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ACELERADORES DE INOVAÇÃO- IoT 

 

 

A Internet das Coisas (IoT), pode ser simplesmente definida como a comunicação de máquina para máquina 

(M2M) através da internet.  

Esta comunicação permite que diferentes objetos, desde automóveis, máquinas industriais ou bens de consumo, 

como eletrodomésticos, equipamentos de climatização ou segurança, partilhem informação para executar ou 

concluir determinadas tarefas. 

A base para o funcionamento da IoT são sensores e dispositivos, que tornam a comunicação entre as “coisas” 

possível. Para além disto, é necessário um sistema de computação para analisar os dados recebidos e gerir as 

ações dos objetos conectados nessa rede gigante. 



 

Muitas empresas reconhecem os benefícios que os dispositivos conectados podem trazer quer para o processo 

produtivo, quer para melhorar as experiências dos consumidores e dos colaboradores. No entanto, as questões 

relacionadas com a segurança dos dispositivos e dos dados que eles recolher e trocam entre si é uma preocupação. 

Mas, até 2019, mais de 75% dos fabricantes melhorarão a segurança e privacidade de dispositivos IoT que 

produzem, tornando a tecnologia mais confiável para os compradores (Fonte IDC). 

A IoT é uma tecnologia com benefícios importantes para o crescimento e transformação digital das empresas. 

Continua a ganhar impulso como acelerador da Transformação Digital. Das principais vantagens destacam-se: 

o Possibilidade de controlo externo de todas as operações da empresa de forma remota 

o Aumento da vida útil dos equipamentos. Os dispositivos de IoT podem recolher dados sobre o 

desempenho e eficiência das máquinas, ou verificar o mau funcionamento 

o Redução de custos. A utilização da IoT implica o melhor uso de recursos e maior capacidade de 

automação de diversos ativos da empresa 

o Visualização completa de processos. A conectividade entre dispositivos permite uma melhor visão 

geral do processo produtivo 

o Automação inteligente. A IoT permite que os dispositivos possam alimentar sistemas de Big Data, 

mas também que possam trocar informações relevantes entre si. 
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