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New Ecosystem

ü O crescimento do mercado de cidades inteligentes está estimado em aumentar dos
USD 318.03B em 2015 para USD 757.74B em 2020. Este Mercado está segmentado em
4 grandes áreas: transporte, utilities, prédios e serviços inteligentes para os cidadãos.

ü O ecossistema de hardware / software para IoT está em construção, pois os atuais
sistemas operacionais e hardware não atendem as necessidades e requisitos
necessários para IoT.



Recomendações para Estruturação de Soluções IoT

Fonte: BNDES, 2018



Pontos para o Gestor atentar no Planejamento de Soluções IoT

ü Privacidade : coleta, processamento, armazenamento e acesso de dados pessoais

üSegurança da Informação: em 2024 as empresas gastarão USD 134B em segurança
(Fonte: Kaspersky, 2018)

ü Interoperabilidade: o desafio dos Silos digitais

ü Capacidade de Análise de Dados: Big Data e Little Data

ü Dificuldades para contratação de soluções IoT: ausência de conhecimento técnico
adequado a formulação dos Termos de Referência



Para além do trivial…



Iluminação Pública

ü Competências para gestão da iluminação pública: Para onde devo enviar os dados e
quem analisa?

üFinanciamento da iluminação pública: PPPs – COSIP; Mais de 100 projetos iniciados
até inicio de 2017

ü Privacidade em iluminação pública inteligente: Em 2014, o The NYT alertava para
problemas de privacidade relacionados à captura de dados de sensores e câmeras
instaladas na iluminação inteligente do aeroporto de Newark Liberty.

ü A interconexão da iluminação pública com variados dispositivos conectados a
internet poderá tornar a infraestrutura de iluminação pública vulnerável a ataques
cibernéticos



PUCRS Smart City Innovation Center

ü O Centro de Inovações em Cidades Inteligentes está localizado no TecnoPUC e possui
cooperação com empresas privadas, indústrias, universidades e setores do governo.

üO Centro tem a missão de ajudar as empresas a melhorar e fortalecer sua
competitividade no mercado, desenvolvendo pesquisas e estudos aplicados para encontrar
a melhor solução possível para os desafios do mercado.

üO Centro de Inovação estabeleceu um acordo de cooperação técnica com o Centro de
Inovação IoT de Barcelona, a fim de atuar como um player global neste domínio para
desenvolver projetos de adesão para ajudar as empresas a encontrar a melhor solução para
seus desafios, considerando o mercado global.

üO Centro participa ativamente da discussão sobre políticas públicas para a IoT e Smart
Cities no Brasil: membro do conselho consultivo do projeto ABDI/Inmetro - "Ambiente de
Demonstração de Tecnologias para Cidades Inteligentes"
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