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Aplicações de Governo e IoT: Demanda 
por conexão de qualidade 



• Fundado em Novembro de 2001 
pelo CPqD e PADTEC 
 

• Focado em PDI aplicado 
Associado à 

QUEM SOMOS 



QUEM SOMOS 

Provedor de soluções em 
software, hardware e sistemas 

embarcados. 

Excelência em engenharia de 
processos com CMMI, RUP e SCRUM. 

Um dos principais ICT do Nordeste em 
P&D, com recursos oriundos da Lei de 

Informática. 



Faturamento:  

+ R$ 40M  
por ano em projetos 

 

ATLÂNTICO EM NÚMEROS 



ONDE ESTAMOS 

FORTALEZA - CE 

SÃO PAULO - SP 

P&D por excelência Qualidade em SW e  Consultoria Especializada 



Aplicações de Governo e IoT: Demanda por 
conexão de qualidade 

 

• IoT 

•Aplicações de Governo 

•Demanda por conexão de qualidade 

 
 





Conceito 

É uma rede crescente de dispositivos do cotidiano, desde máquinas 
industriais até bens de consumo, que podem compartilhar informações 
e concluir tarefas sem a necessidade de intervenção humana, gerando 
resultados de valor. 



Principais componentes 

1. As coisas ou recursos; 

2. As redes de comunicação que as conectam; 

3. Os sistemas de computação, que usam os dados que fluem de e 
para as nossas coisas. 





Desafio 

 

“Fazer Coisas Inteligentes trabalharem em conjunto com a 
infraestrutura capaz de usar seus dados” 



MERCADO 



Provedor de soluções em 
software, hardware e sistemas 

embarcados. 





Números 

 

“65% dos aplicativos já geram receita real para as empresas. Até 2018, 
esse número vai saltar para 80%, de acordo com o levantamento.” 

 

 

 

 

 
* De acordo com pesquisa da Harbor Research encomendada pela Progress 

 



 

Aplicações Governo & Áreas 
Globais 



Aplicações do Governo 

• Cidades inteligentes 

• Segurança 

• Saúde  

• Agricultura 

• Educação 

• Transporte  

• Energia  

• Produtividade industrial 

 
Áreas a serem prioritariamente incentivadas pelo governo 



Mercados priorizados pela indústria 

• Casas Inteligentes (19%) 

• Wearables (13%) 

• Automotivo (11%)  

• Esportes/fitness (11%)  

• setor público foi (4%) 

 

 

 
* De acordo com pesquisa da Harbor Research encomendada pela Progress 

 



Projeção para 3 a 5 anos 

• Saúde (14%) 

• Cidades inteligentes (13%)  

• Setor automotivo (12%)  

• setor público (8%) 

 

 

 

 
* De acordo com pesquisa da Harbor Research encomendada pela Progress 

 



 

Aplicações 



Serviços públicos 

• Sensores em lixeiras podem ajudar a prefeitura a otimizar a coleta de 
lixo 

 

• Carros podem se conectar a uma central de monitoramento de 
trânsito para obter a melhor rota para aquele momento, assim como 
para ajudar o departamento de controle de tráfego a saber quais vias 
da cidade estão mais movimentadas naquele instante. 



Hospitais e clínicas 

Pacientes podem utilizar dispositivos conectados que medem 
batimentos cardíacos ou pressão sanguínea, por exemplo, e os dados 
coletados serem enviados em tempo real para o sistema que controla 
os exames; 



Agropecuária 

Sensores espalhados em plantações podem dar informações bastante 
precisas sobre:  

 
• temperatura,  
• umidade do solo,  
• probabilidade de chuvas,  
• velocidade do vento  

 

E outras informações essenciais para o bom rendimento do plantio.  



Fábricas 

Medir em tempo real a produtividade de máquinas ou indicar quais 
setores da planta precisam de mais equipamentos ou suprimentos; 



Lojas 

Prateleiras inteligentes podem informar em tempo real quando 
determinado item está começando a faltar, qual produto está tendo 
menos saída (exigindo medidas como reposicionamento ou criação de 
promoções) ou em quais horários determinados itens vendem mais 
(ajudando na elaboração de estratégias de vendas); 











 

Demanda  por conexão de Qualidade 



Principais barreiras 

• Conectividade 

• IPV6 (implementação da nova rede) 

• Eficiência energética dos sensores 

• Espectro 

• Gestão do armazenamento 

• Segurança 

• Privacidade do consumidor 

• Dados (Big Data) 

 



Componentes da Qualidade 

• Velocidade 

• Disponibiidade 

• Segurança 

• Diversidade 



 

 

Ampliar ou conceber uma nova arquitetura ? 



OBRIGADO! 
cilis@atlântico.com.br 

(85) 3216.7802 e (85) 9-8802.8529 

 


