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NOVAS TECNOLOGIAS PARA A GERAÇÃO DE RIQUEZAS

TICs: Computação 

em Nuvem, Big 

Data, Inteligência 

Artificial  
TICS: IoT, 

Sistemas e 

equipamentos

Produção 

inteligente e 

conectada

Materiais 

Avançados

Nanotecnologia

Bioprocessos e 

Biotecnologias 

Avançadas

Armazenament

o de Energia 

TICs:

Redes  

Produtos, 

processos, 

gestão e 

modelos de 

negócio

Produtividade 

sistêmica cada 

vez mais 

determinante 

para a 

competitividade 

e a alocação de 

investimentos em 
nível global

Fonte: Indústria 2027: Riscos e Oportunidades para o Brasil diante de Inovações Disruptivas





40%
DAS 

APRESENTAÇÕES

IoT



20 Years Later, 

All of These 

Fit in Your 

Pocket









Processamento 

de Linguagem 

Natural

ENTENDE

Geração e Teste 

de Hipóteses

RACIOCINA

Aprendizado de 

Máquina

APRENDE INTERAGE

Interação com 

humanos







Conecta atores do agronegócio através de uma

plataforma que possibilita a entrega de insights e

soluções integradas aos clientes

Utiliza a digitalização nos processos de

desenvolvimento de aviões, o que reduz seus custos,

dá maior precisão à leitura e possibilita ajustes em

tempo real no seu processo de produção

Realiza diagnósticos inteligentes de dados em tempo

real para que as empresas sejam bem-sucedidas na

sua estratégia de transformação digital

Investe em ferramentas como Apps, BI e Big data,

captação por voz, soluções de comunicação e

interatividade, machine learning, realidade

aumentada

Integra dispositivos (via IoT) a fim de garantir maior

eficiência operacional aos clientes





VIVEMOS EM UMA ERA DIGITAL

residências

dispositivos

veículos

ambientes de trabalho
Internet das Coisas 

está cada vez mais presente

no cotidiano das pessoas....



Em 2020, teremos cerca de 20 BILHÕES 
de dispositivos conectados
Fonte: Rockwell Automation 2017.



na Indústria 
Internet das Coisas Internet das Coisas 

para o Consumidor

US$  11 trilhões 
em 2025*

Impacto potencial 
pode alcançar

*Projeção para 9 setores: casas, escritórios, fábricas, ambiente de varejo, estaleiros, saúde humana, logística externa, 

cidades, veículos. Fonte:  Mckinsey Global Institute. The internet of things: mapping the value behind the hype, 2015.



O Brasil precisa 

acompanhar essa agenda...



AGENDA DA MEI DE IOT

 Estímulo à adoção das novas tecnologias pelas empresas

 Financiamento ao desenvolvimento tecnológico e inovação 

 Formação de recursos humanos para a economia digital 

 Expansão  e melhoria da infraestrutura de banda larga

 Definição de aspectos regulatórios

 Formulação e implementação de políticas de estímulo ao 

setor, de forma articulada entre os atores públicos e privados
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