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Especial | I n ova ç ã o

Te l e c o m Especialista diz que internet das coisas é o próximo grande espaço de comunicações

Diálogo agora é entre máquinas
D I V U LG A Ç Ã O

Edvaldo Santos: Ericsson está apostando em conexões M2M para soluções de tráfego e em sistemas de imagens para aplicações de segurança pública

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Maior produtora da América
do Sul, a Granja Mantiqueira dis -
tribui cerca de 2 bilhões de ovos a
cada ano com uma frota própria
de 166 caminhões. Mais da meta-
de deles são da Vo l v o, 20 dos
quais turbinados pelo serviço
Dynafleet, plataforma de gestão
dos dados de sensores instalados
nos veículos e enviados por GSM
para a central de atendimento na
Suécia. Para o gerente de frota,
Marcos Blaese, a possibilidade de
acompanhar informações como
o número de vezes em que o freio
foi acionado pelo motorista ou
as variações do tanque vai ajudar
a gerir melhor itens como o con-
sumo mensal de 600 mil litros de
combustível. “O sistema pode
ajudar a combater roubo de die-
sel”, exemplifica.

O Dynafleet retrata o estágio
atual da comunicação máquina
a máquina (M2M), uma das ten-
dências por trás da inovação. A
Volvo tem uma unidade especia-
lizada, Wireless Car, fornecedo-
ra de serviços de conectividade
para marcas de automóveis de
passeio como B M W, Volvo, Au d i
e Land Rover, que possibilita
ações como acesso a internet, e-
mails, gestão do veículo, inte-
gração com smartphones para
ligar o ar condicionado ou tra-
var as portas. “Agora começa a
incorporar segurança”, diz Ch-
ristiano Blume, responsável pela
área de telemática no Brasil.

A medida é estimulada pela
Resolução 245, do Departamen-
to Nacional de Trânsito (Dena-
tran), que obriga as montadoras
a equipar veículos com rastrea-
mento para reduzir roubos e
furtos e deve entrar em vigor es-
te ano. A regra dará gás extra ao
M2M, em que o setor de rastrea-
mento veicular é um dos mais
ativos — outro é o de POS para
sistemas de pagamento.

“A internet das coisas é o pró-
ximo grande espaço de comuni-
cações. Mais de 50% das cone-
xões da internet já não têm a in-
terferência de uma pessoa”, diz a
especialista do Gartner Elia San
Miguel. A capacidade de juntar
informações em torno de pes-
soas, segundo ela, é uma das
principais alavancas da inova-
ção, estimulando aplicações re-

O p e ra d o ra s
antec ipam
seus riscos
De São Paulo

As operadoras de telecom es-
tão buscando na inovação as
estratégias contra a potencial
estagnação de receitas com voz
e dados. “Antes eram focadas
em conectividade. Agora, só fa-
lam em serviços de valor adicio-
n a d o”, diz Renato Pasquini, lí-
der de telecomunicações da
Frost & Sullivan.

As iniciativas vão da embala-
gem de novos pacotes de produ-
tos até a criação de serviços sofis-
ticados em áreas como saúde e
distribuição de conteúdo.

As grandes vão à frente. A Tele -
fônica Vivo mira em saúde, edu-
cação e finanças com a Te l e f ô n i c a
Digital. “Acreditamos em inova-
ção para fidelização”, diz Maurí-
cio Romão, diretor de serviços di-
gitais B2C. Em eHealth, a opera-
dora tem mais de 1,5 milhão de
clientes usando pelo menos um
dos produtos em operação, co-
mo Link Saúde, central de enfer-
magem que fornece orientação à
saúde, e serviços de SMS somados
a portais de voz com dicas de au-
toridades no ramo, como Dráu-
zio Varella ou Discovery Health.
A compra da Axis Med trouxe
produtos como a central de
acompanhamento de pacientes
com doenças crônicas, que em
breve serão monitorados por dis-
positivos portáteis.

Em educação, a operadora
criou plataformas de educação
móvel por SMS, com cursos como
inglês e português com mais de 6
milhões de clientes. Em finanças,
criou a MFS em joint venture com
a Mastercard e lançou a carteira
digital eletrônica Zumm. Outra
parceria cobre a área de monito-
ramento de frota por M2M, des-
ta vez com a S a s c a r, já homolo-
gada pelo Denatran para operar
o serviço previsto pela Resolu-
ção 245. Na ponta do assinante,
apresentou em abril o serviço
Multivivo, que permite compar-
tilhar franquia de dados com
mais de um dispositivo.

A Claro vai pelo mesmo cami-
nho. Nas áreas de saúde e educa-
ção, investe em tecnologias como
Viva Bem, serviço gratuito de in-
formações gerais sobre saúde pe-
lo celular, e em cursos como Claro
Línguas. Sua rede 4G já sustenta
serviços como os novos relógios
digitais wireless paulistanos, com
publicidade rotativa e informa-
ções sobre trânsito e qualidade
do ar. “A sincronia e atualização
são realizadas a partir de chips
M2M da Claro”, registra o diretor
corporativo Jacinto Miotto.

Na TIM as novidades são o servi-
ço de música ilimitada no smart-
phone TIM Music e o plano Liberty
Controle Express, com contrata-
ção simplificada por cartão de cré-
dito e recarga por comando no ce-
lular. A operadora também iniciou
testes da tecnologia para paga-
mentos por aproximação (NFC)
com os bancos Itaú e Bradesco e, de
carteira pré-paga, com a Caixa Eco -
nômica Federal. “Estamos traba-
lhando para entender o modelo fi-
nal de negócios”, aponta o diretor
de marketing Roger Solé.

Na A l g a r, a cultura de inovação
está por trás de iniciativa de m-
payment com base em tecnologia
USSD, hoje em teste com funcioná-
rios e estabelecimentos vizinhos.
“Temos R$ 70 milhões computa-
dos em ganhos com inovações in-
ternas”, comemora o presidente
Divino Sebastião de Souza.

Um dos exemplos foi econo-
mizar R$ 5 milhões por um siste-
ma chinês de controle de dispo-
sitivos móveis, graças ao desen-
volvimento interno.

A Embratel, por sua vez, alinha
entre processos inovadores recém-
lançados sua loja virtual focada em
ofertas de cloud computing. Se-
gundo Ney Acyr Rodrigues, diretor
executivo de serviços de valor adi-
cionado, as soluções são voltadas
ao mercado corporativo e de mi-
cro, pequenas e médias empresas,
com ofertas de servidores virtuais,
Presença Web, e-mail corporativo,
cackup on-line e segurança de da-
dos. “Também estamos investindo
significativamente no aumento da
robustez da nossa rede, para aten-
der com alta capacidade e qualida-
de aos requisitos necessários para
os grandes eventos que o Brasil se-
diará nos próximos anos.” (MF)

lacionadas a áreas como saúde,
recursos naturais, educação e
entretenimento e enorme po-
tencial de melhoria de qualida-
de de vida. “As telecomunicações
são a tecnologia básica estrutu-
rante da inovação e a mobilida-
de sustenta sua expansão”,
acrescenta o presidente do
CPqD, Hélio Graciosa.

Na área da saúde, o Hospital do
Coração (HCor) acaba de realizar
testes clínicos com o eletrocardio-
grama de bolso Nexcor, inovação
brasileira nascida da parceria en-
tre a Corcam e o Flextronics Insti-
tuto de Tecnologia (FIT). O apare-
lho envia dados a uma central de
monitoramento, que alerta o res-
ponsável como o médico ou o res-
gate em caso de alterações.

“As telecomunicações ampliam
o alcance da medicina”, diz o dire-
tor de ensino do HCor, Dr. Otavio
Berwanger. A instituição é um dos
seis Hospitais de Excelência a servi-
ço do Sistema Único de Saúde
(SUS), em parceria com o Ministé-
rio da Saúde, e mantém uma cen-
tral de monitoria com cardiologis-
tas de plantão para atender 400

unidades avançadas do Samu
equipadas com eletrocardiogra-
mas portáteis, cujos dados são re-
cebidos em segundos.

A Ericsson, cujo orçamento de
pesquisa e desenvolvimento che-
ga a R$ 65 milhões anuais no Bra-
sil, aposta em telecomunicações
para desenvolver projetos nas
áreas de saúde, educação, mobili-
dade. Já levou a banda larga para
comunidades amazônicas, conec-
tando o hospital flutuante Abaré
via 3G com centros de saúde ao
redor do mundo, apresentou os
sistemas de aprendizado eletrôni-
co móvel à comunidade carioca
Via Cruzeiro e conectou 2,5 mil
ônibus e 650 pontos de ônibus
em Curitiba. “O tráfego de auto-
móveis diminuiu 1%”, diz o dire-
tor de inovação Edvaldo Santos.
Agora está apostando em cone-
xões M2M para soluções de tráfe-
go e em sistemas de imagens para
aplicações de segurança pública.

Na educação, a rede de ensino
superior Estácio apostou R$ 45
milhões para criar um modelo de
ensino que tem na migração do
material didático do papel para

tablets um de seus pontos altos.
Em um ano e meio, distribuiu 24
mil equipamentos e espera atin-
gir mais 21 mil no segundo se-
mestre. O próximo passo, explica
a diretora de inovação Lindália
Sofia Junqueira, é desenvolver es-
tudos de big data e entender até
que ponto a medida impactou o
desempenho. “Hoje já observa-
mos maior demanda e satisfa-
ç ã o”, diz. Também estão em de-
senvolvimento o uso da lingua-
gem de aprendizado através de
games e smartphones.

A programadora Globosat
também está recorrendo a big
data para entender o comporta-
mento do consumidor frente à
complexidade trazida pela inter-
net e pela distribuição de vídeo
sobre IP a múltiplos dispositivos.
“Temos uma base de dados
monstruosa minuto a minuto
por usuário, device, horário”, re-
gistra o diretor de novas mídias
Gustavo Ramos. O aprendizado
se reflete em estratégias com di-
ferentes pontos de contato, co-
mo pacotes com segunda tela pa-
ra complementar a experiência

da TV que já atendem torcedores
de futebol e estarão no ar na TVZ
ainda este ano.

Outra área beneficiada pelo
avanço das telecomunicações é a
de energia, graças ao conceito
smart grid (rede inteligente).
Um dos pilotos em curso é o da
distribuidora Ampla, que inves-
tiu R$ 38 milhões em Búzios (RJ),
onde até dezembro serão insta-
lados 6 mil medidores inteligen-
tes para tarefas como leitura, li-
gação e interrupção de forneci-
mento. A cidade será conectada
à sede da empresa, em Niterói,
por 58 km de fibra ótica, permi-
tindo iniciativas como o contro-
le da intensidade da iluminação
pública a distância.

Três casas ganharam microme-
didores nas tomadas integrados a
dispositivos celulares para moni-
toria do consumo de energia. Par-
te do projeto é financiado pela
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel). “Até 2015 será pos-
sível conhecer a viabilidade eco-
nômica e técnica para expandir a
i n i c i a t i v a”, diz o responsável pelo
projeto, Orestes Castañeda.

Tecnologia nacional já é
utilizada na prevenção
de desastres naturais
De São Paulo

Com a aquisição de 1,5 mil
pluviômetros automáticos, o
Centro Nacional de Monitora-
mento e Alertas de Desastres Na-
turais (Cemaden), do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI), está praticamente
dobrando sua capacidade de
monitorar áreas de risco com in-
formações hidrometeorológicas
para permitir alertas em situa-
ções extremas de desastres cli-
máticos. Os equipamentos, que
serão instalados até o fim do
ano, foram desenvolvidos pela
mineira Ativa, de Santa Rita do
Sapucaí, para atender a necessi-
dade de colher a chuva por siste-
ma mecânico e fazer a conversão
dos dados para sistema digital.
Tudo isso acoplado a um sistema
de transmissão de dados em
tempo real. “Sob o ponto de vis-
ta da inovação, é um passo enor-
m e”, diz o diretor do Cemaden,
Agostinho Ogura.

O projeto de monitorar o país
para prevenir consequências de
desastres naturais nasceu há três
anos. Os primeiros testes foram
realizados em parceria com a ope-
radora Vivo no município de
Mauá, na Grande São Paulo, com
dispositivos equipados com chips
celulares para transmitir dados a
respeito da chuva a cada quinze
minutos para a Sala de Operação
do Cemaden. Segundo Ogura, a
parceria foi fundamental para a
operação ganhar escala.

No mês passado, a operadora
e o ministério firmaram acordo

de cooperação técnica para im-
plementar a rede de coleta de
dados focada na ocorrência de
cheias, inundações, deslizamen-
tos de terras, secas e estiagens. A
região serrana do Rio de Janeiro
recebe os primeiros dos 3 mil
equipamentos que, ao todo, se-
rão instalados em edifícios do
governo federal e em estações
rádio base (ERBs) da operadora,
cuja rede de telefonia móvel co-
nectará os equipamentos. Os in-
vestimentos totais no projeto al-
cançam R$ 107 milhões.

“Hoje o Cemaden opera sua
plataforma de dados observa-
cionais com informações de plu-
viômetros, radares e satélites”,
diz Ogura. As concessionárias de
telefonia celular – principalmen -
te Vivo e TIM — entram com os
sites, a transmissão dos dados e
os chips celulares.

Para desenvolver os equipa-
mentos licitados no fim do ano
passado, a Ativa e demais inte-
ressadas tiveram de buscar certi-
ficados de qualidade junto ao
instituto tecnológico Sinepar,
do Paraná. O projeto teria de
corrigir particularidades desfa-
voráveis dos equipamentos im-
portados da Espanha utilizados
no piloto, em Mauá.

A empresa mineira é especiali-
zada em desenvolver equipamen-
tos e soluções M2M e foi fundada
em 2004 e abrigou-se por dois
anos na incubadora do Inatel.
“Atua em segmentos como teleco-
municações, agronegócios, petró-
leo e automação”, descreve o fun-
dador Edson Rennó Ribeiro. (MF)

Troca de dados pode ser feita pelo som
De São Paulo

A ideia inicial de lançar um ál-
bum digital de figurinhas acabou
gerando uma inovação tecnoló-
gica capaz de fazer qualquer celu-
lar enviar e receber dados através
do som. Durante uma reunião de
“brainstorming”, em 2011, ao
equacionar como promover as
trocas entre os usuários, a equipe
da publicadora de aplicativos
mobile To t m o b, da Kinetics, co-
meçou a avaliar barreiras como a
escassez de dispositivos equipa-
dos com tecnologia de aproxima-
ção (NFC), a inviabilidade de uso
do Bluetooth por incompatibili-
dade entre plataformas como
iOS e Android ou a baixa conec-
tividade do público infanto-ju-
venil, com seus hábitos econô-
micos ao telefone. “Foi assim que
começou a trilha de pesquisa em
cima do som”, resgata Marcelo
Ramos, CTO da Kinetics.

Os primeiros testes mostra-
ram que a tecnologia seria viável
para muito mais do que os jo-
gos inicialmente previstos, com
potencial para usos massivos
em aplicações como pagamen-
tos móveis, auto-atendimento,
programas de fidelidade, pro-
moções e até a interação com
outros dispositivos, como ele-
trodomésticos, consoles ou PC.
Além disso, surgia como forte
alternativa ao NFC, com a van-
tagem de funcionar em qual-
quer aparelho.

No mês passado, a empresa
lançou o primeiro kit para desen-
volvedores de aplicativos da tec-
nologia, batizada Nearbytes. O
primeiro app foi criado pela pró-
pria empresa o S-Contact, para a
troca de cartões corporativos. A
tecnologia de aproximação por
frequência de som já funciona
nos sistemas operacionais An-
droid e iOS e “c o nv e r s a” com

Windows. “Usamos as limitações
para resolver problemas, como a
necessidade de transferência em
ambientes ruidosos, como no
meio da rua”, diz o CTO.

A ação deve respeitar a distân-
cia em torno de 20 centímetros
entre os dispositivos e a comu-
nicação é lenta, alcança veloci-
dade de apenas 100 bytes por
segundo. Mas é simples. “Se o
telefone tocar é porque reco-
nheceu”, resume Ramos.

Para garantir a segurança, as
transações são realizadas por in-
formações descartáveis. Só o ven-
dedor precisa estar on-line, para
autenticação. Segundo ele, cerca
de 40 desenvolvedores já mani-
festaram interesse na tecnologia,
que absorveu investimentos de
R$ 700 mil e já está em sua tercei-
ra geração. “Estamos procurando
um fundo de venture capital pa-
ra um funding de R$ 2 milhões
para um road show”, diz. (MF)

D I V U LG A Ç Ã O

Ramos: testes mostraram que a tecnologia seria viável para muito mais do que os jogos inicialmente previstos

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Especial Inovação, p. F2.




