ser sinalizado se o air bag for 

acionado, por exemplo) o módulo de localização faz uma 

chamada para o serviço de emergência. A aposta da companhia 

nessa área é grande. Em junho a 

Gemalto adquiriu uma empresa 

especializada em módulo de 

comunicação M2M, a Cinterion. De 

acordo com Nagata, dessa vez 

parece que não haverá mais 

adiamentos no prazo. Isso porque o 

grupo de trabalho formado para 

dirimir as diversas dúvidas que 

surgiram entre os fabricantes de 

automóveis, as operadoras e as fabricantes dos módulos chegou 

a um entendimento. Espera-se que com o início da vigência da 

resolução 245, o custo do seguro de automóvel caia e surjam 

novos negócios para as operadoras celulares. 

Energia 

A área de energia sempre foi uma potencial grande 

consumidora de soluções M2M, e de fato é nesse mercado que 

estão as primeiras aplicações. 

Tradicionalmente, o setor usa sensores de comunicação nas 

subestações de energia. 0 uso 

dos medidores digitais, que 

permitem a leitura remota para 

os clientes corporativos também 

não é algo novo, mas agora a 

solução começa a aparecer para 

os clientes residenciais também. 

A Nokia-Siemens, por 

exemplo, participa de um teste 
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de uma solução de 

smartmeetering junto com uma 

operadora celular. 0 medidor 

digital, neste caso, funciona 

como uma espécie de modem 

de banda larga, que recebe o 

sinal 3G. A ideia, explica Wi lson 

Cardoso, diretor de soluções 

para a América Latina da Nokia-

Siemens, é que a banda larga larga ajude a viabilizar a 

modernização dos medidores. "Se fosse fazer a substituição (dos 

medidores) só para a medição, a conta não fechava", afirma. A 

expectativa da Nokia-Siemens é concluir o teste até o final do 

ano. Segundo Cardoso, o próximo passo para as concessionárias 

de energia é levar o M2M aos 

transformadores das ruas e às casas 

dos clientes, uma vez que elas já 

usam essas soluções em ambientes 

controlados. 

As plataformas LTE de quarta 

geração de telefonia celular, explica 

Cardoso, serão usadas para 

apl icações críticas e que necessitem 

de comunicação em tempo real. Com 

o LTE, será possível, por exemplo, desligar um transformador que 

está entrando em curto-circui to em questão de milissegundos. 

As aplicações para M 2 M são muito amplas. Cardoso conta 

que nos EUA já existem alguns prédios que o elevador funciona 

como serviço: o condomínio paga ao fabricante do elevador de 

acordo com a quantidade de pessoas que ele transporta, o que é 

medido por um sensor que envia as informações ao fabricante. 

Também nos EUA está sendo implantada uma solução que 

calcula a alíquota do seguro de automóvel com base na rotina de 

tráfego do veículo. Tudo monitorado pelas redes móveis. 

Hoje grande parte dos acessos M 2 M no Brasil está presente 

em monitoramento de frota e nas máquinas de cartão de crédito 

espalhadas pelo País. Estima-se que haja 3,8 milhões de 

máquinas, das quais 15% delas possuem comunicação via GPRS. 

"0 crescimento virá da área de segurança, logística, 

monitoramento industrial, smartmeetering e smartgrid", opina 

Cardoso. 

Em relação à automação da medição de energia elétrica, já é 

relativamente comum que condomínios tenham um agregador da 

leitura de cada apartamento. Assim, o funcionário da 

concessionária de energia vai até o condomínio e 

coleta os dados de todos os apartamentos de uma 

única vez. A evolução deste modelo, como explica 

Wagner Bernandes, diretor de marketing e vendas 

da Seal Tecnologia, é dispensar o trabalho humano 



do processo. Ou seja, os dados seriam 

transmitidos automaticamente para a empresa 

de energia. "Essa solução já está indo para o 

consumidor pessoa física. Não me assustaria se 

grandes condomínios adotassem uma solução 

com essa. 0 objetivo é não ter intervenção 

humana no processo", afirma ele. 

Outra área promissora é automação das 

máquinas de venda em rua, que comercial izam 

desde refrigerantes a livros. "Quase todas essas máquinas já tem 

uma eletrônica embutida. Seria só acoplar o módulo", explica. 

Dessa forma, os donos dessas máquinas teriam o controle à 

distância do estoque de produtos e do t roco de cada máquina. "A 

cada semana vem uma nova ideia para conectar uma nova 

máquina", afirma ele. 

A Seal Tecnologia atua como integradora de soluções e 

trabalha preferencialmente com a operadora Claro, que tem uma 

área exclusiva para cuidar de telemetría. Em fevereiro do ano 

passado, a Seal anunciou uma parceria com a operadora visando 

a oferta de tecnologias de mobilidade para os segmentos de 

indústria, logística, varejo e serviços. Com essa estratégia, a Seal 

passou a fornecer soluções em conjunto com pacotes de dados 

da operadora. 

Na prática, o projeto consiste na comercial ização de 

coletores de dados e smartphones fornecidos pela Seal 

juntamente com um plano de minutos para a Internet, 

disponibilizado pela Claro. "Quanto mais os pacotes de dados 

caírem de preço, mais poderemos viabilizar esse tipo de 

solução", afirma Bernardes. A parceira com a Claro nasceu da 

percepção de uma necessidade dos próprios clientes, segundo 

ele. "Eu fazia tudo isso, mas precisava estar debaixo de uma rede 

WiFi. Nós percebemos que os clientes queriam extrapolar as 

quatro paredes", diz ele. A Claro não quis se pronunciar sobre 

seus planos de M2M. 

A Seal Tecnologia acaba de lançar uma nova solução para 

monitorar o trabalho de equipes em campo: o Seal Track, 

software online de localização de dispositivos móveis equipados 

com GPS, como celulares e smartphones. Voltado para empresas 

de serviços, logística e outros setores que demandam o 

monitoramento de uma equipe externa, o sistema permite 

visualizar em um mapa a localização exata e em tempo real do 

equipamento e de seu usuário, 

além de um histórico das últimas 

posições. 

0 Seal Track é comercial izado 

em parceria f irmada há oito 

meses com a alemã Mecomo, 

desenvolvedora da tecnologia e 

"A operadora tem um usuário conectado. 
Agora ela vai passar a ter uma casa, um 

carro, um marca-passo. E por isso, ela 
precisa a adaptar o seu modelo de negócio" 

Carla Belitardo, da Ericsson 

fornecedora de diversas 

soluções em mobil idade e 

localização. 0 objetivo é ter 

até o final de 2010 mais de 

2,5 mil dispositivos móveis 

monitorados. 

Papel da operadora 

Ao que parece, a Claro dá um tratamento 

diferenciado em relação a outras operadoras quando o 

assunto é M2M. Além de ter uma área específica para o 

negócio, a operadora usa um chip especial fornecido 

pela Gemalto. Esse chip tem o software otimizado para a 

comunicação entre máquinas e não tem menu de 

navegação. 

Renato Improta, executivo sênior da área de mídia e 

te lecom da Accenture, explica que, basicamente, as 

operadoras têm dois caminhos a seguir. 0 primeiro é se 

posicionar como a fornecedora da rede apenas, indo ao 

mercado como sendo parte de uma solução formada 

por outras empresas. 0 segundo é agregarem uma 

solução completa. "Para que a operadora tenha um 

papel mais de destaque nesta cadeia de valor, é 

importante que o assunto tenha a prioridade necessária 

dentro das operadoras", ressalta Improta. 

Futuro 

Como virtualmente todo e qualquer dispositivo pode 

ser conectado à rede, a expectativa em torno desse 

mercado é imensa. A consultoria Gartner, por exemplo, 

acredita que toda a cadeia vai gerar receita de 15 

bilhões de euros em 2012. Wi lson Cardoso, da Nokia-

Siemens, menciona outra pesquisa segundo a qual em 

2013 para cada usuário na rede, haverá 10 máquinas 

conectadas. 

Carla Belitardo diretora de desenvolvimento de 

negócios e de mercado da Ericsson, explica que para a 

operadora, o ponto crucial não é o risco de o tráfego 

sobrecarregar a rede, mas sim desenvolver modelos de 

negócio adaptados para o segmento. "A 

operadora tem um usuário conectado. Agora 

ela vai passar a ter uma casa, um carro, um 

marcapasso. E por isso, ela precisa a 

adaptar o seu modelo de negócio", diz ela. A 

Ericsson projeta em 50 bilhões o número de 

dispositivos conectados até 2020 por meio de 

redes móveis. 
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