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No futuro, qualquer coisa poderá ter uma presença on-line, gerando dados que poderiam ser 
usados de formas inimagináveis. 
 
O calcanhar da chuteira foi um dos primeiros exemplos da Internet das Coisas, mas Andrew 
Duncan não sabia disso na época. "Minha namorada foi capaz de me ver na tela do 
computador quando fiz uma caminhada de cinco quilômetros", lembra Duncan, um consultor 
de tecnologia de Los Angeles, que participava de uma caminhada para angariar fundos para 
combate ao Alzheimer, em novembro de 2010.  
 
Seu sapato, equipado com GPS, é da GTX Corp e custa 299 dólares, com uma assinatura 
mensal wireless. Esse é um exemplo amplamente previso da Internet das Coisas, em que 
qualquer coisa com inteligência (incluindo máquinas, estradas e edifícios) terá uma presença 
on-line, gerando dados que poderiam ser usados de formas inimagináveis atualmente. 
Observadores da indústria discordam apenas que estamos longe disso e ficção científica 
melhor retrata o que está vindo. 
 
"Qualquer coisa inteligente teria uma presença on-line", diz o analista da ABI Research, Sam 
Lucero. 
 
O Chief Futurist da Cisco, Dave Evans, concorda. Ele prevê 50 bilhões de aparelhos conectados 
até 2020, e as redes sociais para conectá-los. "Nos próximos anos, qualquer coisa que tenha 
um interruptor on-off estará na rede", diz ele. "Prevejo que ocorrerá em praticamente todos os 
setores e fluxos da vida." 
 
E essa grande onda já começou... 
 
"Há várias indústrias em que a Internet das Coisas está acontecendo", diz Steve Hilton, de 
uma consultoria sediada em Londres, Analysis Mason. Está acontecendo nas áreas de energia 
e utilities, automóveis e transporte, e segurança e vigilância. Há um "pouquinho na saúde", 
acrescenta. Se você incluir o leitor de e-books como o Kindle, que já está acontecendo no 
campo do consumidor. 
 
Ainda não estão acontecendo, diz ele,  na linha branca de eletrodomésticos. "Os vendedores 
querem, mas eu não acho que vai ser um grande mercado", diz Hilton. "Se custa um extra de 
150 dólares, você compraria? Nesse caso, a tecnologia está à frente da demanda do mercado." 
 
A vice-presidente da IBM Research, Katharine Frase,  pergunta o que os modelos de negócio 
poderiam desenvolver para a máquina de lavar roupa, o termostato e o aquecedor de água 
serem geridos em conjunto, por qualquer consumidor. "Nós vemos uma disposição das 
pessoas em compartilhar informações entre si se vão receber algo de volta. Se houver algum 
benefício, como se souber que posso reduzir a conta de energia quando eu estou tomando 
banho, então pode ser OK". 
 
"Os investimentos estão sendo feitos agora", acrescenta o gerente de produtos da Microsoft 
Windows Embedded, Kevin Dallas, que se recusou a dar exemplos específicos. "Estamos vendo 
isso em todas as indústrias, e vamos começar a ver os resultados nos próximos dois a três 
anos." 
 
Dallas prevê vários possíveis cenários de futuro próximo com base na Internet das Coisas: 
 
Como membro de um programa de fidelidade, você envia sua lista de compras a uma loja. 
Recebe uma tag RFID na chegada, e os sinais digitais de exibição em rede da loja vão 
direcioná-lo pelos corredores, de item para item, para encontrar o que você precisa. 
 



Sua geladeira monitora o seu conteúdo e faz sugestões para reabastecimento (refrigeradores 
com conectividade já estão no mercado, incluindo um da Samsung, mas para Hilton, 
atualmente não há demanda de mercado) 
 
Seu carro prevendo para onde vai e com sugestões se você perguntar qual posto de gasolina 
mais próximo, utilizando os dados da nuvem. (Toyota e Microsoft já estão construindo serviços 
como esses.) 
 
Seu carro, adicionalmente, monitora suas funções internas e oferece conselhos de 
manutenção, como o OnStar, uma facilidade de diagnóstico remoto que já é oferecida pela 
General Motors e, agora, por fabricantes de outros carros. 
 
Seu carro pode ter uma caixa-preta de dados que podem ser submetidos à sua companhia de 
seguros, em um esforço para obter taxas reduzidas, assumindo que os dados constituem 
evidência de uma condução segura. Um número de empresas de seguro do carro já oferece 
políticas de uso de dados coletados por um instrumento montado no carro. 
 
Seu carro pode enviar-lhe um aviso, se o adolescente estiver dirigindo numa determinada 
velocidade, ou por meio de um especificado "geo-fence", como pode agora ser feito com certos 
dispositivos. 
 
"Depois de três ou quatro anos, irá além de varejo, e depois de dez anos toda a nossa vida 
será diferente do que podemos imaginar agora", prevê o estrategista da Compass Intelligence, 
uma empresa de consultoria em Scottsdale, Arizona, Kneko Burney."Em dez anos, não vai ser 
estranho ter um fone de ouvido de telefone celular embutido no próprio ouvido." 
 
Na China, o premiê Wen Jiabao fez da Internet das Coisas uma meta nacional, observa o 
professor do MIT, Edmund W. Schuster, que trabalha no Auto ID Center da universidade. "Os 
chineses veem como parte fundamental de uma sociedade harmoniosa, especialmente aquilo 
que tornaria mais fácil coordenar os serviços nas cidades densamente povoadas", diz Schuster. 
 
Além disso, o governo municipal de Wuxi, um subúrbio de Xangai, anunciou a intenção de 
construir um parque temático baseado em Internet das coisas. 
 
Origem no M2M 
 
A Internet das coisas começou há cerca de 15 anos com a ideia das tecnologias machine-to-
machine (M2M) para monitorar ativos remotos. A maioria acabou extinta com as redes 
proprietárias, explica Alex Brisbourne, chefe do Kore Telematics, um provedor de serviços sem 
fio. 
 
A mudança para a Internet das Coisas iniciou em 2001, "quando começamos a ter os IP 
(Internet Protocol) oferecidos por meio de redes de telefonia celular", lembra ele. 
 
"A Internet das Coisas é um termo mais novo, mas significa o mesmo que M2M", concorda o 
analista da Research Beecham, Bill Ingle. "As operadoras têm se interessado em M2M nos 
últimos dois anos como outra fonte de receitas, quando o mercado de voz começou a saturar." 
 
Lucero, da ABI Research, acrescenta que há uma sobreposição considerável entre a Internet 
das Coisas, M2M, RFID, medidores inteligentes, redes de sensores diversos e sistemas de 
controle industrial e automação residencial. 
 
A tecnologia 
 
Um grande catalizador será disseminação do IPv6, que tem o potencial de oferecer endereços 
de Internet suficientes para cada átomo na face da terra, observa Evans. 
 



"Não há barreiras técnicas", concorda Burney. O fator limitante é o custo dos 
microcomponentes, a largura de banda das redes sem fio, as estratégias de negócios e a 
capacidade dos humanos de absorver tanta informação, acrescenta. 
 
Os laboratórios da HP Labs estão atualmente desenvolvendo sensores de nanotecnologia para 
Internet das Coisas, diz o cientista sênior da HP e diretor do Grupo de Pesquisa em 
Nanotecnologia de laboratórios da empresa, Stan Williams. Até agora, seu laboratório 
desenvolveu um dispositivo baseado em MEMS para vibração, detecção e movimento, que 
pode sentir a vibração em três eixos. A HP está trabalhando também com sensores para sabor 
e cheiro baseados em laser. Ambos ocupam cerca de um milímetro quadrado, o que significa 
que sua produção pode ser muito barata.  
 
No próximo ano, os laboratórios da HP estarão montando seu primeiro grande projeto usando 
tecnologia da Internet das Coisas, um projeto de imagem sísmica para a Shell Oil, dando 
transparência para os 20 quilômetros da crosta da Terra por uma área de 10 quilômetros 
quadrados. "Nós vamos fazer o mesmo para a Terra, como já foi feito com as imagens dentro 
dos seres humanos", diz Williams. 
 
Mas, uma vez que a Internet das Coisas se generalizar, o volume de dados que será gerado 
será milhares de vezes maior que o atual, então a tecnologia de processamento "terá de ser 
milhares de vezes mais capaz", acrescenta Williams. "Isso é possível? Sim". 
 
Os processadores podem ser capazes mas, " quando vamos ficar sem largura de banda?", 
pergunta Katharine, da IBM. Para evitar isso, as informações deveram ser, de alguma forma, 
filtradas. A IBM está trabalhando em processamento de fluxo (para discernir sinais de ruído, 
utilizando análise rudimentar), e está fazendo outros trabalhos para que a atual largura de 
banda seja eficaz. O objetivo, diz Katharine, é  "torná-la mais acessível para implementar 
dispositivos." 
 
Enquanto isso, os dispositivos ligado à Internet das Coisas precisará de novas interfaces de 
usuário, que deve ser intuitivo, observa Burney. A tecnologia básica, as interfaces e até 
mesmo os procedimentos para inicializar novos dispositivos envolverão novas especializações 
que exigirão extensa parceria com a indústria, prevê. 
 
Privacidade e segurança 
 
Sejam quais forem os desafios e vantagens da Internet das coisas, os usuários querem que 
seus dados permaneçam privados. E ainda não há resposta sobre como isso pode ser 
assegurado. 
 
"Nós não chegamos lá ainda", afirma Schuster, do MIT , em relação ao ambiente de segurança 
necessário.  
 
"Você poderia invadir seu medidor de energia e chegar até à usina de energia nuclear do outro 
lado da linha?", pergunta Brisbourne. "Para ser totalmente honesto, há projetos em nível 
federal, onde há gente tentando fazer exatamente isso e descobrir para onde realmente levam 
os buracos de segurança." 
 
Já existe uma força-tarefa na Comissão Europeia para estudar questões de privacidade em 
relação à Internet das Coisas, diz Dan Caprio, que trabalhou na Comissão Federal de Comércio 
que atualmente é um consultor estratégico do escritório de advocacia em Washington McKenna 
Long & Aldridge LLP. No ano passado, a Comissão Europeia o nomeou especialista em Internet 
das Coisas. 
 
"Há uma suposição, tanto na Europa quanto nos EUA, que teremos uma Internet das coisas", 
diz ele, acrescentando que se espera que a força-tarefa da CE faça suas recomendações em 
2012 ou 2013. 
 



Nos EUA, segundo Caprio, a abordagem que concentra na proteção de informações sensíveis 
relativas às crianças, informações de saúde e informações financeiras. 
 
"Os europeus têm um monte de regulamentos, mas poucas ações para serem executadas", 
observa ele. "Nós (nos EUA) não têm os regulamentos de base, mas temos uma protecção 
eficaz contra as práticas enganosas." 
 
Nos EUA, os anunciantes podem achar especialmente atraente encontrar dados recolhidos pela 
Internet das coisas, nota Burney. Levará de três a cinco anos para descobrir o que é 
legalmente prudente, mas "eu acho que o resultado se assemelhará a um lista do que não se 
pode fazer, com os usuários tendo o controle sobre os dados de si mesmos que eles querem 
compartilhar", diz. 
 
Mas com um sistema inteligente contextualizado, posicionado corretamente, com a informação 
certa, no momento certo do anunciante certo ", será quase um prazer ser anunciado", prevê. 
"As pessoas podem vir a gostar de propagandas, desde que elas tenham valor." 
 
Automóveis, edifícios, medicina, entretenimento e até mesmo publicidade - parece que a 
Internet das Coisas acabará por tocar quase todos os aspectos da vida. O resultado final 
poderia ser tão inimaginável hoje como a rede de energia elétrica moderna teria sido para 
Benjamin Franklin. 
 
 
Fonte: Computerworld [Portal]. Disponível em:  
<http://computerworld.uol.com.br>Acesso em 18 nov. 2011. 
 


