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A IoT está reformulando fundamentalmente o modo como as empresas 
executam processos de negócios e a maneira como interagimos com o mundo 
físico. À medida que as empresas ultrapassam a primeira onda de casos de uso 
na IoT, como a manutenção preditiva, elas estão se aventurando por caminhos 
desconhecidos, aproveitando o poder dos dados reais habilitados por sensores 
para repensar por que, como e onde implantam a IoT e, por fim, como podem 
ganhar dinheiro com isso. As lições desses pioneiros ilustram que o sucesso 
está em se concentrar não apenas na tecnologia, mas, de modo mais holístico, 
em uma verdadeira transformação dos negócios.

VISUALIZAÇÃO RÁPIDA
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Conectar-se ao mundo 
real por meio de 
sensores pode criar 
uma rica fonte de dados 
contextuais e acionáveis 
em suas configurações 
de negócios, o que 
levará à verdadeira 
transformação digital

A Internet das Coisas (IoT) está saindo do entusiasmo inicial, se expandindo 
rapidamente por meio das melhorias feitas nos recursos de sensores 

e dispositivos, da conectividade cada vez mais confiável, dos novos avanços 
em técnicas de processamento de dados e aprendizado de máquina (ML), de 
tecnologias como computação na nuvem e de borda, e de tecnologias emergentes 
como o blockchain1. Na verdade, estima-se que o mercado de IoT cresça mais de 
30% ao ano nos próximos anos, pois as principais empresas continuarão testando 
os limites dos feitos que a IoT pode realizar.  

O mais importante é que as empresas estão começando a perder a noção de que 
a IoT é simplesmente um projeto tecnológico a ser implantado e estão percebendo, 
em vez disso, que a conexão com o mundo real via sensores pode criar uma rica 
fonte de dados contextuais e acionáveis em suas configurações de negócios, que 
leva à verdadeira transformação digital, com inúmeros benefícios como a redução 
dos tempos de espera nos hospitais, o aumento do rendimento na aquicultura 
e a melhoria na qualidade de vida dos pacientes com diabetes.  

No entanto, vários obstáculos estão à espera daqueles que ousam romper as 
barreiras, alguns deles são exclusivos do esforço de IoT individual, enquanto 
outros são experimentados com mais frequência. Para superar esses obstáculos, 
as empresas precisam transcender o fascínio da IoT como uma nova e brilhante 
tecnologia e embarcar na jornada como parte de um esforço de mudança mais 
amplo, que seja parte essencial de suas estratégias e processos de negócios.  

Este white paper tenta apresentar as melhores inovações que as empresas estão 
buscando com base nos dados básicos e nos insights fornecidos pela IoT. Com 
exemplos de empresas que lideram a implantação da IoT para transformar suas 
respectivas indústrias, destacamos os facilitadores fundamentais para a criação de 
iniciativas bem-sucedidas de IoT. Nossas descobertas se baseiam em entrevistas com 
mais de 50 líderes de iniciativas de IoT, profissionais de IoT e especialistas no assunto, 
bem como em uma pesquisa com mais de 150 executivos de IoT em várias indústrias.  

Muito além da manutenção preditiva  
Pode parecer que a euforia em torno da Internet das Coisas (IoT) tenha diminuído 
nos últimos anos, especialmente em empresas que relatam percepções mistas do 
sucesso das implantações de IoT. Mas a atividade recente sugere que a adoção 
da IoT continua aumentando2. Uma das razões para as percepções mistas pode ser 
o uso do próprio termo "IoT". Embora alguns dos especialistas que entrevistamos 
relacionaram imediatamente o termo "IoT" a pilotos de IoT específicos, outros 
associaram seus esforços durante a coleta e o processamento de dados de sensores, 
não com "IoT", mas com outros termos como esforços "digitais" ou "habilitados  
por dados".
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Semântica à parte, no entanto, descobrimos que a inovação digital está cada vez 
mais centrada nos dados habilitados por dispositivos e sensores do mundo físico 
e nos insights valiosos que esses dados fornecem quando conectados a processos 
de negócios. As principais discussões em torno da IoT até agora tenderam a se 
concentrar principalmente em usos industriais conhecidos, como a manutenção 
preditiva. Isso talvez não surpreenda, pois a manutenção preditiva foi um dos dez 
casos de uso que impulsionaram a primeira onda de crescimento da IoT. Na verdade, 
espera-se que o mercado global de manutenção preditiva se expanda a uma CAGR 
de 30% até 20203.

No entanto, achamos muito mais interessantes as maneiras adotadas por algumas 
empresas para ampliar os limites da IoT atualmente. Essas empresas estão 
fornecendo novas fontes de valor, causando disrupção nos modelos de negócios 
existentes, construindo outras tecnologias avançadas e vinculando domínios 
anteriormente desconectados. Muitas empresas também estão implantando 
sensores e dispositivos IoT em ambientes e equipamentos que não são feitos 
por mãos humanas, enquanto outras estão impactando não apenas a forma como 
trabalhamos, mas a forma como vivemos e nos divertimos. Essas empresas são 
um exemplo de que, quando as iniciativas conseguem ampliar seu pensamento 
sobre a IoT, elas obtêm mais benefícios e agregam mais valor. 

NOVAS FONTES DE VALOR 
As empresas estão se movimentando de várias maneiras para gerar valor a partir 
da IoT além das esferas básicas de custo e eficiência. Algumas delas estão gerando 
fluxos de receita adicionais ao oferecer serviços compatíveis com a IoT para seus 
clientes. Tomemos como exemplo a Genetec, uma empresa de equipamentos 
de vigilância por vídeo. Com base em dados de suas câmeras e sistemas PDV, 
a empresa agora vende serviços de dados que munem os varejistas com vários 
insights demográficos e de comportamento do cliente que, até agora, eram usados 
por lojas digitais ou online. 

As empresas estão 
fornecendo novas 

fontes de valor, 
interrompendo 

modelos de 
negócios existentes, 

construindo outras 
tecnologias avançadas 
e vinculando domínios 

anteriormente 
desconectados.

 

 

 

 

 

EXIBIÇÃO 1 | Além da manutenção preditiva: um mundo totalmente novo na IoT
Como as empresas estão ampliando 

os horizontes com a IoT
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para IoT, cada vez mais baseados 
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avançadas, incluindo IA, blockchain e endpoints 
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Fonte: pesquisa da BCG.
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Outras empresas estão usando a IoT para descobrir as preferências de seus clientes. 
A Coca Cola Freestyle, por exemplo, uma fonte de refrigerante com tela touch que 
gera US$ 1 bilhão4, tem fornecido dados abrangentes sobre as preferências dos 
clientes para a Coca desde 2014 e ajudou a lançar novos sabores, como a Cherry 
Sprite. As empresas também estão usando a IoT para aprimorar a experiência dos 
clientes. Espelhos inteligentes conectados nos provadores da loja de referência da 
Rebecca Minkoff em Nova York permitem que os clientes vejam os produtos dentro 
da loja e solicitem que os tamanhos desejados sejam trazidos a eles. Na indústria 
de viagens, a Carnival aprimorou a experiência dos hóspedes rastreando as festas a 
bordo e oferecendo quartos sem chaves, recomendações personalizadas e navegação 
inteligente no navio de cruzeiro Regal Princess, por meio do uso de acessórios 
fornecidos aos hóspedes e 7.000 sensores instalados por todo o navio. 

Os produtos de IoT também estão ajudando a melhorar a segurança e o bem-estar. A start-
up Gaurdhat cria capacetes conectados que podem detectar quedas e objetos móveis 
próximos, monitorar locais e fornecer assistência ao vivo a trabalhadores industriais. 
A empresa estima que pode reduzir os ferimentos no local de trabalho em 20%. 

DISRUPÇÃO DOS MODELOS DE NEGÓCIOS EXISTENTES 
Os principais adeptos da IoT experimentaram e lançaram vários novos modelos 
de negócios que transcendem o foco atual de conectar coisas. As receitas pontuais 
da venda de soluções de IoT, por exemplo, estão sendo cada vez mais suplantadas por 
modelos recorrentes de receita, dando às empresas uma oportunidade de aumentar 
sua intimidade com os clientes. Tomemos como exemplo a BigBelly, uma empresa 
de gerenciamento de resíduos. A instalação de latas de lixo "inteligentes" conectadas 
por todas as cidades permitiu à empresa economizar milhares de dólares ao ano em 
custos com combustível, veículos e mão de obra, pois elas só precisam esvaziar as 
latas quando estas estão cheias. Simultaneamente, essa solução inovadora permitiu 
à BigBelly oferecer aos departamentos de resíduos um serviço por assinatura para 
o monitoramento e a manutenção de suas soluções de lixo de alta tecnologia, 
afastando a empresa de um mero modelo de vendas de produtos. Já a Medtronic, 
um player de dispositivos médicos, combinou o monitoramento contínuo da glicose 
e uma bomba de insulina para ajudar os pacientes a monitorar a diabetes em tempo 
real. Suas conexões móveis e os dados coletados também permitiram à empresa 
desenvolver um serviço de gerenciamento de tratamentos que pudesse transmitir 
os níveis de açúcar no sangue diretamente aos médicos, ajudando mais de 95.000 
pacientes a controlar sua diabetes. Como resultado, a Medtronic conseguiu migrar 
de um modelo de taxa por serviço para um modelo baseado em valor, no qual partes 
de seus contratos com pagadores estão vinculadas, por meio de parcerias de risco, 
a melhores níveis de hemoglobina e custo total de atendimento. 

As plataformas baseadas em IoT também estão causando a disrupção dos modelos 
de negócios, quando algumas empresas oferecem soluções proprietárias de hardware 
ou software como plataformas a outras empresas da indústria. A plataforma digital 
da Trumpf, fabricante de ferramentas industriais, para empresas de manufatura, 
como a Axoom, começou como uma iniciativa interna de otimização das operações 
internas. Agora a Trumpf oferece sua plataforma a outras empresas, juntamente 
com monitoramento de status e ferramentas analíticas para aplicativos como 
a manutenção preditiva. 

Várias empresas conseguiram monetizar os dados gerados pelos sensores IoT. 
Por exemplo, a Otonomo, uma plataforma de serviços de dados automotivos, agrega 
e vende os dados de carros conectados à IoT. Recentemente, a empresa firmou uma 
parceria com a Daimler para fornecer aos clientes de alto nível serviços que incluem 
seguro de pagamento por uso e serviço de carro personalizado com base nos níveis 
de combustível e outras medidas.5

As receitas pontuais 
da venda de soluções 
de IoT estão sendo 
cada vez mais 
suplantadas por 
modelos recorrentes 
de receita, dando 
às empresas uma 
oportunidade 
de aumentar sua 
intimidade com 
os clientes.
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Além disso, várias empresas estão migrando para modelos baseados em resultados. 
A Proteus Digital Health, por exemplo, oferece medicamentos com sensores 
ingeríveis que se comunicam quando são ingeridos. Os pacientes usam um patch 
de sensor que recebe um sinal do sensor ingerível e captura respostas fisiológicas. 
Essas informações são compartilhadas por meio de um aplicativo móvel que dá 
suporte ao autoatendimento do paciente e envia as informações a um portal do 
provedor, fornecendo insights sobre os padrões de saúde do paciente e a eficácia 
do tratamento. Os medicamentos digitais ajudam os pacientes a verificar os efeitos 
dos medicamentos em seu organismo, o que está possibilitando que a Proteus firme 
um contrato com a Desert Oasis Healthcare para ser reembolsada somente quando 
os pacientes do Desert Oasis atingirem um limite de 80% de adesão à prescrição. 
Na indústria ferroviária, com a ajuda da Siemens, a operadora ferroviária espanhola 
Renfe está usando dados de sensores para otimizar o tempo de inatividade de seus 
trens; a empresa é capaz até mesmo de oferecer reembolsos parciais se a linha de 
alta velocidade Barcelona-Madrid atrasar mais de 30 minutos.6

COMBINANDO A IOT COM OUTRAS TECNOLOGIAS AVANÇADAS 
As empresas estão avançando no uso de sensores e conectividade e utilizando 
um crescente arsenal de blocos de construção tecnológicos, incluindo endpoints 
avançados como drones para coletar e atuar nos dados, IA e ML para extrair insights, 
AR e VR para sobrepor dados de sensores no campo de visão e blockchain para 
realizar a troca segura de dados de IoT. A Farmers Insurance, por exemplo, agora 
usa os sistemas aéreos automatizados da Kespry para avaliar os danos causados 
aos telhados residenciais após eventos climáticos significativos. A implantação de 
drones em substituição aos reguladores de sinistros melhorou o tempo de resposta 
e a segurança: ao migrar de um perigoso processo de vários dias para um processo 
de captura de fotos por drone e análise automática de imagens que leva apenas 
uma ou duas horas, os reguladores de sinistros são mantidos em segurança no 
chão.8 Em outro exemplo, a Continental, empresa de tecnologia automotiva e de 
pneus, criou uma nova plataforma baseada em blockchain que compartilha dados 
de telemática veicular para segurança e conveniência do motorista, aumentando a 
privacidade e a segurança dos proprietários de veículos quando seus dados de IoT 
são compartilhados com fabricantes de automóveis e provedores de serviços.

INTERLIGANDO DOMÍNIOS ANTERIORMENTE DESCONECTADOS 
Embora a primeira onda de casos de uso de IoT tenha se concentrado 
predominantemente em soluções implantadas para máquinas ou locais únicos, o uso 
da IoT atualmente se baseia cada vez mais no fluxo de informações em diferentes 
domínios ou sistemas. A Shell Oil, em colaboração com a fabricante de automóveis 
Jaguar Land Rover, lançou o primeiro sistema do mundo de pagamento em automóveis 
nos seus postos de gasolina. Desde então, ela se associou a outras montadoras 
e oferece um conjunto de APIs para aplicativos de carros conectados, como localizador 
de postos de gasolina, rastreamento de fidelidade e uso de combustível.

Em outro exemplo inovador, a empresa de seguros Metromile de São Francisco 
possibilitou uma oferta de pagamento por milhagem para motoristas ocasionais 
por meio da coleta de dados de veículos via IoT. Agora, a frota corporativa da 
Volkswagen na Europa está administrando a coleta de dados meteorológicos 
em seus veículos, dados que ela compartilha com a TenneT, uma operadora 
de sistema de transmissão de eletricidade9. Com esses dados meteorológicos 
granulares, a TenneT pode prever com mais precisão a energia solar que está 
sendo gerada em toda a região e alimentada na rede elétrica, o que possivelmente 
resultará em redução de custos por meio da otimização da rede.
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Esses são exemplos de dados coletados por uma empresa de veículos conectados 
e aproveitados por outras empresas. Não é difícil imaginar que ecossistemas 
semelhantes surjam cada vez mais em torno dos dados de residências, cidades 
e outras infraestruturas conectadas.

IMPLANTANDO SENSORES FORA DE AMBIENTES E DISPOSITIVOS 
CRIADOS PELO HOMEM 
A tecnologia IoT também está sendo usada de forma inovadora no mundo natural, 
como acontece nas iniciativas de conservação de florestas e da vida selvagem, 
na gestão pecuária e na aquicultura. E já há muitas evidências sobre o valor gerado 
em cada uma dessas áreas. Por exemplo, a caça ilegal foi reduzida em 96% em 
um piloto de conservação conectado no Parque Nacional Kruger, na África do 
Sul,9 a Aotoso, uma empresa chinesa de pesquisa e desenvolvimento, conseguiu 
aumentar sua taxa de detecção de cio de vaca de 75% para 95%, e a The Yield, 
uma startup de IoT, demonstrou uma redução de 30%10 nas perdas na produção 
de ostras devido à Síndrome da Mortalidade de Ostra do Pacífico por meio 
da medição da temperatura da água, da salinidade e outros dados.11

ULTRAPASSANDO A ESFERA DA NOSSA VIDA PROFISSIONAL 
A IoT está se infiltrando em outros aspectos de nossas vidas que não apenas a 
profissional, desde atividades de lazer até a segurança de nossas comunidades para 
crianças e outros residentes. Treze milhões de clientes visitaram os campos de 
golfe de alta tecnologia da Topgolf, onde bolas de golfe conectadas são equipadas 
com chips RFID que medem a performance e gamificam a experiência. No Japão, 
os aplicativos de smartphones e sensores Muromachi atingem 14.000 crianças 
em idade escolar e, desde o seu lançamento, ajudaram a impedir que 140 crianças 
fossem vítimas de crimes e acidentes.12

Lições dos pioneiros da IoT 
A seção anterior nos dá uma ideia dos vários casos de uso que as empresas 
estão explorando agora com a IoT, destacando a impressionante quantidade 
de possibilidades permitidas por meio da coleta e da transmissão de dados. 
Nesta seção, analisaremos detalhadamente os métodos usados por duas empresas 
para inserir a IoT em indústrias que tiveram baixas taxas de digitalização até hoje: 
construção e processamento de alimentos.

(1) UMA JORNADA DIGITAL AMBICIOSA PARA A PCL 
A PCL, maior empresa de engenharia, aquisição e construção (EPC) do Canadá, 
embarcou em uma transformação digital ousada em 2014. Apesar de estar prestes 
a completar 100 anos de existência e estar alicerçada em algumas das indústrias 
mais tradicionais e analógicas, a PCL determinou desde o início que essa jornada 
digital seria parte essencial da visão futura da empresa, e da indústria também. 
"Alguns proprietários veem os provedores de EPC como intercambiáveis, com 
lances baseados principalmente no menor custo", disse Chris Palmer, gerente 
sênior de serviços tecnológicos avançados da PCL Construction. "Estamos usando 
a inovação digital como um diferencial competitivo e lideramos uma indústria que 
está passando por grandes mudanças."

Desse modo, a liderança da PCL tornou a transformação uma exigência dos 
negócios, dando total apoio e autonomia ao CIO Mark Bryant e à sua equipe quando 
eles começaram a liderar iniciativas essenciais em toda a organização. No entanto, 
a TI determinou que fosse mantida uma mentalidade estritamente empresarial 
ao habilitar e adotar casos de uso. Uma ideia proposta só avançava se tivesse 
uma ligação clara com o valor dos negócios.
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"Se conseguirmos associar as lentes do campo e da tecnologia, poderemos realizar 
feitos incríveis como empresa", diz Bryant. Em seguida, a TI envolveu os funcionários da 
linha de frente dos negócios nas discussões sobre oportunidades e continua em busca 
de feedback da equipe e dos clientes. A empresa adotou soluções de crowdsourcing de 
terceiros, como UserVoice e IdeaScale, para dar suporte a essa iniciativa. 

Primeiros passos 

A jornada digital começou com uma mudança completa de tecnologia para uma 
abordagem que prioriza a nuvem e os dispositivos móveis. Essa mudança estabeleceu 
as bases para a coleta de dados em tempo real por meio da IoT, juntamente com 
aplicativos de análise avançada a serem executados sobre os dados. Depois, 
a empresa foi pioneira em seu primeiro produto IoT, uma plataforma inteligente 
de construção pronta para uso móvel chamada Job Site InsightsTM (JSI). Usando 
sensores instalados em equipamentos, espaços e pessoas, o JSI ajudou a automatizar 
o que até então era um processo de medição manual demorado e entediante, no qual 
era realizado o monitoramento de temperaturas, umidade, pressão barométrica e 
outras variáveis em um local de trabalho. Engenheiros podem acessar essas variáveis 
em uma visão de painel único, com alertas automáticos e detecção de anomalias, 
geralmente em prédios com mais de 30 andares e mais de 400 apartamentos. 

Além disso, o JSI evita danos a componentes sensíveis, como marcenaria 
e "drywall", por meio da detecção automática e contínua de anomalias na 
temperatura, economizando custos de retrabalho que antes chegavam a 30 mil 
dólares por quarto individual, uma economia substancial de magnitude superior 
ao custo de instalação do JSI no prédio. Além disso, usando dados de sensores 
para otimizar o uso de energia e aquecimento em canteiros de obras, a PCL espera 
economizar de 10 a 20% em custos anuais com energia de construção. 

A plataforma está atualmente instalada em oito projetos com um investimento 
de mais de 1,6 bilhão de dólares em valor de construção. Mais sensores e dados 
ainda serão adicionados, com a detecção automática de inundação a ser lançada 
em seguida, reduzindo assim os prêmios de seguro, possivelmente economizando 
milhões em custos de retrabalho e evitando atrasos significativos e dispendiosos 
nos horários de construção agendados. 

Superando obstáculos 

À medida que a transformação progrediu, a PCL descobriu que o ambiente físico 
em constante mudança dos locais de construção apresentava grandes desafios. 
Um local pode estar conectado em um dia e não no próximo, por exemplo, à 
medida que os sites evoluíam e novas estruturas eram adicionadas ou removidas. 
Os gerentes de site, por sua vez, geralmente não tinham as habilidades e o 
conhecimento para entender onde os dispositivos funcionariam. A equipe de 
tecnologia da PCL respondeu realizando sessões de planejamento em conjunto 
com a equipe de campo para garantir que eles poderiam adicionar sensores com 
facilidade e rapidez, à medida que o prédio fosse construído. 

A PCL também aprendeu que a tecnologia nem sempre é o maior obstáculo para 
implementar a IoT. "Uma coisa é causar disrupção na tecnologia, mas é ainda mais 
desafiador causar disrupção nas pessoas. As pessoas não gostam de mudanças, 
especialmente se não estão no controle, e é por isso que é tão importante torná-
las parte do processo", diz Bryant. A empresa adotou, portanto, uma abordagem 
iterativa para implementação; além disso, treinou e implantou trabalhadores 
especializados em tecnologia como "promotores" no campo, o que surtiu um 
poderoso efeito cascata sobre outros funcionários.
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Bryant agora descreve a jornada da PCL como uma abordagem "crawl-walk-run" 
(engatinhar-caminhar-correr), que começa com valores pequenos e comprovados 
antes de fazer grandes mudanças. "A ação de engatinhar representa os pontos 
de verificação iniciais, a caminhada é a disseminação por toda a organização, e a 
corrida representa o momento em que todos entendem o valor e o pensamento 
"Como eu sobrevivi sem isso antes?" e, ao mesmo tempo, se perguntam "O que 
mais pode ser feito?", afirma Bryant". 

A seguir... 

A PCL não está se conformando com suas primeiras conquistas. Agora, ela está 
investigando se a plataforma JSI pode ser deixada para os novos proprietários após 
a construção, um serviço que vários clientes solicitaram diretamente depois que 
viram os recursos do sistema. A empresa espera aproveitar essa oportunidade ao 
integrar as tecnologias inteligentes de construção às suas estruturas logo no início, 
melhorando sua eficiência e utilidade geral. 

(2) SEMEANDO A TRANSFORMAÇÃO DA IOT NA BÜHLER 
A empresa suíça Bühler, uma grande fabricante de equipamentos de processamento 
de alimentos com 159 anos de existência, tem um alcance global. Na verdade, um 
em cada quatro consumidores toca em algo que é processado pelos equipamentos 
da Bühler todos os dias. Em 2016, esta tradicional empresa familiar estabeleceu 
o objetivo de se tornar líder de mercado em ofertas de equipamentos digitais de 
processamento de alimentos; ao fazer isso, a empresa pretendia reduzir em 30% 
o desperdício de alimentos e o consumo de energia das cadeias de valor de seus 
clientes até 2020. 

Os resultados foram notáveis: a empresa agora tem vários produtos IoT no mercado, 
juntamente com um pipeline de mais de 50 projetos atuais. A solução LumoVision 
da Bühler é um exemplo digno de atenção. Ele usa a visão computacional para 
identificar e ejetar grãos de milho individuais dos fluxos de produtos de até 
15 toneladas por hora, eliminando quaisquer grãos infectados por contaminantes 
em apenas milissegundos. A nova solução reduziu a perda de rendimento de até 
25% com os classificadores tradicionais para menos de 5%, ao mesmo tempo em 
que diminuiu drasticamente o risco ainda maior de contaminação total e destruição 
da colheita se os grãos infectados fossem deixados no fluxo. Outra nova solução 
da Bühler, o MoisturePro, usa dados de sensores em tempo real para monitorar 
e controlar o processo de secagem de alimentos para animais de estimação, 
oferecendo uma média de US$ 300.000 por ano em economia direta a partir da 
remoção da umidade e outros US$ 20.000 a US$ 30.000 em economia de energia. 

Apesar do sucesso da empresa, a jornada não foi fácil. Os executivos da Bühler 
estavam cientes desde o início de que o "digital" não estava no DNA da empresa. 
Para ter sucesso, eles teriam que mudar a maneira como a empresa trabalhava. 
A jornada teria que começar de cima, com os executivos sêniores reconhecendo 
as oportunidades e as ameaças do mercado. Os custos dos sensores estavam 
em declínio, por exemplo, mas as start-ups estavam lançando novos produtos 
inovadores, ameaçando o segmento principal. "Se houvesse alguma disrupção 
em andamento, queríamos ser aqueles que a causavam", diz Stuart Bashford, 
diretor digital da Bühler. Como resultado, a liderança optou não apenas por 
tornar a transformação uma prioridade dos negócios, mas aceitar a aspiração 
de se tornar um líder digital, e não um seguidor.
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Como primeiro passo, a Bühler criou uma nova função, liderada pelo CTO Ian 
Roberts, que incluía uma plataforma digital e de IoT centralizada. Ela incumbiu essa 
nova função de criar soluções tecnológicas inovadoras que pudessem ser usadas 
em toda a organização. O CEO, então, promoveu a transformação desafiando cada 
divisão de negócios a desenvolver protótipos para novos serviços digitais nos 
próximos nove meses. Notavelmente, todas as divisões forneceram protótipos 
de produtos digitais conectados dentro do prazo.

Enquanto tudo isso acontecia, a Bühler colaborava estreitamente com seus clientes 
para entender e comprovar o valor de seus novos serviços digitais. Quando um de 
seus clientes de fresamento se queixou de que não estava obtendo os benefícios 
esperados, por exemplo, a Bühler enviou equipes para analisar a situação. Eles 
descobriram que os operadores de máquinas estavam céticos quanto ao uso da 
nova tecnologia e simplesmente não ativaram o serviço. Como resultado, a Bühler 
hoje tem a preocupação em trabalhar com os clientes antes e depois da venda, 
para ajudá-los a mudar seus processos.

Ao longo da transformação, a Bühler permaneceu ciente de qualquer recurso que 
faltasse. Como sua equipe de ciência de dados ainda não tinha sido formada, a 
Bühler trabalhou ativamente com o Swiss Data Science Center para aproveitar os 
talentos externos, enquanto buscava melhorar sua compreensão das habilidades 
necessárias. "Quando começamos, fazíamos basicamente uma pergunta: você é um 
cientista de dados? Agora realmente entendemos as diferentes funções envolvidas. 
Um engenheiro de dados, um curador de dados e um cientista de dados: são três 
funções diferentes, com incumbências diferentes", diz Bashford. A Bühler agora tem 
uma equipe dedicada de cerca de 70 cientistas de dados e engenheiros de software 
que trabalham em estreita colaboração com especialistas dos grupos empresariais 
para criar soluções inovadoras.

A Bühler também criou um espaço para ideias criativas e para falhas. Cerca de um 
quarto dos projetos no pipeline atual ainda não tem uma justificativa de negócios 
clara, mas a filosofia da Bühler é dar um tempo para a ideia antes de eliminá-la. 
Na verdade, um dos produtos digitais de alta performance da empresa inicialmente 
não conseguiu convencer o proprietário do grupo de que seria um sucesso, lembra 
Bashford. "Ainda nos sentimos em fase experimental, embora tenhamos tido vários 
sucessos e obtido milhões de dólares em receita de serviços digitais. Algumas coisas 
funcionarão e outras não. Quando as coisas não funcionarem, é importante tirar um 
aprendizado disso e seguir em frente."

"Precisamos ser ousados o suficiente para mostrar à indústria no que ela pode 
se transformar, se quisermos ser os líderes dela", diz Bashford. "Pode ser que, 
em 20 anos, estejamos vendendo mais serviços habilitados por dados do que 
vendemos máquinas atualmente."

Nem tudo são flores
A infinidade de exemplos de empresas que ultrapassam os limites do que é possível 
com dados de sensores do mundo real mostra claramente que há um valor 
considerável em jogo. No entanto, muitas empresas enfrentam vários desafios 
para capturar esse valor. Nenhuma implementação de IoT individual é igual à 
próxima, e os desafios que surgem geralmente são exclusivos dos casos de uso 
e da implantação de cada empresa. Como resultado, as implementações de IoT são 
geralmente feitas sob medida. Fornecemos três exemplos abaixo que ilustram os 
desafios que as empresas enfrentam ao passar do planejamento para a implantação 
em grande escala. (Consulte também a Exibição 2.)



BOSTON CONSULTING GROUP  •  MICROSOFT 11

Fabricante de médio porte que implanta sensores para gerenciamento de performance 
de ativos. Este exemplo ilustra os desafios da implantação da IoT em um ambiente 
industrial maduro, desde ciclos orçamentários rígidos a procedimentos operacionais 
inflexíveis. Na verdade, a disciplina e a orientação de processo exigidas em um 
ambiente de manufatura apresentam vários obstáculos durante a implantação da IoT. 
Outras questões incluem o custo e a interrupção da fabricação contínua e, embora 
os sensores sejam baratos, há as implicações de mão de obra e de tempo de atividade 
envolvidas na readaptação de todos os ativos da fábrica.

Dificuldades em provar o valor de uma iniciativa de cidade inteligente. Uma grande 
cidade norte-americana que estava planejando implementar iluminação de rua 
conectada com sensores teve dificuldades para desenvolver um caso de negócios 
claro para o projeto. As dificuldades incluíam a necessidade de abranger quatro 
departamentos municipais federados, alinhar os benefícios e mudar formas de 
trabalho inflexíveis. A quantificação dos benefícios também foi um desafio, pois 
faltavam dados básicos e alguns dos departamentos participantes não tinham 
a capacidade de atuar sobre os dados que estavam sendo coletados.

Progresso lento para o fabricante de equipamentos que adiciona conectividade 
a seus produtos. Como um fabricante de equipamentos pesados lançou novos 
recursos habilitados por sensores em seus veículos, a empresa teve dificuldades 
para integrar sua rede de revendedores. Temendo a desintermediação, 
os revendedores relutavam em compartilhar dados, absorver custos adicionais 
ou colocar os novos produtos no mercado, o que estava afetando a tração 
inicial dos produtos.

EXIBIÇÃO 2 | Desafios personalizados em jornadas de implantação da IoT empresarial

Exemplo 1
Desafios no fabricante que implanta sensores para 
gerenciamento de performance de ativos

Exemplo 2
Dificuldades na obtenção de valor em uma grande cidade 
dos EUA que implementa sensores de iluminação pública

Exemplo 3
Distribuição em atrito no fabricante de equipamentos 
que conecta seus produtos

Vários casos de uso de IoT sobrepostos 
nos departamentos federados

Falta de dados 
de básicos para 
quantificar os 
benefícios monetários

Processos de 
aquisição da cidade 
não configurados 
para testes ágeis3

Seleção independente 
de casos de uso  
por aprendizado  
e escala limitados 
por BUs

Vários aplicativos de difícil 
integração e navegação 
para os clientes

Desafios da propriedade 
e do compartilhamento 
de dados7

Modelo de compartilhamento de custos 
pouco claro para recursos adicionais com 
concessionárias

Grande parte da base de clientes não tinha recursos para 
analisar dados em aplicativos e obter insights relevantes

Revendedores relutam em colocar o 
produto no mercado devido ao receio da 
desintermediação com os clientes

As concessionárias precisam de 
treinamento e capacitação para 
a venda de novos aplicativos 
e serviçosQuestões legais e políticas 

relacionadas a privacidade 
de dados, uso etc.

Processos operacionais 
de missão crítica difíceis 
de alterar6

Poucos locais adicionais 
dispostos a optar pela 
implementação

Fonte: entrevistas com especialistas, pesquisa da BCG.
1Por exemplo, levou de 2 a 3 dias para ignorar firewalls locais  2Por exemplo, 1 homem-dia para readaptar 1 máquina se converteu em mais de um ano para 
readaptar uma fábrica com aproximadamente 500 máquinas  3Processo de aquisição baseado em quantidades e entregas inflexíveis, e não em um trial/solução 
conjunto para pilotos  4Por exemplo, análise de dados e painéis  5Por exemplo, a decisão de negócios para iluminação conectada exigiu quatro departamentos: 
estacionamento, crime, obras públicas e água/sustentabilidade para chegar a um acordo sobre o valor do piloto  6Por exemplo, tempo e esforço adicionais 
necessários para a expedição verificar telas adicionadas para detecção de tiros  7Revendedores que não querem compartilhar dados de ativos com parceiros 
importantes centrados no aprendizado de máquina dos dados

A heterogeneidade dos 
tipos de sistemas, máquinas 
e procedimentos operacionais 
nas fábricas aumentam a 
complexidade e o esforço 
necessários para a expansão

Relutância da equipe do chão de fábrica em alterar 
procedimentos operacionais padrão e protocolos de segurança

Esforço de readaptação 
não trivial para 
implantação em 
todas as máquinas2

Um tempo 
inesperadamente mais 
longo1 para a equipe 
de TI local conectar 
as máquinas
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Ciclos orçamentários anuais 
rígidos limitam o período 
de lançamento

Muitos departamentos não 
possuem habilidades de 
dados4 para medir e rastrear 
o impacto

Garantir o financiamento para implementar e manter 
a solução de IoT continua sendo um desafio

Dificuldade para alinhar 
autoridades diferentes 
ao valor da solução de 
IoT implantada5
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Embora os especialistas em IoT que entrevistamos falassem com frequência 
sobre os trials únicos de suas empresas, como os descritos acima, eles também 
observaram vários fatores de sucesso importantes. Na próxima seção, percorremos 
os principais fatores de sucesso que surgiram a partir dessas entrevistas.

Ingredientes para o sucesso (spoiler: é mais do que apenas 
tecnologia) 
Embora os desafios tecnológicos da IoT muitas vezes ocupem as manchetes, 
nossa pesquisa mostra que há vários ingredientes essenciais para o sucesso 
que as empresas devem ter em mente se quiserem aproveitar verdadeiramente 
o potencial transformador da IoT. Esses grandes facilitadores incluem a tecnologia 
subjacente, é claro, mas também considerações organizacionais e de liderança, 
parcerias e alianças, talentos, operações, processos de negócios principais, 
e estratégia e lógica dos negócios. (Consulte a Exibição 3.)

Considere o uso de roteiros de tecnologia de longo prazo. Embora questões como 
integração de TI/OT, decisões de compilação versus compra em toda a pilha de 
tecnologia e segurança de TI tenham sido lembradas até o momento, muitas empresas 
resolvem esses problemas com segurança, ainda que demore um pouco, pois a IoT 
se torna um acessório familiar em seus ambientes de tecnologia. Em vez disso, eles 
estão mudando o foco para outros problemas importantes, como a criação de uma 
arquitetura escalável de longo prazo para suas necessidades futuras, necessária para 
a implementação de novos casos de uso e a implantação mais ampla da IoT.

Nomeie líderes respeitados em toda a empresa. Para ampliar os horizontes da IoT, 
é necessário um foco renovado na liderança. E não é surpresa para ninguém: a IoT 
precisa trabalhar em diferentes áreas, recalibrar modelos de negócios, reconfigurar 
processos e lidar com especialistas técnicos e de domínio. Não é uma tarefa 
fácil. Raramente uma equipe ou um líder será capaz de contribuir com todas as 
competências necessárias. No entanto, nossa pesquisa indica que o maior diferencial 
de liderança entre empresas bem-sucedidas e malsucedidas é a presença, ou 
a ausência, de um líder capaz que tenha responsabilidade completa. Como resultado, 
as empresas que desejam inovar em torno da IoT precisarão de líderes capazes de 
ultrapassar os limites organizacionais, comunicar a visão estratégica da IoT e obter um 

 
 

 

 

EXIBIÇÃO 3 | Seis facilitadores principais do sucesso na IoT

Tecnologia

Considerações 
sobre liderança 
e organizaçõesFacilitadores 

de sucesso 
da IoT

Estratégia e lógica 
de negócios

Parcerias e 
ecossistema

Operações e processos 
de negócios principais

Talento

Fonte: pesquisa da BCG.
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amplo alinhamento entre todas as equipes participantes. Como a PCL, a Bühler e várias 
outras empresas líderes demonstraram claramente, a IoT precisa ser um imperativo 
em toda a empresa, com total apoio nos níveis mais altos da sua hierarquia.

As parcerias são obrigatórias; as empresas não podem fazer o caminho sozinhas. 
Seja colaborando com outros players, aproveitando as competências do domínio, 
compartilhando dados ou desenvolvendo soluções técnicas em conjunto, as 
empresas não podem fazer isso sozinhas. Empresas de sucesso utilizam todo um 
ecossistema para respaldar e acelerar suas iniciativas de IoT. No entanto, é difícil 
desenvolver um ecossistema desse tipo: aproximadamente 85% dos entrevistados da 
pesquisa afirmaram que é extremamente desafiador construir e gerenciar parcerias 
comerciais. As empresas de sucesso reconhecem essa dificuldade e dão atenção 
suficiente ao incentivo e ao gerenciamento das inúmeras parcerias de que precisam.

São necessárias mais do que apenas habilidades de software. O talento é um 
componente frequentemente negligenciado, mas essencial, em qualquer iniciativa 
de IoT. Para projetar, implantar e operar a IoT, é necessário que as habilidades 
multidisciplinares funcionem em conjunto. Além disso, o desenvolvimento da IoT 
é um novo músculo para muitos departamentos de TI e equipes de software. Muito 
mais complicada do que uma simples solução de software, a IoT exige uma gama 
de habilidades, como design de hardware, rede e conectividade, além de ferramentas 
analíticas. A experiência em arquitetura de IoT, ciência de dados, segurança e IA/
ML pode ser rara e exigente para atrair empresas mais tradicionais. Essa escassez 
é acentuada por um pool de talentos superficial em áreas importantes: há apenas 
cerca de um milhão de desenvolvedores de software envolvidos e uma escassa oferta 
de desenvolvedores de back-end em todo o mundo. As empresas devem elaborar sua 
estratégia exclusiva de talentos para adquirir ou desenvolver recursos em sua força de 
trabalho com base em seu ponto de partida e nas lacunas que eles precisam preencher.

EXIBIÇÃO 4 | Prioridades de negócios e liderança demonstraram ser desafios maiores do que a tecnologia 
Respostas à pergunta "Com base em sua experiência com implantações de IoT, classifique os seguintes 
elementos para obter sucesso na implementação e no escalonamento de soluções"
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4º 5° 6° 7°

Estratégia e lógica 
de negócios

Liderança Tecnologia Parcerias e 
ecossistema

Operações e processos 
de negócios principais

Talento Estrutura organizacional

Total propriedade/
responsabilidade 
por iniciativas de IoT 
e alinhamento entre equipes 
diferentes, como BUs, TI, 
Operações etc.

Fornecer e reter 
os talentos e as 
habilidades certas para 
implementar e obter 
valor da IoT, por exemplo, 
engenheiros de hardware, 
desenvolvedores de 
software incorporados, 
cientistas de dados etc.

Prever e executar 
as mudanças 
necessárias nos 
processos de negócios 
principais e nas 
funções operacionais 
em toda a empresa

Identificar os tipos 
corretos de parcerias 
para complementar 
os recursos da 
sua empresa ou 
a participação em 
ecossistemas

Adquirir, construir 
e integrar várias 
camadas da pilha 
de tecnologia da IoT 
(hardware, software, 
ferramentas analíticas, 
segurança etc.)

Nível de influência, tempo 
de serviço, patrocínio 
executivo e mandato 
do líder de iniciativas 
de IoT, bem como grau de 
influência interfuncional 
e compreensão

Caso de negócios claro, 
visão coerente e modelo 
de negócios viável 
de como a empresa 
capturará o valor 
da solução de IoT 
internamente ou junto 
aos clientes

Fonte: entrevista com os líderes de IoT do BCG, N=177.
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Os processos de negócios principais precisarão ser alterados para capturar valor. 
Para ter sucesso com a IoT, é necessário, portanto, deixar de pensar na IoT como 
uma iniciativa "única e acabada" e vê-la como uma mudança fundamental na forma 
de administrar o negócio. As empresas devem começar garantindo que os processos 
de negócios principais afetados pela IoT estejam preparados para capturar valor. 
Isso pode exigir a reengenharia de processos, bem como um forte gerenciamento 
de alterações, para garantir que as novas formas de trabalho se mantenham. Além 
disso, eles não devem deixar de envolver os funcionários da linha de frente, como 
gerentes de operações de manufatura ou de loja, nas iniciativas de IoT desde 
o início. A maioria dos casos de uso exige que a equipe execute os processos de 
negócios principais de maneira diferente da utilizada no passado, seja atuando 
em insights gerados por dados ou confiando nos insights para automatizar ações. 
A adesão desse conjunto de stakeholders é fundamental.

Estratégia e lógica de negócios. Por fim, mas não menos importante, a seção 
a seguir fornece uma visão mais aprofundada da estratégia e da lógica de 
negócios sob o título "Conectando a IoT ao valor dos negócios".

Conectando a IoT ao valor dos negócios
Quando perguntamos aos executivos envolvidos na IoT para classificar os 
seis fatores de sucesso em ordem de importância, mais de dois em cada três 
entrevistados informaram que a estratégia e a lógica de negócios eram o fator mais 
importante. Para os iniciantes, as empresas que desenvolvem ofertas de IoT em 
suas máquinas físicas geralmente precisam mudar os modelos de negócios. Mas 
isso é mais fácil na teoria do que na prática. Na verdade, quase metade de nossos 
entrevistados disseram que a falta de vontade de mudar o modelo de negócios 
existente era o principal desafio que a empresa enfrentava. O que acontece é que, 
quando as empresas se precipitam para inovar e adotar a IoT, muitas delas são 
declaradas culpadas por conectar máquinas e dispositivos sem pensar totalmente 
como essa conectividade e os dados resultantes ajudarão a resolver as dificuldades 
ou as necessidades não atendidas dos clientes.

Com a ampliação dos produtos por uma tecnologia cada vez mais sofisticada, as 
empresas também precisam estar dispostas a repensar como atingirão e atenderão 
a seus clientes. Por exemplo, um fabricante de equipamentos que enfrentava 
o ceticismo da sua rede de revendedores não apenas precisava desenvolver 
treinamento e capacitação para eles, mas também criar portais e aplicativos 
que permitissem aos revendedores acessar dados de clientes e personalizar soluções 
diretamente. Quando a BigBelly, provedora de soluções de gerenciamento de resíduos 
habilitadas para IoT, migrou seu modelo de negócios da venda de compactadores 
de lixo movidos por energia solar para a venda de lixeiras inteligentes que 
poderiam alertar cidades e governos sobre seus níveis de enchimento, precisou 
alterar significativamente seu suporte pós-venda. As agências de coleta de 
lixo em sua base de clientes não eram necessariamente as mais especializadas 
em tecnologia. Portanto, fornecer alertas claros, prescritivos e orientados a ação, 
desde a substituição da bateria até o diagnóstico avançado, tornou-se essencial 
para garantir que a tecnologia não se tornasse mais uma fonte de complexidade 
ou frustração. A empresa também contratou prestadores de serviços terceirizados 
para ajudar seus clientes a instalar e reparar as novas lixeiras inteligentes.

Para "tornar-se digital", como mencionado acima, as empresas também podem 
cair na armadilha de tentar conectar dispositivos e máquinas não essenciais ou 
gerar trilhas de dados que são simplesmente "legaizinhas". Em contrapartida, as 
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empresas bem-sucedidas trilham implacavelmente um caminho viável para o ROI 
à medida que investem. Como vimos no caso de sucesso da Bühler, as empresas 
precisam ter cuidado para não sufocar a criatividade, imaginando todas as maneiras 
pelas quais os dados de sensores e dispositivos do mundo físico podem abrir novas 
possibilidades. Quando o valor não está claro, as empresas talvez precisem desafiar-
se a pensar de forma ainda mais ampla do que fizeram até agora.

Empresas líderes bem-sucedidas na IoT administram suas apostas com inteligência. 
Elas têm forte consciência da percepção de baixo impacto e valor fragmentado dos 
casos de uso de IoT mais simples e têm cuidado para não impedir casos de uso mais 
amplos e transformadores que possam levar mais tempo.

Em contrapartida, as empresas que não obtêm sucesso, apresentam maior 
probabilidade de não ter um processo sistemático para selecionar e priorizar 
seus projetos de IoT (Consulte a Exibição 5). Elas podem cometer o erro de tentar 
muito cedo ou dar muita importância à obtenção de um retorno rápido. Diversos 
provedores de IoT e empresas que implementam a IoT falaram que analisaram 
centenas de casos de uso. As empresas mais bem-sucedidas foram prudentes 
o suficiente para reduzi-los a alguns poucos casos, muitos dos quais rapidamente 
agregaram valor. Na verdade, descobrimos que as empresas bem-sucedidas têm 
aproximadamente 15% mais probabilidade de criar um portfólio balanceado de 
apostas maiores, ganhos rápidos e opções investigativas do que as empresas 
malsucedidas. Essa é uma etapa que recomendamos.

Os dados do mundo real estão se tornando mais acessíveis do que nunca. Nesse 
ambiente cada vez mais digital e conectado, a divisão entre empresas que usam 

esses dados do mundo real a seu favor e as que estão atrasadas pode aumentar 
consideravelmente. Na verdade, a próxima onda da IoT provavelmente verá as 
empresas líderes se destacarem das demais, e ainda de maneiras imprevistas. 
As empresas devem, portanto, fazer uma mudança agora para garantir que os 
componentes fundamentais estejam implementados; esses componentes lhes 
permitirá imaginar a "arte do possível" e obter os crescentes benefícios da IoT.

EXIBIÇÃO 5 | Empresas bem-sucedidas mais propensas a usar 
a abordagem de portfólio em suas iniciativas de IoT 
Resposta à pergunta: "Qual destas afirmações você diria que melhor 
descreve o planejamento e a seleção de projetos de IoT em sua empresa?"

Usamos uma abordagem de portfólio
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Fonte: entrevista com os líderes de IoT do BCG, N=177.
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