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Negócios M2M podem ir de US$ 3,2 bi este ano para US$ 6,7 bi em 2015, estimam analistas  
 
Depois de conquistar cerca de 5 bilhões de assinaturas em serviços móveis, que vão da 
tecnologia GSM, de segunda geração, até a HSPA, de terceira geração, em 220 países, 
operadoras e fabricantes tiveram de buscar uma nova fórmula para aumentar as vendas de 
celulares. Muitos mercados, inclusive o Brasil, já contam com mais de um aparelho por 
habitante, o que indica um futuro com desaceleração de vendas. Se não há mais como 
aumentar significativamente o tráfego de voz entre as pessoas, a saída é estimular o 
desenvolvimento de serviços para a comunicação entre máquinas, conhecida como "machine-
to-machine", ou simplesmente M2M.  
 
Esse tipo de tecnologia, que levou escritores e cineastas a imaginar o mundo comandado pelas 
máquinas no futuro, culminando com uma revolução, como em o "Exterminador do Futuro", na 
realidade não é tão fantástico assim. Ao menos por enquanto.  
 
Em sua linguagem de bits, as máquinas conversarão muito mais que os humanos. Atualmente, 
frotas de caminhões dotadas de chips já podem informar às suas centrais de controle a 
localização, tempo de parada, consumo de combustível, carga e descarga automaticamente, 
sem a intervenção dos motoristas. No automóvel, um sistema informa a uma central não 
apenas medições básicas, mas aciona socorro em caso de acidente. Em casa, um chip na 
geladeira pode enviar uma mensagem ao morador, na tela do celular ou da TV, informando 
itens que devem ser reabastecidos, datas de validade vencidas ou se a cerveja está gelada. 
Outros dispositivos alertam invasão de domicílios às centrais de segurança. Sensores podem 
acionar máquinas de produção e medir pressão arterial. Enfim, as possibilidades são imensas. 
 
Interação entre equipamentos pode ser a próxima onda de crescimento de celulares para 
operadoras 
Analistas de mercado e empresários estimam que o tráfego M2M vai superar o de voz 
rapidamente. Para os mais otimistas, como o executivo-chefe e maior investidor individual da 
Telit, Oozi Cats, isso pode acontecer em uma década. Os negócios de M2M poderão passar de 
US$ 3,2 bilhões este ano para US$ 6,7 bilhões em 2015, segundo projeções da Qualcomm e 
do Yankee Group. Na avaliação da Qualcomm, 72 milhões de unidades de módulos com 
dispositivos de banda larga serão embarcados em 2015, baseados em 3G e LTE, tecnologia de 
quarta geração. 
 
Nem todos são tão otimistas. Para João Paulo Bruder, analista do mercado de telecom da 
consultoria IDC no Brasil, ainda vai demorar para a M2M ultrapassar as mais de 200 milhões 
de conexões de voz existentes no Brasil. Mas Bruder reconhece que o negócio é promissor. Em 
aplicações de frotas de veículos, por exemplo, todo o percurso é por rede celular, o que gera 
tráfego para as operadoras. Embora o custo da comunicação seja baixo, o analista diz que o 
mercado ainda não definiu quanto será pago por bit trafegado, definição que considera um 
desafio. 
 
No Brasil, a estimativa é de que haverá 4 milhões de dispositivos M2M em 2012, apenas via 
celular e para negócios empresariais, sem considerar leitores eletrônicos, disse por telefone ao 
Valor o especialista John Keough, do Yankee Group, de Nova York. 
 
De olho no potencial desse mercado, a multinacional Telit está integrando a unidade M2M que 
comprou da Motorola Solutions, em março, por US$ 23 milhões. Os próximos passos da Telit 
para lapidar o negócio legado e multiplicar a base de clientes seguem na direção da 
conectividade de produtos para operadoras móveis e dos planos para lançar o serviço de 
operadora móvel de rede virtual (MVNO) na América Latina e Brasil, em 2012, por meio de 
aquisição de empresa que já tenha sistemas integrados. Pelo modelo MVNO, uma companhia 
oferece comunicação usando a infraestrutura de outra operadora. 
 



"Hoje, vendemos equipamentos e software, amanhã, serão serviços", disse Oozi ao Valor, em 
sua primeira entrevista depois da aquisição da unidade da Motorola. Esse caminho é 
considerado natural pelo empresário, que estima a venda de 15 milhões de dispositivos móveis 
em 2012, os quais precisam de cartão SIM [circuito impresso usado em celulares] para operar. 
Ao levar uma carteira de clientes desse porte para as operadoras, Oozi espera que a Telit 
conquiste maior poder de barganha como MVNO. Ele disse que na Europa já fez acordo com a 
Deutsche Telekom, Vodafone, Telenor e Orange, e se prepara para lançar o serviço de rede 
virtual no próximo ano. No Brasil, vem negociando com as teles. O executivo planeja prestar 
apenas serviços de dados exclusivamente para seus clientes.  
 
Oozi, como o executivo é chamado, afirmou que também iniciará a venda dos dispositivos já 
com conectividade às teles. 
 
Projeções de analistas indicam que o mercado mundial terá entre 40 milhões e 50 milhões de 
dispositivos conectados este ano. O número é pequeno se comparado com a base global de 
celulares, mas tem crescido 50% ao ano, em média, só com dispositivos que usam a 
tecnologia GPRS, que é uma evolução do GSM. "A América Latina é bem habitada, mas perdeu 
a evolução da comunicação", disse Oozi. Segundo ele, a M2M ajudará os países da região a 
recuperar o avanço tecnológico. 
 
O empresário não revelou quanto investirá para atuar como operador de rede virtual no Brasil. 
Estão previstos recursos globais de US$ 30 milhões para pesquisa e investimento neste ano - a 
projeção foi feita antes da aquisição da unidade da Motorola -, ante US$ 25 milhões em 2010. 
 
O mercado de fornecedores de equipamentos M2M tem poucos competidores e, mesmo assim, 
passa por uma consolidação. Cálculos de analistas indicam que a participação entre as 
empresas pode estar dividida entre Cinterion (comprada pela Gemalto em junho), 25%; Sierra 
Wireless, 25%; Telit, 20%; Huawei, 12%; ZTE, 10%; e outros, 8%. Ao adquirir a unidade da 
Motorola, a Telit pode ganhar musculatura para atingir a liderança, dizem eles.  
 
A Motorola detinha 30% do mercado brasileiro de M2M em 2008, enquanto essa participação 
no âmbito global era de 7%, disse o vice-presidente de vendas e diretor-geral da Telit para 
América Latina, Marcos Antônio Kinzkowski. A Telit herdou uma base com 50 grandes clientes, 
como Tyco, Quamta, Itec, PPA e Autotrac, e sua participação de 16% de mercado passou para 
22%, calcula Oozi. Procurada pelo Valor, a Motorola informou, por meio de sua assessoria de 
imprensa, que já tinha transferido todo o seu ativo para a Telit, inclusive funcionários, e que 
não tinha mais nada a ver com a operação M2M. 
 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 maio 2011, Empresas, p. B8. 


