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Sobre o que vamos falar hoje ? 

 

- IBM 

- Smarter Planet 

- Smarter Cities 

- Mobilidade 

- Exemplos 

- Não é uma palestra 

 Não é uma aula 
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Planeta Mais Inteligente  

O Mundo está cada vez mais Instrumentado... 

Interconectado...  

Inteligente ! 

../../../SMARTER CITIES/IBM FORUM 2011 - Video de Abertura - YouTube.flv
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83% GenYers 
se juntaram a uma rede 
social (“Geração Y”) 

9.6 Bilhões 
dispositivos conectados 

2.5 Quintilhões 
bytes de dados novos 
gerados todos os dias 

Internet da Informação Internet da Colaboração Internet das “coisas” 

Interconectado - O Planeta está ficando mais inteligente… 

Howard e a Internet das coisas - YouTube.flv
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“Planeta mais Inteligente” 

Como 

aproveitar a 

abundância de 

informações 

disponíveis em 

tempo real, para 

tomar decisões 

inteligentes? 

Nova 

Inteligência 

Como trabalhar 

melhor com as 

novas formas 

de compra, vida 

e trabalho das 

pessoas? 

Trabalho mais 

inteligente 

Como criar  

uma 

infraestrutura, 

que seja tão 

dinâmica como 

o atual 

ambiente de 

negócios? 

Infraestrutura 

dinâmica 

Como responder 

rapidamente 

tomando ações 

com relação à 

energia, ao 

ambiente e à 

sustentabilidade? 

Além do verde 

 


 

“Cidade mais Inteligente” 
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Fontes: (1) Fundação Getúlio Vargas; (2) Pesquisa Forbes sobre aeroportos no mundo; (3) Fundação Dom Cabral; (4) Associação Brasileira dos Terminais Portuários 

Perda anual na economia de São Paulo 
por causa de congestionamentos (1) 

$18 
bilhões 

Trânsito 

Atraso nas chegadas de voos dos dois 
maiores aeroportos do Brasil (2) 60% 

Aeroportos 

Gasto anual com consertos de veículos 
ocasionado pelas más condições de ruas 
e estradas (3) 

$435
milhões 

Infraestrutura 

Tempo  médio para exportar um container pelo 

Porto de Santos, 13 dias maior que o mesmo 

processo pelo Porto de Hong Kong (5 dias) (1) 

18  

dias 

Portos 
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Fontes: (1) Ministério da Agricultura, (2) IBGE, (3) Fenaseg 

Da produção de soja no Brasil é 

perdida devido a falta do uso de 

tecnologia (1)  

35% 
Agricultura 

Da produção Brasileira de alimentos 

é perdida principalmente por 

problemas no manuseio e no 

transporte das mercadorias (1) 

40% 
Transporte 

De aumento na perda de energia entre 

os anos de 2003 e 2007 no Brasil é 

maior que o crescimento na geração 

neste mesmo período (2) 

15% 
Utilidade Pública 

Do total pago pelas empresas de 

seguro no Brasil são consideradas 

reclamações fraudulentas (3) 

15% 

Segurança Pública 



© 2013 IBM Corporation 9 

Quais os problemas e desafios das cidades ? 

 

- Aumento da renda sem aumentar as taxas 

- Perda de arrecadação 

- Processos manuais 

- Infraestrutura obsoleta 

- Processos complexos 

- Projetos de infra estrutura sem continuidade 

 

- Melhor eficiência 

- Mais serviços 

- Baixo Custo 

Como resolver isso ? 
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Cidade Mais Inteligente 

Utiliza TI para capturar, integrar, analisar, planejar e agir de forma inteligente às atividades 

da cidade, resultando num melhor lugar para se viver, trabalhar e fazer negócios. 

Segurança Pública 

- Monitoramento via video 

- Integração e gerenciamento de 

emergência 

Sistemas Inteligente de Transporte 

- Gerenciamento integrado de bilhetagem 

- Pedágios de vias 

- Gerenciamento de tráfego 

Gerenciamento de Energia 

- Monitoramento e estabilidade da rede 

- Gerenciamento de Demanda 

Saúde Pública 

- Controle de epidemias 

- Atendimento ao paciente 

- Segurança da informação 

- Gerenciamento de imagens 

Comando Integrado da Cidade 

- Status e controle da cidade 

- Automação baseada em evento e 

otimização entre sistemas 

- Análises de tendências e predição. 

Prédios Inteligentes 

- Prédios ecologicamente corretos e eficientes 

- Segurança e conforto para usuários  

- Gestão de ativos e serviços. 

IBM Smart ads For Smarter Cities - YouTube.mp4
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Iniciativas  Inteligentes 

Conheça o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro.flv
IBM Smarter Cities Intelligent Operations Center 1.6 Demo - YouTube.mp4
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Tecnologia – Busca da Inteligência 

Investimento de US$ 2 Bilhões de Dólares  

Mobilidade Nuvem Analítica Social 
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Variedade 
Use mais tipos de dados 

Velocidade 
Use os dados mais 
rapidamente/em movimento 

Volume 
Use grandes volumes de 
dados 

Veracidade 
Use os dados corretos 

Big Data – o novo recurso natural 
 

Em seu formato bruto, o 

valor do petróleo é baixo. 

Uma vez que processado e 

refinado, ele é a energia do 

mundo 

Valor 
Obtenha retorno destes 

investimentos  
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Volume - Variedade - Velocidade - Veracidade - Valor  

../Documents/IBM/VDO/Discovery 2111 - O supercomputador WATSON - akamaihd video.flv
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A mobilidade está mudando a forma como usamos nosso tempo e 

interagimos 

Clientes que compram com tablets gastam 

20% a mais que os que compram com 

computadores 

Até o final do ano, o volume de transações 

móveis terá aumentado em 50% sobre o ano 

passado 

Dos usuários móveis estão com seus 

dispositivos ao alcance das mãos 

100% do tempo 
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Para:  

Interações entre médicos e 

fornecedores, melhorando a 

qualidade do atendimento, 

segurança do paciente e 

eficiência melhorando a 

experiência do paciente 

Para:  

Gerentes de construção de 

projetos usando soluções 

móveis para buscar novos 

projetos em indústrias de 

maior crescimento 

Para:  

Redirecionamento em 

tempo real para o melhor 

caminho 

De:  

Instituições tradicionais da 

saúde 

De:  

Empreiteiro geral com 

funcionários remotos 

De:  

Ficar parado em 

congestionamentos 

Saúde Construção Governo 

A mobilidade está mudando a indústria convencional 

IBM MobileFirst Enables Enterprise Mobility - YouTube.mp4
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A primeira reação é o foco em dispositivos e aplicações interessantes 

Líderes de negócios pensam em mobilidade 

com: “Vamos construir uma aplicação móvel 

legal, colocá-la no iTunes e pronto!” 

..... Mas, o fato é que o legado e os processos 

de negócio precisam ser otimizados para uma 

boa experiência móvel. 

Clay Richardson, Forrester Analyst   



© 2013 IBM Corporation 18 

As empresas estão lutando com desafios móveis diferentes 

Fragmentação de dispositivos e plataformas 

Velocidade e interações freqüentes do ciclo de vida 

móvel 

Funcionalidade Online/Offline 

Segurança para proteger dados corporativos 

Conectividade a sistemas back-end e a nuvem 

Contexto Móvel aproveitando facilidades únicas, 

como geo-localização 
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De Para 

• Aprendizado e 

compartilhamentos simples 

• Enviar email, acessar calendário 

e social networking 

• Transações básicas como 

comprar músicas ou livros 

Duas oportunidades de negócios 

surgiram: 

A transformação real está no modelo de negócios 

• Interagir com todos anywhere, 

anytime. 

• Executar mais transações ‘em 

movimento’ 
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Logo, as perguntas mais importantes são… 
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Desenvolvimento de software móvel é um esporte de time 

 Desenvolvimento de software involve um time de 

pessoas com papéis diferentes: 

– Design, desenvolvimento, teste, operações, etc. 

 

 Ferramentas podem criar ou quebrar a colaboração 

 Ferramentas fragmentadas criam silos 

– Ferramentas integradas derrubam barreiras 

 

 Desenvolvimento efetivo depende de…. 

– Objetivos definidos 

– Transparência 

– Alinhamento dos times através de todo ciclo de 

vida do desenvolvimento 

 

 

 

City of Dubuque - IBM Smarter Planet Client Success Video - YouTube.mp4 - Shortcut.lnk
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Uma transação móvel é… 

 

…uma troca significativa  

de qualquer coisa com  

valor para o negócio! 

 Check-in aéreo 

 Classificações e outras interações  

sociais 

 Programas de fidelidade 

 Self-service de funcionários 

 Assinatura de documentos 

 Decisões de processos 

 Captura de comportamento dos  

consumidores 

 Colaboração 

 Aquisição de bens ou serviços 

 etc. 



© 2013 IBM Corporation 23 

Enfrentando a gestão multicanal 

Exemplos dos desafios da entrega 

Conteúdo adaptado ao contexto do canal 

Experiência consistente (requer código e 

serviços compartilhados) 
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Rota Acessível - Permite que usuários relatem problemas de acessibilidade  

Diego S. Gallo, 
IBM Research 

Brasil 
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Transformando-se em uma Empresa Móvel 

IBM Endpoint Manager  

for Mobile  

IBM Social Business,  

Commerce & Analytics 

IBM Mobile Services  

IBM Mobile Foundation 

Com uma plataforma e serviços móveis end-to-end 

Construa  

aplicações móveis 

Conecte & execute 

sistemas móveis 

Gerencia 

dispositivos e 

aplicações móveis 

Proteja meu 

negócio móvel 

Estenda as 

capacidades para o 

móvel 

Transforme  

meu negócio 
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http://brazil.smarterplanetchallenge.com/ 
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 Força de trabalho composta por mais 
de 420.000 funcionários em 172 países 

 50% com menos de 5 anos de IBM e 
40% trabalham remotamente 

 Implemantado a É uma rede social que 
explora o potencial de interconexões, 
equipamentos e conhecimentos entre 
pessoas e tecnologias 

 Contém 30.000 artigos, fóruns que 
atraem 1 milhão de visitantes por mês, 
400.000 perfis ativos, 800 bloggers e 
450 wikis 

 Índice de satisfação nas buscas 
aumentou 50%, com ganho de 
produtividade estimado em U$4.5M por 
ano 

 $700K por mês em redução de viagens 

 Redução significativa em voicemail e 
custos com servidores de email 

Drive workforce productivity and effectiveness > Find and build expertise 

Com a My developerWorks, a IBM economiza $100 

milhões ao ano no suporte técnico da IBM 

Source: IBV interviews;  
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Antonio C Canova 
Partner Executive 
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