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Introdução 

Você provavelmente está ciente de que a Internet 

das Coisas (IoT) não é apenas uma tendência — 

é um elemento-chave das estratégias de 

transformação digital. Você não precisa ser 

convencido de que a IoT é importante, ou que 

oferece um mundo conectado e evolução dos 

negócios. Você já ouviu tudo isso antes. Não quer 

saber de alardes. Você está ocupado respondendo 

uma pergunta mais importante: como obter mais 

valor com seus investimentos em IoT?  

Sejamos francos, muitos projetos de IoT falham 

por um motivo simples: as empresas os tratam 

como projetos de tecnologia em vez de 

iniciativas estratégicas. Muitas vezes, as 

organizações querem aproveitar logo a IoT, sem 

pensar se ela pode agregar valor real, deixando-

a com um projeto de ciência ambicioso — mas 

que acaba sendo inútil. Para maximizar seus 

investimentos em IoT — e garantir que seu 

projeto não perca o foco — você precisa de 

uma abordagem centrada no fornecimento 

de valor comercial. 

Na Microsoft, aprendemos muito 

trabalhando com empresas como a sua. 

Nossos parceiros e clientes nos dizem 

o que funciona ou não. Muitos percebem 

que o que parece óbvio muitas vezes é 

negligenciado. Neste artigo, veremos os 

insights que eles compartilharam para 

ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua própria 

iniciativa de IoT. Mesmo que você já 

conheça ou já tenha usado algumas dessas 

práticas recomendadas em outras iniciativas 

de negócios, nunca é demais enfatizar 

a importância de entender como essas 

práticas afetam seu sucesso com a IoT. 
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Aconselharia qualquer 

organização a primeiro 

entender o problema. 

Apaixone-se pelo problema, 

não pela solução. 

Shane O’Neill, 

Arquiteto de infraestrutura corporativa 

e chefe da IoT, Rolls Royce  
 

Cada projeto de IoT bem-sucedido começa com uma base sólida 

Você tem apoio executivo e de 

stakeholders? 

Como sabe, o suporte de stakeholders é um 

componente-chave ao começar a usar a IoT. Como 

tantos projetos estratégicos, os projetos de IoT 

costumam viver e morrer com base em seu suporte 

executivo e de stakeholders. Mas a IoT pode ser 

complicada, como tantos clientes apontam. Como 

é um passo crítico para os seus negócios, será 

necessário o alinhamento de toda a empresa — até 

mesmo de departamentos que você não imaginada, 

como marketing, vendas, atendimento ao cliente 

e outros grupos operacionais. E não podemos 

esquecer os executivos. Sem fortes campeões 

executivos, seu projeto de IoT terá uma vida curta.  

 

 

 

 

 

 
 

Quando seus stakeholders estiverem reunidos, envolva-

os em discussões de casos comerciais e planejamento 

estratégico. Este é um bom momento para desenvolver 

um conjunto claro de princípios orientadores 

coletivamente, como um compromisso de tornar os 

dados acessíveis a todos na empresa, ou um objetivo 

de entender mais sobre seus clientes, a fim de melhorar 

sua experiência. Aderir a uma série de princípios 

permitirá que os stakeholders e a empresa priorizem 

os aspectos críticos do engajamento e evitem que você 

se distraia com os desafios técnicos ou de negócios 

menores. Se você não obter as aceitações certas aqui, 

o resultado final provavelmente não corresponderá aos 

seus objetivos. Mas, se todos concordarem em um caso 

comercial convincente e determinarem o valor que 

você deseja alcançar, sua chance de evitar os 

bloqueadores comuns de um projeto de IoT será 

melhor: o projeto não é priorizado, não há dinheiro 

suficiente ou ele é considerado uma "boa aquisição". 

Resultado final: se você não conseguir os stakeholders 

e executivos certos na sala desde o início, não poderá 

conduzir um engajamento bem-sucedido e nem estará 

pronto para falar sobre a IoT. 

Você tem um caso comercial claro? 

Você não poderá conduzir um projeto bem-sucedido, 

a menos que comece com um caso comercial 

relevante. Embora a maioria dos líderes de negócios 

tenham ótimas intenções, os projetos de IoT 

costumam lutam porque abordam a IoT como um 

desafio técnico, e não como um desafio comercial. 

Eles focam seu tempo e esforços na tecnologia — 

meus dispositivos serão conectados? Meu software 

está atualizado? Estas são perguntas importantes, mas 

elas precisam ser feitas no contexto da estratégia de 

negócios. Em vez de problemas técnicos, sua iniciativa 

deve ser orientada por um objetivo de negócios 

convincente. Sem um "propósito" que alimente 

suas estratégias, a iniciativa perderá o foco e não 

conseguirá oferecer resultados. Na verdade, 70% dos 

projetos de IoT falham devido ao mau planejamento 

nos estágios iniciais.1 Apesar de seus objetivos 

gerais dependerem de seu caso de uso exclusivo, 

organização, indústria e inúmeros outros fatores, há 

algumas formas úteis de pensar no caso de negócios 

que você deseja abordar. 
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Para melhor determinar o resultado desejado, é útil 

começar com uma declaração de problema de 

negócios que defina claramente o problema a ser 

resolvido ou a oportunidade a ser abordada. Isso 

não é exclusivo de projetos de IoT, mas a tecnologia 

afasta-se da zona de conforto de muitas empresas. 

É por isso que desenvolver uma declaração de 

problema viável pode exigir ajuda externa. Você é 

especialista na sua área, mas provavelmente não é 

especialista em IoT. Utilizar parceiros para ajudar a 

desenvolver um caso de negócios — e, em última 

análise, sua estratégia de IoT de longo prazo — 

pode ser a diferença entre sucesso e fracasso. 

Você pode restringir seus esforços determinando 

as áreas funcionais em que a melhoria seria mais 

valiosa, como relacionamentos com clientes, cadeia 

de suprimentos ou operações. Por exemplo, talvez 

reduzir a sucata em sua linha de produção em 1% 

possa resultar em economias significativas e eliminar 

desperdícios desnecessários. Com uma única área de 

foco, torna-se mais fácil definir o escopo de custos 

e demonstrar benefícios. Sem ela, a comprovação 

do ROI torna-se mais desafiadora, pois é difícil 

quantificar os custos relacionados e o resultado 

projetado. Uma das dicas mais úteis que ouvimos ao 

selecionar um caso de negócios é começar pequeno 

e perceber o valor rapidamente. As empresas falam 

sobre transformação e reorganização, mas logo 

ficam sobrecarregadas com as complexidades. 

Você precisa dessas vitórias rápidas para provar 

que seu caso de negócios tem potencial. 

Após determinar sua área de foco e os princípios 

subjacentes, identifique o benefício que você deseja 

alcançar. Você está tentando reduzir custos? 

Aumentar a receita? Expandir ofertas de serviço? 

Aqui estão duas abordagens comuns a considerar: 

Aperfeiçoe suas operações atuais 
Talvez você seja um fabricante querendo aumentar 

a eficiência no chão de fábrica. Ou talvez seja um 

varejista que espera agilizar o gerenciamento de 

estoque. Em cenários como esses, a IoT pode 

ajudá-lo a fazer o que já faz, só que melhor. 

Para ter uma ideia, uma organização de energia 

multinacional2 equipou seus permutadores de 

calor — um dispositivo que remove o calor dos 

fluidos que flui através dele como parte do 

processamento de combustível da usina — com 

dispositivos IoT. Os sensores coletaram e enviaram 

dados para a nuvem para serem analisados em 

tempo real para o status de integridade do 

equipamento e prever a performance futura. 
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Isso deu à empresa uma compreensão mais profunda 

e imediata da integridade do trocador de calor, 

permitindo-lhes evitar interrupções não programadas 

e otimizar os horários de limpeza. Os resultados foram 

rápidos e claros — a empresa economizou tempo e 

dinheiro significativos ao manter suas máquinas. Em 

seguida, eles escalaram o sistema de monitoramento 

em outros equipamentos para estender ainda mais 

os benefícios adquiridos. Em outro exemplo, uma 

empresa europeia de eletricidade3 equipou sua 

rede com sensores conectados e aplicou o advanced 

analytics para criar uma rede de energia autônoma 

e responsiva. Eles conseguiram prever a demanda 

futura, aproveitando novos recursos distribuídos para 

atender a demanda atual sem construir novas usinas 

de energia. O resultado foi uma rede flexível e 

resiliente que melhorou muito o serviço oferecido, 

permitindo fazer mais com os recursos disponíveis. 

O potencial é evidente — verifique o impacto dos 

cenários de monitoramento remoto e manutenção 

preditiva em cada indústria. 

Esses tipos de casos de uso podem servir como 

uma base sólida para escalar e estender os recursos 

de sua solução. 

 

Transforme seu modelo de negócios 

Além da eficiência, você também pode usar a IoT como 

um mecanismo para inovar e impulsionar mudanças 

significativas no modelo de negócios. Em uma pesquisa 

recente da Forbes com 700 executivos, foi constatado 

que 60% já utilizam a IoT para transformar ou expandir 

suas linhas de serviço existentes.4 

Por exemplo, uma empresa global de embalagens 

de alimentos implementou a IoT em estágios para 

obter o maior impacto. Eles começaram 

aumentando a eficiência na sala de 

produção, incorporaram esses 

insights em seus negócios e 

mudaram fundamentalmente 

seu modelo de negócios. Como 

eles fizeram isso? Primeiro, eles 

tentaram compreender melhor 

as máquinas instaladas em sites 

de clientes. Ao equipar suas 

máquinas com sensores, eles 

conseguiram capturar e analisar 

dados para gerar mais insight sobre a 

performance da máquina. Esta nova inteligência 

explicava melhor por que a performance de 

algumas máquinas era boa e a de outras não. 

Com essas informações, eles treinavam as equipes de 

vendas e técnicas para ajudar os clientes a aproveitar 

ao máximo suas máquinas. Finalmente, eles 

estenderam a transformação além de eficiências 

e insights para iniciar uma mudança completa do 

modelo de negócios. Eles perceberam que poderiam 

ajudar outras empresas com sua experiência, 

fornecendo serviços de empacotamento, design 

e cadeia de suprimentos de alta qualidade para 

seus clientes, em vez de apenas vender máquinas 

e materiais de embalagem. Com essa abordagem, 

eles conseguiram alcançar uma transformação em 

larga escala, mudando de uma empresa tradicional 

de embalagens para uma empresa de tecnologia 

competitiva e moderna. E não podemos esquecer 

uma das promessas mais convincentes da IoT — que 

afetaria o resultado final. 41% dos executivos 

pesquisados pela Forbes dizem que o impacto da IoT 

impulsionou os lucros em 5% a 15% anualmente, 

e a transformação dos negócios é uma forma básica 

de conseguir esses lucros. Mas antes de se fechar em 

seu caso de negócios, lembre-se dos benefícios de 

começar pequeno e também de permanecer apoiado 

na estratégia maior de negócios. 

 

41%

% 
de executivos 

dizem que o 

impacto da IoT 

impulsionou os 

lucros anuais em 

5% a 15% 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/


 

Liberação do ROI: como reduzir a complexidade e aproveitar melhor a Internet das Coisas // 7 

 

Você está mantendo a estratégia maior 

em mente? 

Ao desenvolver estratégias de IoT, as empresas 

cometem dois erros comuns. Primeiro, muitas são 

ambiciosas demais — elas tentam transformar tudo 

de uma vez e ficam sobrecarregadas. Outras 

empresas conseguem ter êxito em um projeto de 

curto prazo, mas não têm uma ideia clara de como 

transformar esse sucesso em uma estratégia maior, 

mais sustentável. 

Como dissemos antes, é uma boa ideia começar 

pequeno e perceber o valor rapidamente. Ao 

pensar em seus objetivos, prepare-se para o 

sucesso futuro definindo sua estratégia de negócios 

de longo prazo e alinhando-a com a IoT. Sem 

inserir a IoT no contexto mais amplo de uma 

estratégia digital global, você corre o risco de não 

conseguir aproveitar seus esforços ou integrá-los 

efetivamente em processos de negócios. 

Por exemplo, você pode extrair dados de máquinas 

em um chão de fábrica, mas se não tiver uma 

estratégia para interpretar e aplicar os insights 

desses dados, terá investido em uma solução sem 

saída. Como qualquer novo esforço de negócios, 

a IoT tem mais êxito quando é tratada como uma 

iniciativa estratégica de negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o caso de 

negócios 

inicial não 

parece 

adequado à 

estratégia global, 

isso é um sinal 

de que você pode 

precisar rever o caso de 

negócios inicial e ajustá-lo 

para que funcione. 

Você pode quantificar o valor do negócio? 

Quantificar o resultado desejado é vital para garantir 

o sucesso e maximizar o valor de seus investimentos. 

Ouvimos isso repetidas vezes de nossos clientes e 

parceiros. Métricas definidas consolidarão seu projeto, 

ajudarão você a identificar os stakeholders certos, 

garantirão suporte financeiro contínuo e ajustarão 

estratégias de negócios para que você atinja seus 

objetivos. Se o sucesso significa melhorar a eficiência 

do trabalhador da linha de frente, reduzir os custos 

de pesquisa e desenvolvimento, fazer venda especial 

de serviços pós-venda, oferecer modelos de assinatura 

e serviço de última geração ou simplesmente obter 

visibilidade em dados de ativos específicos, seu valor 

comercial quantificável deve servir como uma bússola 

para o seu projeto de IoT em todo o seu ciclo de vida. 

Sem esta base, o projeto está sujeito a ser paralisado 

quando os stakeholders percebem que os custos são 

altos demais para os possíveis resultados ou quando 

outros projetos de transformação com valor mais claro 

têm prioridade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dos projetos de 

IoT falham 

devido ao mau 

planejamento 

nos estágios 

iniciais1
 

70%  
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A maximização do ROI requer a execução efetiva

Você está desenvolvendo seu negócio 

e estratégias técnicas em conjunto?  

Depois de determinar o caso de negócios que você 

deseja abordar, é hora de planejar estratégias 

comerciais e técnicas abrangentes. Uma das 

armadilhas mais comuns de projetos de IoT é não 

planejar ambos em paralelo. Muitas vezes, as 

organizações tratarão a IoT como soluções de TI 

tradicionais. Mas a IoT exige que você dê a mesma 

atenção aos processos e às normas culturais que 

devem mudar para incorporar novos insights 

e recursos. É claro que existe valor em conectar 

máquinas e coletar dados, mas o impacto real vem 

da disponibilização dos dados para as pessoas certas 

no momento certo. Nossos clientes sempre dizem 

que as pessoas que capacitam seus funcionários 

com a maior linha de visão na empresa são as 

que aproveitam todos os benefícios da IoT. Se as 

estratégias comerciais e técnicas forem planejadas 

separadamente, você inevitavelmente terá vários 

problemas, desde atrasos caros até maior risco de 

vulnerabilidades de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você pode inadvertidamente criar tecnologia 

e processos que não interoperem, aumentando 

as chances de perder-se na complexidade mais 

adiante. Além disso, pode tornar-se difícil avaliar 

holisticamente os custos em toda a empresa — um 

passo essencial para garantir o suporte contínuo dos 

stakeholders. Ao planejar estratégias de negócios e 

técnicas, uma consideração importante é a segurança 

de ponta a ponta. Os dispositivos conectados geram 

enormes quantidades de dados, tanto para sua 

empresa quanto para seus clientes. Você precisará 

gerar segurança em todas as camadas para proteger 

dispositivos física e virtualmente, bem como abordar 

a governança e a proteção de dados. Os serviços em 

nuvem podem ser uma solução efetiva, embora os 

riscos de segurança precisem ser identificados e 

abordados em cada etapa da jornada de dados. Nem 

é necessário dizer que os riscos de segurança podem 

ter um impacto negativo sobre o ROI e apresentam 

custos inesperados.  

Você está pensando em custos 

da maneira certa? 

O caso de negócios que você desenvolve no início de 

seu projeto deve provar que os resultados desejados 

superam os custos projetados. Você já aprendeu a 

determinar o ROI. As iniciativas de IoT devem ser 

tratadas como outras iniciativas estratégicas nesse 

sentido. No entanto, muitas empresas ainda avaliam 

os custos da maneira errada. Elas focam a tecnologia, 

mas deveriam considerar os custos relacionados aos 

negócios. Os custos de tecnologia provavelmente 

serão menores comparados aos custos de operações 

ou serviços.

Seus custos de tecnologia 

provavelmente serão 

menores comparados 

aos custos de operações 

ou serviços. 

DICAS ÚTEIS 
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Em última análise, o custo do serviço em si, que 

geralmente é o foco de muitas conversas de IoT, 

raramente é significativo quando comparado a 

hardware, manutenção, cadeia de suprimentos e 

custos de serviço. Esses são os fatores que arrastam 

para baixo a maioria dos casos de negócios, 

especialmente quando você precisa escalar. Para 

muitas empresas, é útil focar as considerações de 

custo nas operações. Como a IoT inclui hardware 

e conectividade, você precisará de processos para 

saber como instalar dispositivos físicos e substituir 

o equipamento em caso de interrupções. Digamos 

que você fabrica caldeiras industriais; você precisará 

de um processo para saber como instalar sensores 

e a conectividade dentro do dispositivo conectado. 

Talvez precise até ajustar o projeto da caldeira 

para que os dispositivos conectados possam ser 

instalados de maneira mais fácil e eficiente. Se você 

estiver vendendo as caldeiras e uma assinatura de 

manutenção habilitada por ordens de serviço 

automáticas, precisará alterar a forma de alocar 

recursos de manutenção e de técnicos para atender 

aos novos requisitos. Esta é outra área onde é útil 

buscar parcerias, pois os parceiros de serviços 

podem apoiá-lo nesses empreendimentos. Seja 

como você fará esses ajustes operacionais, este 

é o lugar onde a maioria dos custos residirão — nas 

mudanças nos seus negócios reais. 

 

 

Você deve buscar um MVP ou um PoC? 
Quando você passa do planejamento para 

a implementação, há vários itens a serem 

considerados. Primeiro, os nossos clientes 

geralmente acham que pular diretamente para um 

produto mínimo viável (MVP) irá ajudá-los a ganhar 

impulso e acelerar o tempo de valorização. No 

mercado altamente competitivo atual, MVPs são 

uma maneira útil de obter um produto para 

comercializar o mais rapidamente possível. 

Eles permitem que você comece pequeno e escale 

após verificar que seus dispositivos conectados estão 

fazendo o que eles pretendem fazer e estão 

cumprindo suas métricas de destino. Os MVPs 

também ajudam a identificar possíveis desafios que 

você enfrentará ao implementar e escalar o produto. 

Nesta fase, muitas empresas descobrem problemas 

como muito tempo dedicado ao provisionamento de 

dispositivos e hardware de geração ou integração de 

produtos habilitados para IoT com seus sistemas de 

faturamento e CRM. MVPs são uma maneira eficaz 

de conduzir a primeira adoção de serviços e escalar 

mais rapidamente para implementações futuras, mas 

a outra rota que você pode adotar é uma prova de 

conceito (PoC). 

Apesar de um MVP ser projetado para obter um 

produto funcional a ser comercializado rapidamente, 

um PoC é um teste interno para demonstrar e validar 

os recursos do produto. Se você decidir fazer um 

PoC, convém definir metas de valor de negócios 

claras e alinhar nas próximas etapas se essas metas 

forem atendidas. Por exemplo, determine se você 

deseja reduzir a sucata em 2% ou ter um ganho 

de eficiência de manutenção de 1%.  

Também é importante que um PoC não se torne 

um bloqueador do avanço do progresso. Garantir 

a aprovação executiva de antemão garantirá que, 

se você acertar seus objetivos no PoC, poderá passar 

automaticamente para a próxima fase de seu 

projeto. Caso contrário, você corre o risco de acabar 

em um ciclo de spin, em que você repetidamente 

reveja decisões com stakeholders e executivos sobre 

se deve prosseguir, perder tempo e recursos.



 

Liberação do ROI: como reduzir a complexidade e aproveitar melhor a Internet das Coisas // 10 

 

 

 

 

 

A consideração final é saber quando envolver um 

parceiro experiente. Se você avançar com um MVP ou 

PoC, os parceiros poderão acelerar o seu esforço e 

mostrar-lhe como evitar armadilhas comuns. Se você 

quiser escalar rapidamente e obter algo em produção 

sem demora, será útil ter parceiros já em posição. 

Integradores de sistemas (SIs) e fornecedores 

independentes de software (ISVs) são especialmente 

críticos aqui. E à medida que você migra de PoC ou 

MVP para produção, os parceiros podem ajudá-lo a 

preparar-se para necessidades adicionais, incluindo 

governança de dados e operacionalização.  

Como você pode estender o valor da 

IoT além do seu projeto inicial? 

Os clientes que obtêm o máximo de seus 

investimentos não tratam seu projeto de IoT como 

um esforço único. Visibilidade e insights podem — 

e devem — estender-se a outros aspectos da sua 

empresa. Nossos clientes geralmente tomam duas 

rotas: estendendo-se a novos processos de negócios 

e estendendo-se a novos cenários. Estendendo-se 

a novos processos, você pode capitalizar sobre o 

sucesso e a experiência adquirida. Comece pequeno 

adicionando um ou dois recursos novos ao sistema 

existente. Refine seus dados, ajuste processos, escale 

a solução e repita. Por exemplo, se você 

implementou IoT em equipamentos de produção 

para uma fábrica com êxito, você pode começar a 

estender a solução para outros locais e continuar 

melhorando a eficiência. E não estamos nos referindo 

apenas ao hardware físico — você pode escalar 

os insights e eficiências orientadas por dados que 

aprendeu, ou treinar funcionários e a equipe de 

vendas. Se você começou monitorando máquinas 

para fins de manutenção, veja como as informações 

coletadas pelos sensores podem ser usadas de 

outras maneiras. Talvez eles possam monitorar 

o consumo de energia ou horários de pico de uso. 

Além de eficiências nos ciclos de manutenção, você 

poderá otimizar os processos de estoque e cadeia 

de suprimentos. 

Outra maneira de estender o valor é criar a 

tecnologia que você já tenha implementado em 

novos cenários. Com dispositivos conectados 

instalados, torna-se mais fácil testar com inovação 

e novas estratégias. Você pode começar a pensar 

em iniciativas de transformação digital mais amplas, 

incluindo novos modelos de negócios e serviços. 

Por exemplo, uma empresa de óleo e gás5 equipou 

suas bombas de haste com sensores para monitorar 

e definir as configurações de bomba e operações 

remotamente, permitindo-lhes enviar técnicos no 

local para reparação ou manutenção apenas quando 

necessário. Como seus dispositivos estavam 

conectados, eles perceberam que podiam aplicar a 

inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina 

para adicionar recursos que ajudariam a prever 

problemas antes de sua ocorrência e evitar falhas ou 

desligamentos. O resultado foi um local de trabalho 

mais seguro e eficiente. Este é um exemplo, mas há 

muitas oportunidades para estender o valor da IoT. 

Ao trabalhar com um parceiro experiente, você pode 

antecipar e planejar seus próximos passos. E como os 

casos de uso de IoT continuam a evoluir, suas 

oportunidades de aproveitar e ampliar o valor 

continuarão crescendo. 

Os clientes geralmente 

acham que pular 

diretamente para um 

produto mínimo viável 

(MVP) irá ajudá-los a 

ganhar impulso e acelerar 

o tempo de valorização. 

DICAS ÚTEIS 
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Conclusão 

Há uma razão para todos estarem adotando a IoT: os 

benefícios são inegáveis e o futuro é promissor. De 

fato, 94% dos executivos pesquisados pela Forbes 

antecipam um aumento nos lucro de pelo menos 5% 

a 15% como resultado da IoT. Apesar de sabermos 

que as soluções de IoT têm uma justa parcela de 

desafios, nossos clientes conseguiram superá-los 

para alcançar um enorme valor. Muitas das lições 

que compartilharam não são ciência aeroespacial, 

mas você provavelmente notou temas comuns. 

Ao abordar cada passo de forma cuidadosa e 

consistente, reforçando os objetivos estratégicos que 

norteiam o projeto, você tem uma chance bem 

melhor de manter todos conectados ao cenário 

maior e alcançando o sucesso. Você não precisa 

seguir sozinho nesta jornada — há vários parceiros 

experientes que podem compartilhar conhecimentos 

e ajudá-lo a cada passo do caminho. 

Dê seu próximo passo hoje 

Precisa de ajuda para começar a usar a IoT ou 

adquirir mais impulso? Confira a lista de parceiros 

da Microsoft aqui e agende um workshop de valor 

comercial. 
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