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Novas funções que os líderes 
desempenharão com a 

ascensão da Internet das Coisas

O digital foi a principal priorida-
de dos CIOs em 2019. E eles 
irão procurar por líderes de 

Infraestrutura & Operações (I&O) que 
entreguem e ofereçam suporte a novas 
tecnologias como a Internet das Coisas 
(IoT). Porém é mais fácil dizer isso do 
que executar, segundo o Gartner, Inc., 
líder mundial em pesquisa e aconselha-
mento para empresas.

Com orçamentos estagnados e re-
cursos reduzidos para a infraestrutura 
tradicional, os líderes de I&O precisam 
permanecer relevantes e provar que 
podem sustentar os negócios digitais. 
Iniciativas digitais exigem uma estraté-
gia fundamentalmente diferente da I&O 
tradicional, que requer maior envolvi-
mento com o restante da organização 
desde o início.

"Até 2022, 80% das principais organi-
zações de Infraestrutura e Operações 
desenvolverão estratégias de I&O para 
as iniciativas de negócios digitais como 
Inteligência Artificial e IoT", afirma San-
jit Ganguli, Vice-Presidente e Analista 
do Gartner. “Projetos de Internet das 
Coisas, em especial, são um espaço em 
que os líderes de I&O podem testar 
suas novas estratégias e provar seu 
valor para os negócios”.

Os projetos de IoT mais bem-suce-
didos exigem uma abordagem orga-
nizacional abrangente de três grupos 
distintos:

	 •	I&O - Oferece integração, comu-
nicação, análise e infraestrutura 
subjacente;

	 •	Linhas de negócios - Focam no 
estabelecimento de metas e aloca-
ção de recursos;

	 •	Equipes de operações - Focam 
em design e funcionalidade de 
produtos.

Tarefas como gerenciamento de 
projetos e segurança geralmente se 
enquadram nos três grupos. No entanto, 
as áreas de I&O deveriam estar cientes 
de todas as iniciativas de IoT para criar 
processos e documentação adequados.

Os líderes de I&O deveriam assumir 
um papel de liderança mais ativo - 
Cada iniciativa de IoT representa um 
papel potencial diferente para as áreas 
de Infraestrutura e Operações, com 
variados níveis de influência, respon-
sabilidade e propriedade. Os líderes de 

I&O deveriam 
buscar um 
papel ativo 
em qualquer 
iniciativa de 
Internet das 
Coisas que 
precise de 
seu suporte.

O objetivo 
deveria ser: 
(1) avaliar 
quais progra-
mas e inicia-
tivas existem 
e qual o seu 

papel; (2) identificar áreas em que eles 
possam garantir maior propriedade 
estratégica.

O Gartner estima que, nos próximos 
anos, mais e mais equipes de I&O terão 
a responsabilidade de guia, desenvol-
vedor ou operador sobre as iniciativas 
de IoT de suas organizações. Os líderes 
de Infraestrutura e Operações deve-
riam estar atentos e passar, sempre 
que possível, de um papel de meros 
espectadores para uma posição mais 
impositiva de direcionamento.

Os quatro papéis que os líderes de 
I&O podem assumir são:

1) Espectador:
	 •	A	área	de	I&O	não	está	envolvida	

em nenhum estágio de iniciativas 
IoT;

	 •	A	 LOB	 (subdivisão	 corporativa	
focada em um único produto ou 
família de produtos, do inglês line 
of business – LOB) ou a equipe 
de operações lideram o acompa-

nhamento, a implementação e a 
operação da iniciativa.

2) Orientador:
	 •	A	área	de	I&O	é	a	principal	condu-

tora de uma iniciativa IoT;

	 •	A	área	de	I&O	orienta	a	justificati-
va de negócio, o início do projeto, 
a tomada de decisões técnicas, a 
implementação e as operações.

3) Operador:
	 •	A	área	de	I&O	não	conduz	a	iniciativa	

de IoT, mas é chamada após o estágio 
inicial para operar a solução IoT;

	 •	As	 operações	 envolvem	 o	 geren-
ciamento da infraestrutura de 
terminais de borda, conexão com 
a plataforma IoT e integração com 
sistemas corporativos (rede, servi-
dor e armazenamento);

	 •	Também	 pode	 incluir	 algumas	
análises de dados IoT;

	 •	Essa	função	geralmente	é	associada	
à função de implementador.

4) Implementador:
	 •	A	área	de	I&O	não	direciona	a	ini-

ciativa de IoT (função a cargo da 
LOB ou da equipe de operações);

	 •	A	área	de	I&O	é	responsável	pela	
implementação da iniciativa IoT, 
incluindo Edge, plataforma e inte-
gração à arquitetura corporativa já 
existente; isso geralmente acontece 
após a fase piloto ter sido concluída;

	 •	A	área	de	 I&O	 também	pode,	ou	
não, operar os sistemas IoT, mas 
provavelmente herdará a função.
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“Projetos de 
Internet das 
Coisas, em 
especial, são 
um espaço em 
que os líderes 
de I&O podem 
testar suas novas 
estratégias 
e provar seu 
valor para os 
negócios.”

Freepik

Analistas do Gartner explicam a importância dos executivos de TI na implementação de iniciativas da 
Internet das Coisas de suas organizações

News@TI
EMBRAPII oferece novos centros para projetos de 
inovação

@A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EM-
BRAPII) selecionou três Institutos SENAI de Inovação (ISI) 

para ingressar em sua rede de Unidades EMBRAPII. São eles: o 
ISI Biossintéticos e Fibras; o ISI Química Verde, ambos na cidade 
do Rio de Janeiro; e o ISI Materiais Avançados e Nano compósitos, 
em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. As novas Unidades 
terão disponíveis R﹩ 18,7 milhões da EMBRAPII para Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em parcerias com empresas 
brasileiras. As áreas de competência selecionadas têm alta demanda 
por inovação e de mercado e podem contribuir com o aumento da 
disponibilidade de produtos sustentáveis de padrão internacional 
no país, seja pela melhoria de processos ou pelo desenvolvimento 
de novas tecnologias.

Startup oferece curso de inglês online e gratuito 
com mais de 200 aulas

@A startup Kultivi (www.kultivi.com), plataforma gratuita de 
ensino que conta com mais de 80 cursos em diferentes áreas, 

oferece um curso completo, com mais de 200 aulas, para quem deseja 
aprender inglês gratuitamente.

Autoleitura de energia elétrica é vantajosa para 
comércios com portas fechadas

@Para os comércios que estão fechados desde março, por conta 
da quarentena em vigor, devido à pandemia de coronavírus, a 

autoleitura de energia elétrica é vantajosa. Neste período, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desobrigou as distribuidoras 
de enviarem funcionários para apurar o consumo de energia. Com 
isso, empresários e consumidores podem fazer a leitura do medidor 
e informar para a distribuidora. A Enel Distribuição São Paulo já 
oferece essa opção.

Solução permite que idosos realizem prova de vida 
sem precisar sair de casa

@A startup curitibana Bexpo apresentou a solução LivID, que 
permite que os idosos possam fazer a prova de vida e recadas-

tramento de maneira totalmente digital, por meio de computadores 
e dispositivos móveis, para a obtenção de pagamentos de aposenta-
dorias ou de pensão. Dessa maneira, não há necessidade de realizar 
qualquer deslocamento, preenchimento de formulários ou processo 
presencial para o recebimento do benefício e todo o processo pode 
ser realizado em cerca de dois minutos.

iCasei permite transmissão de casamento ao vivo 
dentro do site do casal

@O iCasei, plataforma de tecnologia de site e lista virtual de 
presentes de casamento, há 12 anos no mercado, anuncia 

um novo recurso para os noivos: a transmissão ao vivo de eventos 
dentro do site de casamento. A intenção é prestar  um auxílio aos 
casais que tiveram que adiar a data da celebração, mas pretendem 
seguir com a oficialização da união civil na data original. "Somente 
os convidados do casal terão acesso ao site e, por consequência, à 
transmissão do casamento", comenta Luis Machado, CEO do iCasei.

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
Crises paralelas que 

potencializam os 
problemas

Uma verdadeira 
mudança de hábitos 
parece ter invadido o 
universo virtual.

O isolamento social 
que estamos en-
frentando, associado 

ao volume de ferramentas 
tecnológicas para conectar 
pessoas, ideias e informa-
ções, vem proporcionando 
o surgimento de novos fe-
nômenos. E não são apenas 
as redes sociais mais utili-
zadas – com certeza você 
deve ter assistido diversas 
lives nelas – mas também 
soluções corporativas estão 
se disseminando. Surgiram, 
inclusive, versões gratuitas 
disponibilizadas estrategi-
camente por diversas com-
panhias para gerar tráfego, 
hábitos e também minimizar 
os impactos nos negócios.

Entretanto, com este ar-
senal de recursos, uma boa 
dose de atitude e vontade 
de protagonismo, estão 
emergindo inúmeros disse-
minadores de informações, 
orientações e verdades ab-
solutas. Aliás, nossas redes 
sociais e e-mails estão sendo 
diariamente bombardeados 
com conteúdos, gráficos, 
pesquisas, vídeos e convites 
para webinares e lives.

Em pouco mais de um 
mês, uma verdadeira mu-
dança de hábitos parece 
ter invadido o universo 
virtual. Quem dificilmente 
aparecia ou valorizava estas 
oportunidades de conexão, 
agora é presença constante 
e passou a ter uma intensa 
vida digital. Estou surpreso 
com empresários, empreen-
dedores e profissionais que 
outrora se demonstravam 
inacessíveis, distantes e até 
mesmo resistentes ao con-
tato com o público e mer-
cado, mas neste momento, 
resolveram vir para o front.

Não tenho dúvidas de que 
este movimento é mais po-
sitivo do que negativo e que 
mostrar a cara para o mer-
cado e expor as suas ideias 
é muito importante e mar-
cante para colaboradores, 
clientes e sociedade. Mas é 
impossível não perceber um 
sinal de alerta nesse “novo 
normal”. É preocupante e 
desafiador lidar com o ex-
cesso de informações sem 
base, sem fonte e que de 
maneira irresponsável cir-
culam diariamente. Muitas 
dessas informações poten-
cializam o medo, geram 
desespero e angústia para 
as pessoas. 

Discursos inflamados po-

tencializam a crise e criam 
ainda mais instabilidade em 
equipes de profissionais já 
assustadas o suficiente com 
a situação que vivem diaria-
mente. Nesse momento de 
incertezas, de uma nova rea-
lidade e de apreensão, rever 
alguns hábitos é primordial. 
É preciso pensar - e bem! 
-  antes de compartilhar 
algum conteúdo e, acima de 
tudo, certificar-se da fonte 
que gerou a informação.

Não vale disseminar ainda 
mais o medo, a incerteza e a 
angústia. Tenho a convicção 
de que não ter informações 
assusta, mas quando ela é 
excessiva e ainda sem muita 
base, certamente atrapalha 
ainda mais. Precisamos ser 
prudentes, entender se re-
almente é estrategicamente 
interessante e importante 
compartilhar um vídeo, live, 
webinar, publicamente. Em 
muitos casos, direcionar 
a informação para um pú-
blico-alvo específico (seus 
colaboradores, seus clien-
tes, seu time de vendas) é 
muito mais eficiente. 

Antes de abraçar esse 
universo virtual de possibi-
lidades, vale a reflexão: será 
que realmente o que estou 
querendo falar interessa a 
este público? Caso entenda 
que deva comunicar, dis-
ponibilizar e compartilhar 
algum conteúdo, faça isto 
de maneira ordenada:
	 •	Tenha	um	planejamento	

cuidadoso
	 •	Elabore	uma	estratégia	

para que a sua mensa-
gem tenha relevância, 
consistência e faça a 
diferença no meio de 
tantos conteúdos dis-
poníveis

	 •	Procure	 ser	 prático	 e	
objetivo

	 •	Ajuste	a	linguagem	com	
o público-alvo

	 •	Evite	excessos	e,	prin-
cipalmente, vaidade e o 
deslumbramento com a 
oportunidade de falar 
em público 

	 •	Seja	autêntico	e	fiel	aos	
seus princípios éticos e 
profissionais

 
Jamais esqueça que a crise 

e a pandemia passam, mas 
uma imagem arranhada nos 
momentos de empolgação 
e falta de discernimento, 
pode demorar para recupe-
rar, ou jamais voltar a ser o 
que era antes.

 
(*) - Especialista nas áreas de gestão 

e estratégias comerciais, realiza 
palestras, consultoria comercial e 

treinamentos vivenciais. É autor dos 
livros 'Em Busca do Ritmo Perfeito' 

e 'Caçador de Negócios' (www.
orobertovilela.com.br).

Roberto Vilela (*)

Empresa desenvolve sensor que alerta 
sobre distância segura entre trabalhadores

Uma pulseira equipada com 
sensor RFID (do inglês, Radio-
-Frequency IDentification), 
que emite um aviso (sonoro e 
led) caso duas pessoas se apro-
ximem além das recomenda-
ções de distância consideradas 
seguras para evitar o contágio 
do novo Coronavírus, é uma 
nova opção projetada para 
habilitar o retorno seguro ao 
trabalho após a quarentena. 

A solução, denominada Smart 
Proximity, foi desenvolvida pela 
Engineering, companhia global 
de Tecnologia da Informação e 
Consultoria especializada em 
Transformação Digital. “Esta 
é uma medida efetiva de se-

gurança para o ‘novo normal’ 
no ambiente de trabalho”, co-
menta Filippo Di Cesare, CEO 
da Engineering Latam (Brasil 
e Argentina).

Baseada num sensor, que 
pode ser implementado em 
uma pulseira ou outro suporte, 
a solução é capaz de se relacio-
nar com um ou mais sensores 
nas proximidades. Quando dois 
dispositivos estão visíveis, eles 
alertam os usuários, de maneira 
autônoma e em tempo real, 
sobre a violação da distância de 
segurança, que é configurada 
de acordo com os parâme-
tros adotados pelas empresas 
(www.engdb.com.br).


