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Introdução
Quando falamos em Internet das Coisas (IoT – Internert of Thing), sempre
falamos em crescimento exponencial, sem dúvidas. Os números
impressionam! Até este ano de 2020, cerca de 25 bilhões de equipamentos
tendem a estar integrados a sistemas inteligentes em todo o mundo, num
volume de 50 trilhões (sim, trilhões!) de gigabytes (GB) de dados. A expectativa
é que a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) movimente cerca de US$
19 trilhões até a próxima década, conforme previsão da Cisco. Desse montante,
a América Latina abocanhará US$ 860 bilhões, e o Brasil será responsável por
US$ 352 bilhões. O potencial da tecnologia é gigantesco e as oportunidades
para carreira, negócios e empreendedorismo, inúmeras.
O mercado de rastreamento de veículos faz parte deste ecossistema de
crescimento chamando IoT, ele não será substituído ou excluído e sim
aperfeiçoado – este é o meu conceito. O Rastreamento Veicular deixou de ser
exclusivamente para a funcionalidade de localização e passou a ser uma
aplicação para as coisas. O mesmo conceito de rastreabilidade será aplicado
para objetos, máquinas e diversos ativos, e vai muito além da perda do ativo
por um ato de roubo ou furto.

Se hoje você realiza o
rastreamento do seu veículo, por
que não realizar de outros ativos e
possibilitar uma
interação
entre eles, através da IoT?
Quando vejo uma empresa
focando apenas em rastreabilidade
de veículo, vejo um potencial de
experiência em rastreabilidade não
sendo colocado em prática, com o
uso das tecnologias de IoT.
Fechando a atuação para um único
modelo de negócio, que há mais de
vinte anos faz exatamente a mesma
coisa: localizar! Já é hora de mudar!
Pra já!
Por este motivo, o meu
pioneirismo em simpliﬁcar a
atuação e as aplicações da IoT para
o mercado de rastreamento.
Enquanto o mundo avança na
aplicação de IoT em setores
variados,
incluindo
saúde,
agronegócio e logística, o Brasil
caminha a passos mais lentos. Mas
nem por isso está parado. No ano

de 2019, o país aprovou o Plano
Nacional de Internet das Coisas. A
tendência é que os projetos com
uso da tecnologia ganhem mais
fôlego a partir de agora. Por
enquanto, o mercado nacional de
IoT tem crescido a uma taxa anual
de 20% e o avanço de dois dígitos
deve ser mantido pelos próximos
cinco anos. Nada que possa ser
desprezado.
A IoT é a grande protagonista
do momento no mundo de
rastreamento, trazendo para as
empresas uma inﬁnidade de novos
modelos de negócio que precisam
ser
colocados
em
prática,
possibilitando a diversiﬁcação da
carteira de produtos e serviços.
E você o que está fazendo para
fazer parte deste crescimento?
Boa Leitura!

50 trilhões
De Gigabytes GB
de Dados

19 trilhões
Até a próxima década de
movimentação em U$
em IoT

25 bilhões
De equipamentos
integrados a sistemas
inteligentes

860 bilhões
De movimentação em U$
na América Latina com
o IoT

352 bilhões
De movimentação em U$
só no Brasil na próxima
década

Mercado atual de
Rastreamento
Veicular
Dos cerca de 44 milhões de veículos que
circulam pelo país, segundo dados do
Sindipeças – Sindicato Nacional da Indústria de
Componentes para Veículos Automotores – ou
66 milhões registrados no Denatran –
Departamento Nacional de Trânsito –,
aproximadamente 2,3 milhões, apenas,
possuem sistema de monitoramento e
rastreamento. Já tecnologias mais avançadas,
como soluções de telemetria que permitem
monitorar o desempenho da frota e o
comportamento do motorista, são contratadas
por uma clientela bem menor.

66 milhões
De veículos circulando
pelo país - Denatran

2,3 milhões
Aproximadamente possuem
sistema de monitoramento
e rastreamento

O uso da telemática no segmento veicular
é pouco difundido no Brasil e tem um
extraordinário mercado a ser explorado. São
processos automatizados de coleta e envio de
informações que permitem às frotas identiﬁcar
o comportamento do motorista e controlar
melhor fatores que possam resultar em maior
eﬁciência e segurança de suas operações, por
exemplo. As seguradoras também lucram com
essa tecnologia que proporciona redução de
sinistralidade e de custos. A tendência é que a
telemetria se torne um atraente mercado para
o setor.
As soluções de telemática possibilitam
captar
informações
relativas
ao
comportamento do motorista, como excesso
de velocidade, quantidade de frenagens
bruscas, acelerações exageradas e outros
fatores, como o consumo de combustível, que
podem aumentar os custos da operação e
comprometer a segurança do veículo e do
condutor.
A telemetria é, portanto, uma ferramenta
que permite aos gestores da área de
transporte tomar decisões objetivas e
seguras, com base em dados reais, em
relação tanto aos veículos quanto aos
motoristas. De forma preventiva, o controle do
veículo e a aferição do comportamento do
condutor, em tempo real e de forma contínua,
induzem o motorista a dirigir melhor, com mais
cautela, evitando acidentes, multas e maior
desgaste de componentes. Estima-se no setor
que, com a telemetria, as empresas de
transporte podem ter uma economia de
combustível – e com manutenção – de até
25%. Dados Gustavo Müller é diretor de TI da
CEABS¹.
O que antes era inovação, hoje virou algo
muito básico, isto é captar dados em tempo
real não somente da rastreabilidade do
veículo, mas de todo o contexto que envolve o
ativo, de forma preditiva e reativa. Mas por
que ainda é tão pequeno o mercado de
atuação de telemetria avançada de veículos?

Para mim, a complexidade está na disponibilidade de hardware e software
funcionarem em total sintonia, ou seja, que software receba a leitura de todas
as informações disponibilizadas pelo hardware. Temos, também, a
complexidade da instalação, por demandar conhecimento técnico avançado
e alto investimento de adesão e manutenção. Consequentemente, caímos no
item de “O que fazer com esta quantidade de Big Data gerada?”. A telemetria
somente é útil quando se incorpora ferramentas de Inteligência Artiﬁcial e
Machine Learning, que oferece agilidade e conﬁabilidade na obtenção de
dados relevantes; permitindo, assim, conhecer a realidade do ativo e
promover diversas melhorias no processo, bem como prever tendências,
cenários, oportunidades e riscos.
Quem é o pioneiro no recebimento dos dados? O software que você vai
implementar no seu negócio.
Uma das grandes vantagens do IoT é a inﬁnidade de hardwares
disponíveis para captar telemetria sem aplicações complexas de sensores e
atuadores. Com isso, diminuindo completamente a complicação de atuar com
telemetria avançada em um veículo, por exemplo.

IA

Inteligência Artiﬁcial
para geração de
ações assertivas

BI

Business Intelligence
coleta, organização
e criação de dashboard

Carro autônomo
× Rastreamento
de veículos
Aﬁnal é um problema ou uma
solução para o mercado de
rastreamento? Escuto muito essa
pergunta! E muitos subestimam que
veículo autônomo é algo intangível
para o mercado brasileiro, devido à
complexidade das
falhas na
segurança viária, como sinalização,
estrutura da Legislação, etc. Será?
Podemos dizer que os carros
autônomos são desde aqueles com
um grau um pouco maior de
assistência na condução, até os
capazes
de
rodar
sem
a
interferência humana. Isso porque
as tecnologias são as mesmas,

mudando mais a forma como são
integradas no computador de bordo.
Mas antes que os veículos
autoconduzidos tomem conta das
ruas, há um movimento das
montadoras
em
adicionar
gradualmente
tecnologias
que
colaborem com os motoristas tanto
na direção quanto na manutenção
do próprio automóvel, tais como:
• controle de velocidade;
• assistência na direção e de
estacionamento;
• administração de frenagem;
• sistema de detecção de
obstáculos e usuários nas vias;

• alertas de proximidade com
outros veículos e adaptação de condução;
• monitoramento das condições
de funcionamento;
• ajuste de velocidade conforme
condições do trajeto.
As vantagens do veículo autônomo, os desenvolvedores acreditam
que o impacto na segurança no trânsito será o grande legado dos carros
autônomos.
Tendo em vista que o acidente de
carro é a 8ª causa de morte no mundo
e 95% dos acidentes são causados
por falhas humanas, a expectativa é
que a automação da direção represente uma signiﬁcativa redução no
número de ocorrências e, principalmente, de vítimas.
A Inteligência Artiﬁcial será
responsável por captar todos os sinais
dos sensores, internos e externos, e

controlar a condução, avisar o proprietário sobre a necessidade de manutenção, realizar pequenos reparos
e ajustes no sistema, e aprender com
falhas, por exemplo. A conectividade
com os outros carros autônomos permitirá
o
compartilhamento
de
experiências e soluções, ou seja, o
veículo se tornou um IoT! E sim, ele
terá uma rastreabilidade mais eﬁciente que um sistema de rastreamento
hoje convencional, por que ele irá se
conectar além de smartphones, tablets e a internet, irá também se conectar com outros veículos.
Além de oferecer toda a telemetria
veicular de análise de direção, manutenção e comportamento do motorista. Está é a evolução do rastreamento!
Se esta é uma realidade próxima e
de acesso à grande maioria da população? Eu não acredito, mas que irá
acontecer, sem dúvidas que sim.

Mudança no cenário
das Redes de
Conectividade
no Brasil
Este é um tema que gera muitas
perguntas! Por diversas vezes,
empresários mudam as estratégias
de compra de hardware para se
adaptar ao novo cenário de
conectividade
no
Brasil,
ou
simplesmente acreditam no longo
prazo.
As especulações são inﬁnitas, e
as conclusões de como será o
mercado de rastreabilidade com
estas mudanças são incertas.
Nenhum estudo determinou, até
hoje, qual a sobrevivência das redes
atuais, nas quais 99% dos
módulosde rastreamento estão
conectados em rede 2G.

“

O cenário de telefonia, de
acordo com os dados da Anatel
para o mês de abril de 2020, indica
que o Brasil terminou o mês com
225,6 milhões de celulares e
densidade de 106,54 cel/100
habitante, ou seja, é absurda a
quantidade de celulares disponíveis
e a sua amplitude de mercado.
Visualizando apenas o mercado
de rastreamento, o qual se estima
que 2,3 milhões de veículos
utilizando rede 2G, torna-se
insuﬁciente a argumentação de que
a rede 2G irá permanecer ativa, e,
com isso, certamente entrará em
extinção no Brasil.

225,6 milhões
De celulares
conectados
no Brasil
em 2020

Mesmo considerando outros dispositivos conectados em 2G, como
máquinas POS, centrais de monitoramento, etc., ainda é irrelevante o volume.
A demanda por mais velocidade e melhor estabilidade nas conexões com a
internet exige a evolução constante das tecnologias adotadas pelos
provedores do serviço de banda larga. Por isso, a evolução de 1G até 5G é uma
evolução natural, próxima e já constatada

“

34 bilhões
De dispositivos
conectados de IoT
no planeta

O mercado de rastreamento
está perdido? Falido? Empresas
vão fechar?
Calma!
A
evolução
é
gradativa e evolutiva. E as
operadoras estão de olho neste
mercado de IoT.
Até 2020, existirão 34 bilhões
de
dispositivos
–
PCs,
smartphones, tablets, smartTVs,
relógios inteligentes e Internet
das Coisas (IoT) – em todo o
mundo conectados à internet.
Isso signiﬁca que são mais de
quatro dispositivos para cada
humano no planeta (a população
mundial é de 7,426 bilhões de
pessoas).
O cálculo é da Business
Intelligence (BI) e indica que a IoT
tem o poder de revolucionar
todas as coisas – casas,
negócios e cidades inteiras.
Apenas a IoT deve demandar
investimento no quinquênio
2015/2020 de US$ 6 trilhões, ou
1,25% do PIB global no mesmo
período. Esses US$ 6 trilhões
gerarão retorno (ROI) de US$
12,6
trilhões
na
década
compreendida entre 2015-2025.
Agora que o cenário ﬁcou
expressivo para as operadoras,
não temos como negar!
Aperta o start! Que a corrida
de qual operadora terá mais
dispositivos de IoT conectados já
começou!

Mas... espera! Equipamentos de IoT, em sua maioria, transitam em redes de
banda estreita, não em redes de 4G ou 5G.
Mas o que são redes de Banda Estreita?
São as redes Low Power Wide Area Network (LPWAN) que surgiram para
conectar milhões de "coisas" de menor valor agregado, com redes de melhor
cobertura, menor custo de conexão e menor consumo de bateria, ampliando,
desta forma, o leque de soluções de IoT.
As principais alternativas de LPWAN são:
• SIGFOX e LoRa, que utilizam frequências não licenciadas e tecnologias
proprietárias e foram projetadas para atender aplicações que utilizam sensores
com necessidades muito limitadas de taxa de dados, disponibilidade e qualidade.
• NB-IoT, variante do LTE (4G) que está sendo especiﬁcada para atender
aplicações de LPWAN utilizando frequências licenciadas. Outras alternativas da
especiﬁcação do LTE são o LTE Cat-1, LTE Cat-M e o EC - GSM.
As principais vantagens das redes LPWAN (Low Power Wide Area Network), no
mercado:
• Longo alcance de 2 km a 50 km de distância.
• Possibilidade de grande autonomia de energia, pois as baterias podem durar
até 10 anos com uma única recarga.
• Baixo custo de implementação.
Com relação às desvantagens, os destaques vão para:
• Baixo tráfego de dados que alcança tipicamente 100 bits/segundo.
• Utilização de faixa espectral não licenciada para LoRa e Sigfox, ISM
(Industrial, Scientific and Medical). Por esse motivo, há restrição na potência
emitida pela antena da estação.
• Limite diário de
tráfego de dados.
Utilizando a rede
Sigfox como exemplo,
é possível enviar 140
mensagens ao dia.
Neste momento,
eu quero que você
entenda que uma
rede não substitui a
outra. O que você
deve avaliar é a
aplicação e o alcance
da rede, para atender
às suas expectativas.
E deﬁnir com qual
software, hardware e
conectividade você irá
atuar.

“

6 trilhões
De U$ apenas o IoT
deve demandar
neste quinquênio
2020/2025 de
investimento
globalmente

Modelo de
negócio
SaaS
As empresas que oferecem
Software como Serviço (SaaS) estão
entre as mais bem avaliadas no
mundo. Isso porque, além de
possuírem um modelo de vendas
baseado no acesso – e não na
propriedade –, também utilizam a
recorrência como principal modelo
de cobrança.
Mas, para começar, você precisa
saber duas coisas: as empresas SaaS
são as preferidas dos fundos de
investimento por possuírem uma
receita recorrente e os investimentos
chegam a valores bem altos, uma
grande aposta dos fundos no bom
desempenho no mercado das
empresas SaaS.
Esse tipo de empresa também
sofre menos diante de crises, como
pudemos constatar em 2020. Em
meio à crise econômica causada
pelo novo

Coronavírus, as empresas SaaS
foram pouco impactadas. Isso
porque a natureza digital, e
recorrente, dos seus serviços ajudam
a minimizar os danos ﬁnanceiros que
tantas outras empresas estão
vivendo. Este setor, no Brasil e no
mundo, está crescendo a todo vapor.
Sendo um modelo cujo impacto é
impressionante
nos
mercados
mundiais e brasileiros.
O Software as a Service se
consolidou como o principal modelo
de comercialização e aquisição de
soluções tecnológicas. Para você ter
uma ideia, segundo a Gartner, o
segmento SaaS deve atingir USD 143
bilhões em 2022.
O Brasil possui mais de 13.300
startups, 41% operam no modelo
SaaS. Ao todo, existem mais de
5.500 empresas brasileiras que
optaram por este modelo de
negócios.

“

41%
Das 13.300 startups no Brasil
operam em modelo de
negócios SaaS

São Paulo é o principal polo
para
empresas
SaaS,
concentrando quase 50% dos
negócios sediados no estado. Em
segundo lugar, está Santa Catarina,
responsável
por
16,3%
das
operações das startups, logo
depois, aparece Minas Gerais com
a fatia de 11,3%.
Cerca de 70% das startups
brasileiras fazem bootstrapping, ou
seja, mantêm suas operações com
recursos próprios, muitas vezes
limitados e sem o apoio de fundos
de investimentos.
Mais de 60% das empresas
recuperam o Custo de Aquisição
de Clientes (CAC) em até 6 meses
e 58% possuem um CAC inferior a
R$ 1.000,00.
Metade das empresas que
responderam à pesquisa têm um
valor médio do ciclo de vida do
cliente (LTV) superior a R$
5.000,00; 31%, uma Receita
Recorrente Anual (ARR) acima de 1
mm. Mas, no geral, elas demoram 2
anos para atingir essa marca.

Mais de 90% das startups SaaS do
mercado brasileiro, possuem menos
de 50 funcionários, 63% são
compostas por até 5 pessoas e 49%
têm apenas os sócios trabalhando,
uma operação bem enxuta.
Metade delas utilizam o modelo de
vendas Inside Sales, seguido por

“

self-service sales. Segundo as
pesquisas, 54% das empresas
possuem até 100 clientes e apenas
13% possuem mais de 1.00 0clientes.
O mercado de IoT executa a sua
modalidade, na grande maioria, em
modelo de negócios SaaS, como é no
mercado de rastreamento.

142 bilhões
De U$ deve atingir o mercado
SaaS como principal modelo
de comercialização e
aquisição de soluções tecnológicas

Acrescentar mais produtos
à sua carteira de assinaturas
não só é a estratégia do
momento, como também será
a tendência de todos os
produtos e serviços. Até
mesmo as montadoras já
estão neste ritmo, aliás a
Porsche já implantou nos EUA
o negócio de “assinatura da
marca” em que o cliente paga
uma taxa mensal e tem o
direito de usar modelos da
marca durante determinado
tempo por mês.

Conclusão
As projeções da ONU apontam
que a população mundial urbana
deve chegar, até 2050, a 70%.
Atualmente, mais de 50% das
pessoas já vivem nas cidades. Isso
signiﬁcará que o planejamento
urbano para a conexão dessas
concentrações urbanas será ainda
mais importante.
No Brasil, segundo dados do
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, um veículo é furtado ou
roubado a cada minuto. A maior
concentração de roubo de veículos
está nas capitais. Sem considerar aqui
os índices de roubo de cargas e
patrimônios.
Visualizando este cenário, o
mercado de rastreamento possui mais
ocorrências de roubo nas capitais,
onde também está a maior
concentração
de
alcance
da
conectividade das redes de IoT, como

“

Lora, Sigfox e outras.
Se o número de habitantes das
grandes capitais tende a crescer,
sucessivamente a criminalidade irá
aumentar. A necessidade de controle
sobre os ativos estará cada vez mais
acessível ao consumidor, os produtos
de IoT cada vez mais baratos.
As
indústrias
já
estão
disponibilizando a fabricação dos
produtos com eSIM. Para quem não
sabe, o que a ideia do eSIM, cuja
tradução da sigla signiﬁca “SIM
incorporado”, propõe é substituir o
chip tradicional de celular, que
deixaria de ser removível. Isso não
signiﬁca, no entanto, que você ﬁcaria
preso para sempre com uma única
operadora. A proposta é que o eSIM
permita alternar entre operadoras
sem precisar trocar de chip,
realizando o procedimento apenas
virtualmente.

Será o Fim?
Se os veículos autônomos irão fornecer telemetria
comportamental do condutor e do veículo, além
da rastreabilidade, se as indústrias também estão
incorporando IoT em seus produtos,
se os SIM já virá embarcado, qual será
o papel das empresas de rastreamento?

“

Business Intelligence
Este será o negócio das empresas de Rastreamento!
Elas se transformarão em grandes players de análise
de dados, com software que utilizam Inteligência Artiﬁcial
e se conectam a diversos dispositivos de IoT.

O objetivo é, entre outras coisas, eliminar a necessidade da infame
chavinha para abrir a gaveta do SIM.
Se os veículos autônomos irão fornecer telemetria comportamental do
condutor e do veículo, além da rastreabilidade, se as indústrias também
estão incorporando IoT em seus produtos, se os SIM já virá embarcado, qual
será o papel das empresas de rastreamento?
A frase “Dados são o novo petróleo”, em tradução livre para a original
“Data is the new oil”, foi criada por Clive Humby. Essa expressão tem sido
bastante citada no mercado, e executivos do mundo todo a usam para
defender a ideia de que os dados são tão valiosos quanto o petróleo – o que
aponta que, em tese, quem souber fazer bom uso deles e aproveitar todo
seu potencial, só tem a ganhar.
Seguindo esse raciocínio, é seguro aﬁrmar que a maior riqueza se
encontra não nos dados em si, mas sim na capacidade de usá-los de forma
analítica. A inteligência por trás deles é quem determina seu maior valor,
pois, a partir dela, serão extraídas as descobertas capazes de transformar a
realidade não só das organizações, mas de diferentes mercados.
Nessa busca por reﬁnar dados e neles encontrar as respostas que
procuramos, um importante detalhe deve ser lembrado: diversas vezes, a
resposta daquilo que buscamos está na análise dos dados que
eventualmente descartaríamos – por isso, faz-se tão necessário o uso de
sistemas inteligentes de Business Intelligence que analisem o conjunto dos
dados e apontem de maneira assertiva os melhores insights.
Este será o papel das empresas de rastreamento, transformarem-se em
grandes players de análise de dados, com software que utilizem Inteligência
Artiﬁcial e que saibam extrair o que é realmente importante para o cenário
que ela está atuando, seja de segurança, logística, telemetria ou outros.
Não só na inteligência dos dados, mas também na prestação de serviço
de Gerenciamento de Risco do Ativo, no processo de recuperação.

Por isso, desenvolvemos
na Extrack uma plataforma de
IoT com a visão para este
cenário, já com estratégias de
crescimento para atender
este grande mercado de IoT.
Com esta visão de
mudança e não de extinção
das
empresas
de
rastreamento, que possuem
um papel primordial na
proteção patrimonial móvel e
agora ﬁxa, sigo na direção de
visualizar a transformação
como uma evolução de valor e
resultado.

Mirihele
Arcanjo
Atua
com
tecnologias
de
Rastreabilidade de Ativos em Tempo
Real, em uma Plataforma de IoT, com
aplicação nas mais diversas verticais
de Gerenciamento de Risco no setor
de Segurança.
Ajuda as empresas a atuar com
tecnologia de Internet das Coisas, para
monitorar,
controlar,
analisar
e
gerenciar o risco das operações de
segurança dos seus ativos.
Utiliza
tecnologias
de
Reconhecimento
Facial,
visão
computacional, inteligência artiﬁcial e
Machine Learning e Internet da Coisas
– IOT e diversas outras.
Fundadora da Extrack, empresa
atuante com soluções tecnológicas
para a rastreabilidade de ativos e
Gerenciamento de Risco.
Fundadora da Connect Five, que
realiza uma rede de network e eventos
para proﬁssionais atuantes com
tecnologias de Rastreabilidade de
Ativos nos setores do Varejo, Indústria
e Logística.
Bacharel em administração de
empresas e em comércio exterior pela
universidade UNA.

Agende agora
uma reunião
comigo e conheça
a plataforma
de IoT da Extrack
CLIQUE AQUI
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