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RESUMO  

 
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a internet e suas tendências. O tópico central da 

discussão é a evolução da internet rumo à ubiquidade e sua transformação em uma infraestrutura de conexão 

entre objetos presentes em nosso cotidiano. Para atingir tal meta, foi feita uma revisão bibliográfica buscando 

embasamento teórico em pesquisas já realizadas sobre a temática e análise de dados obtidos através do envio de 

questionário a um grupo específico de pessoas. Durante os estudos foi possível detectar a grande importância que 

a Internet of Things ou Internet das Coisas, poderá ter em um futuro não tão distante para as telecomunicações e 

para a interação humano-computador. 

 

Palavras chave: Internet Ubíqua, Internet do Futuro, Internet das Coisas. 

 

ABSTRACT 

 
The present work has the objective of making a reflection about internet and its trends. The central topic of 

discussion is the Internet evolving towards the ubiquity and its transformation in a connection infrastructure   

between objects existing in our everyday life. To achieve this goal, It was made a literature review looking at 

theoretical research which has already been conducted on the subject and qualitative analysis of the data 

obtained by sending a questionnaire to a specific group of people. During the studies were possible to understand 

the great importance of Internet of Things will have in a near future for telecommunications and human-

computer interaction. 

 

Keywords: Ubiquitous Internet, Future of Internet, Internet of Things. 

 

1. Introdução  

 

O avanço tecnológico dos últimos tempos tem impulsionado grandes mudanças na 

forma como utilizamos a internet (DEITEL, 2003) e, por sua vez, ela tem permitido cada vez 

mais uma desvinculação entre localidade e sociabilidade incentivando relações não limitadas 

pela distância (CASTELLS, 2003). 
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Com uma vasta gama de serviços como correio eletrônico (e-mail), fóruns 

(newgroups), transferência de arquivos (FTP
1
) e a revolução na infraestrutura através das 

conexões wireless (sem fio), a internet tem se tornado cada vez mais presente, e de tal forma 

ubíqua
2
, em nosso cotidiano (ROCHA, 2008).  

Grandes nomes no mercado tecnológico como Steve Ballmer (CIO da Microsoft), 

afirmam que o computador que reconhece as ações do usuário predominará no futuro e que a 

internet, mais que um local para publicação de documentos digitais, será uma ferramenta de 

apoio à computação (apud ALVES, 2011).  

O presente estudo tem por objetivo discutir o conceito da Internet of Things (IoT) ou 

Internet das Coisas, que tem  por  premissa a conexão de objetos do mundo real  com a 

internet,  permitindo que eles tenham endereços IP e URL’s  referenciando-os da mesma 

forma que funcionam as páginas Web atuais  (FRANÇA et al , 2011; DINIZ 2010),  

transformando o computador em algo pervasivo
3
. Além disso, este trabalho almeja responder 

ao seguinte questionamento: os eventuais rumos da internet e da mobilidade levarão a IoT a 

uma posição de supremacia como tecnologia de apoio e com isso permitirá de fato a internet 

caminhar em direção a ubiquidade?  

A metodologia empregada para concepção deste trabalho foi em grande parte, 

pesquisas bibliográficas em livros e artigos já publicados sobre o assunto que permitiram um 

melhor embasamento do conteúdo e uma visão qualitativa sobre o tema abordado. Também 

foi feita uma pesquisa através da distribuição de questionários a 100 pessoas (com idades,  

profissões e nível de conhecimento em tecnologia variados)  residentes em Belo Horizonte e 

região metropolitana, sendo que deste total 66 responderam. Vale ressaltar a importância de 

ferramentas web para suportar esta pesquisa, uma vez que a elaboração do questionário foi 

feita no google docs e o envio através do  facebook.   

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1. História da Internet 

 

A internet consiste em uma rede de redes que conecta pessoas de todo mundo 

fornecendo recursos, entre eles, serviço de correio eletrônico (e-mail), envio de arquivos 

                                                           
1
 File Transfer Protocol ou Protocolo para Transferência de Arquivo 

2
 Ubíquo = do Latim ubiquu - Adjetivo - que está ao mesmo tempo em toda a parte. 

3
Do inglês pervasive, significa espalhado, difuso. 
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(FTP) e compartilhamento de conteúdo multimídia através da World Wide Web ou 

simplesmente Web (LAUDON, 2001).  Segundo Diniz (2011), a internet permite a qualquer 

computador conectar-se a ela e trocar informações através de pacotes de dados utilizando a 

família de protocolos conhecida como TCP/IP
4
. 

 

A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que a 

eletricidade foi na era industrial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada 

tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de 

distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade humana. 

(CASTELLS, 2003, p.7). 

 

A Advanced Research Projects Agency (ARPA) surgiu em 1958, motivada pelo 

departamento de defesa dos Estados Unidos, com o objetivo de mobilizar recursos de 

pesquisa e assim ter mais tecnologias militares em relação à União Soviética. A Arpanet, 

primeira rede de computadores montada pela ARPA, foi a precursora da internet como a 

conhecemos hoje, permanecendo em operação até fevereiro de 1990. Nesta década ocorreu 

uma verdadeira explosão de popularidade da internet com o advento da World Wide Web 

(CASTELLS, 2003). 

 

2.2. World Wide Web 

 

Em 1990, Tim Berners-Lee que trabalhava no CERN, Laboratório Europeu localizado 

em Genebra – Suíça, desenvolveu a World Wide Web como uma proposta de sistema para 

ajudar cientistas do laboratório a buscar e compartilhar informações (TANEMBAUM, 2003), 

organizadas através do hipertexto (texto que permite em sua estrutura elementos multimídia 

como áudio, vídeo, entre outros).  

O desenvolvimento da World  Wide Web propiciou uma mistura entre tecnologias de 

computação e comunicação, potencializando a capacidade de interligação da internet e 

mudando o modo como os negócios são feitos e a forma como os indivíduos interagem com 

produtos, serviços e outras pessoas (DEITEL, 2003). Em conjunto com o navegador Mosaic, 

desenvolvido por estudantes da universidade de Ilinois, a WWW possibilitou mais fluidez na 

apresentação da informação permitindo sites com texto, figuras, sons, vídeo e links (vínculos 

                                                           
4
 Modelo de referência e a pilha de protocolos base para a implementação de padrões universais para a internet 

(TANEMBAUM, 2003) 
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dinâmicos com outros documentos e objetos armazenados no mesmo computador ou em 

computadores remotos LAUDON (2001)). 

“A base da Web é a transferência de páginas do servidor para o cliente“ 

(TANEMBAUM, 2003, p.670). A World Wide Web é “um sistema com padrões 

universalmente aceitos para armazenamento, recuperação, formatação e exibição de 

informação usando a arquitetura cliente/servidor.(..)  “(LAUDON,  2001, p.209). Para acessar 

um site na Web, o usuário precisa especificar o endereço da página na internet, chamado URL 

(Uniform Resource Locator), que permite identificar o caminho para se chegar ao recurso 

desejado na Web.  

O HTTP (Hipertext Transport Protocol) é o padrão de comunicação usado por  

páginas Web, sendo ele que define como as mensagens são formatadas e transmitidas e quais 

ações os servidores e navegadores devem  tomar em resposta aos vários comandos feitos 

pelos usuários da Web (LAUDON, 2001). 

A figura 1 mostra o modelo básico de funcionamento da Web. Uma página está sendo 

exibida pelo navegador no computador do usuário ou cliente (client). Após o clique sobre o 

link abcd.com, o navegador envia uma mensagem para o servidor, solicitando a página 

referenciada. Ao ser respondida a requisição (pedido), a página é exibida e pode conter outros 

links apontando para várias outras páginas, contidas em outros servidores (TANEMBAUM, 

2003). 

Figura 1 - Arquitetura da Web 

 

Fonte: (TANEMBAUM, 2003, p.654)  

 

Em outubro de 1994, Tim Berners-Lee fundou a World Wide Web Consortium (W3C) 

que tinha por principal objetivo o desenvolvimento de tecnologias interoperáveis não 
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proprietárias para a Web e a padronização de tecnologias, entre elas o HTML (Hipertext 

Markup Language), que é à base de toda implementação Web (DEITEL, 2003). 

 

2.2.1. HTML : A base da Web 

 

A Hipertext Markup Language ou HTML consiste em uma linguagem de marcação 

baseada no conceito de Hipertexto. Estes elementos podem ser, por exemplo, palavras, 

imagens, vídeos ou áudio (FERREIRA, EIS, 2010). A estruturação do código HTML se faz 

através de instruções chamadas tags que permitem definir como textos, gráficos, vídeos, sons 

e links são colocados num documento. (LAUDON, 2001). 

As tags são marcações sintáticas que descrevem dados e comandos contidos em um 

documento HTML e são lidas por um navegador (browser). Ao ler um documento o browser 

interpreta as tags que compõem o documento HTML e define como os dados serão exibidos 

na tela dos dispositivos (SOUZA, ALVARENGA, 2004). 

O HTML vem atravessando constantes modificações em cada versão lançada. As 

versões 1.0 e 2.0 não continham tabelas, sendo estas incluídas na versão 3.0. Na 4.0, recursos 

de acessibilidade para usuários com necessidades especiais e o suporte a linguagens de scripts 

foram uma das melhorias (TANEMBAUM, 2003).  

O HTML 5 surgiu do esforço de um grupo de desenvolvedores chamado WHATWG 

(Web Hypertext Application Technology  Working Group) em 2004, sendo que somente em 

2006 este grupo e a W3C (que investia seus esforços no XHTML 2, descontinuado em 2009) 

passaram a trabalhar juntos. A primeira especificação foi lançada pela W3C em 2008. O 

HTML 5 traz melhorias como melhor suporte a Cascading Style Sheets (CSS – utilizado para 

centralizar a customização do layout de uma ou várias páginas web), estrutura de codificação 

mais focada na semântica e maior interatividade sem instalação de plug-ins
5
 (FERREIRA, 

EIS, 2010). 

 

2.2.2. Evolução da Web 

 

Existem algumas buzzwords
6
 que permitem dividir a Web em épocas. As mais comuns 

de serem vistas em artigos acadêmicos ou soltas em sites da internet são as definições da Web 

como 1.0, 2.0 e 3.0. 

                                                           
5
 Software instalado pelo navegador que permite acrescentar-lhe funcionalidades (TANEMBAUM, 2003). 

6
 Palavras criadas informalmente para definir algum conceito. 
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A Web 1.0 é reconhecida como o estágio que possuía páginas estáticas e que o canal 

de comunicação era unidirecional, fazendo do usuário apenas um consumidor de informação, 

não podendo modificá-la (CORMODE, KRISHNAMURTHY 2008). 

A Web 2.0, um termo cunhado por O’REILLY por volta de 2005, é o estágio da Web 

em que o usuário pode produzir conteúdo e disponibilizá-lo da forma que desejar na internet. 

Neste momento aparecem sistemas que transformam a Web em um sistema colaborativo 

como os blogs
7
, Wikipedias

8
 e Redes Sociais

9
, entre elas o Facebook e MySpace 

(CORMODE, KRISHNAMURTHY 2008). Segundo NIELSEN (2009) o uso de redes sociais 

e blogs representa a quarta atividade mais realizada na web. 

Como grande representante da Web 2.0, segundo O’REILLY (2005), o Google ao 

final dos anos 1990, revolucionou os sistemas de busca com algoritmos que retornavam 

resultados mais precisos que seus concorrentes (FRAGOSO, 2007), sendo que ao final de 

2003 estimava-se que “dois terços de todas as buscas realizadas na web retornavam resultados 

oriundos do Google ”(FRAGOSO, 2007, p.9). 

Mesmo diante dos eficientes algoritmos do Google, o crescimento exponencial da web 

(SOUZA, ALVARENGA, 2004) tornou os atuais mecanismos de busca (que analisam  

resultados através de índices ou palavras-chave)  inflexíveis . A proposta da Web Semântica 

ou Web 3.0 é melhor organizar os dados que trafegam na rede. Na Web 3.0 o computador 

poderá compreender o significado das palavras, ou seja, poderá analisar semanticamente o 

conteúdo a ser pesquisado. Através deste novo recurso de análise, a Web semântica visa 

melhorar a recuperação dos dados e habilitar os computadores a rejeitar resultados 

irrelevantes, facilitando as buscas feitas pelos usuários (ARBEX, MAGALHÃES, 2008). 

Previsões apontam que, o avanço da Web 3.0 poderá contribuir para o 

desenvolvimento de outra tecnologia chamada Web of  Things (WoT) ou Web das Coisas.  A 

WoT  é baseada  na  Internet  of  Things ou Internet das Coisas  e funciona como um serviço 

baseado em protocolos já aceitos e amplamente utilizados como o HTTP e no 

reaproveitamento de  ferramentas e técnicas da Web (por exemplo, navegadores e ferramentas 

de busca), linguagens da Web (por exemplo, HTML e JavaScript) e técnicas de interação com 

o usuário (por exemplo navegação) (FRANÇA et al, 2011). O objetivo da WoT  é alavancar a 

integração entre mundo físico e mundo digital,  permitindo a Web atual englobar os objetos 

                                                           
7
 Blogs –sistemas web que permitem qualquer usuário disponibilizar conteúdo na internet. 

8
Wikipedias – conjunto de páginas web que permitem a qualquer usuário publicar e editar informações. 

9
Redes Sociais – Redes de comunicação que permitem a “convivência” entre pessoas de interesses comuns 

através de computador.  
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do mundo físico (objetos inteligentes ou  smartthings) e tratá-los como qualquer outro recurso 

(FRANÇA et al,  2011; DINIZ 2010). 

 

2.3. A Internet das Coisas  

 

“(..)Muitos objetos do dia a dia (como geladeiras, equipamentos de ar-condicionado, 

dentre outros)  em breve  estarão diretamente conectados a internet. A conexão desses objetos 

com a internet é denominada Internet das Coisas “(do inglês, Internet of Things- IoT) (..) 

(FRANÇA et al , 2011, p.104). Para ilustrar a descrição acima, imagine a seguinte situação: 

“você está ao celular tentando marcar uma reunião com seu cliente e ele lhe dá três opções. 

Você escolhe uma e tenta registrar na agenda do celular. Mas o próprio celular, que consultou 

a sua agenda do escritório, via internet, avisa que você já tem compromisso naquela data” 

(DINIZ, 2010, p.42). 

Segundo DINIZ (2010) a internet no futuro, em conjunto com tecnologias, como a 

web semântica, permitirá a conexão de objetos, sendo que eles poderão ser referenciados por 

URL’s, assim como as páginas que acessamos e procuramos na internet. Samuel Palmisano, 

CEO da IBM, ao discorrer sobre a Internet das Coisas foi além, afirmando que objetos do 

mundo real, na atualidade,  já se conectam a internet (apud ALVES, 2011).  

Considerada um dos pilares da internet no futuro (NOGUEIRA et al, 2011) , a Internet 

das Coisas ou IoT (Internet of Things),  é a interconexão entre objetos físicos e computadores 

com a internet e tem como principal conceito a presença pervasiva da computação em nosso 

cotidiano, através de dispositivos como RFID (Radio-Frequency IDentification), redes de 

sensores, smartphones, etc. que trabalham com redes wireless, transformando tudo que nos 

cerca em objetos inteligentes (smart objects) virtuais (ATZORI et al, 2010). 

VERMESAN e FRIESS (2011) definem a IoT como uma infraestrutura global de rede 

que abrange padrões e protocolos de comunicação entre objetos físicos e virtuais que 

interagem com o mundo real através de  interfaces inteligentes. 

Na figura 2 são apresentadas o que FRANÇA et al (2011)  chama de novas dimensões 

do mundo das tecnologias da comunicação e informação que serão implantadas através da 

IoT, sendo que cada uma das elipses respondem as perguntas “o que”, “quando” e “onde” 

pode haver conexão com a Internet. 
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Figura 2 - Conexão contínua com a Internet 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (FRANÇA et al , 2011, p.106) 

 

Analisando o contexto ubíquo da IoT e os exemplos citados, talvez possa ser gerada 

uma certa confusão com a Computação Ubíqua. Segundo VERMESAN, FRIESS (2011) por 

mais semelhante que pareçam alguns conceitos de ambas (como a computação pervasiva), a 

Computação Ubíqua não possui como principal conceito a interação entre objetos e não 

necessita obrigatoriamente utilizar a infraestrutura proporcionada pela internet. 

Grandes expectativas existem, para um futuro próximo a cerca da aplicabilidade da 

IoT e seu impacto em  nossa vida cotidiana e em outras áreas como automatização e produção 

industrial,  logística,  segurança, processos de gestão, entre outras (ATZORI et al, 2010) e é 

apontada como principal representante do futuro da computação e comunicação (FRANÇA et 

al, 2011 apud TAN e WANG 2010). Abaixo um infográfico mostrando que até 2020 teremos 

mais de 50 bilhões de objetos conectados a internet. 

                

 

Figura 3 – Perspectiva quanto à conexão de objetos a internet. 

 
 

 

         Fonte: Infográfico CISCO (Adaptado) 
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O Conselho Nacional de Inteligência dos EUA (NIC) considera a IoT uma das seis 

tecnologias civis mais promissoras para um futuro próximo e prevê que até 2025 a grande 

maioria dos objetos  do cotidiano (por exemplo, embalagens de alimento, documentos e 

móveis)  poderão estar conectados internet (FRANÇA et al, 2011). 

 

2.3.1. RFID 

 

O RFID (Radio-Frequency Identification) é tratado por CHEN e XIN (2012) como 

uma tecnologia chave para a IoT. ATZORI et al (2010) também afirma que mesmo diante de 

outras tecnologias que possam contribuir para a evolução da IoT, o RFID está a frente por 

receber um forte apoio da comunidade empresarial.  

O RFID existe desde os anos de 1940, sendo que naquela época ele era utilizado na 

guerra para distinguir aviões inimigos de aliados. No decorrer das décadas foi evoluindo e 

hoje pode ser utilizado para gestão de produção, transporte, logística e outras áreas (CHEN, 

XIN. 2012).  

O sistema RFID inclui tecnologia de comunicação wireless com baixo consumo de 

energia, antenas de alta frequência, aparelhos com pequeno volume, entre outras 

características. O sistema RFID utiliza etiquetas (tags) de rádio frequência para capturar as 

informações. As etiquetas RFID podem ser lidas por sensores, ondas de rádio ou micro-ondas 

e possuem como principal característica a leitura e escrita sem fio, podendo ocorrer 

comunicação a uma distância de centímetros ou dezenas de metros, reconhecimento de 

objetos em movimento e em alta velocidade e, ainda, leitura de múltiplas etiquetas 

simultaneamente (CHEN, XIN. 2012).  

A figura 4 sintetiza bem o funcionamento da tecnologia RFID em que temos uma 

etiqueta sendo lida por um aparelho específico que pode ser conectado diretamente a um 

computador local ou remoto. 

 

 Figura 4 – Funcionamento do RFID (Adaptado)  

 

 FONTE: LAUDON (2011, p. 204)  
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2.3.2. IoT: Presente e Futuro 

 

A IoT torna possível uma vasta quantidade de aplicações, das quais poucas ainda são 

utilizadas pela sociedade atual. Existem projetos de pesquisa em todo mundo que visam seu 

desenvolvimento. No Brasil, podemos citar o fórum de discussão sobre o tema chamado IoT 

Brasil
10

 mantido por um grupo de pesquisa da  Universidade de São Paulo (USP). Na Europa 

existem vários projetos e iniciativas de pesquisa (VERMESAN, FRIESS 2011), como o 

projeto liderado pela FABLAB (Fabrication Laboratory) de Barcelona chamado Smart 

Citizen
11

 que tem por objetivo, em médio prazo, tornar a cidade inteligente e assim fornecer a 

seus cidadãos informações sobre trânsito, umidade relativa do ar, níveis de poluição e muitas 

outras em tempo real através da internet. 

Segundo o Internet of Things in 2020 (2008), a primeira aplicação em larga escala da 

IoT  é a substituição dos tradicionais códigos de barras por etiquetas  RFID. Por ainda ser uma 

tecnologia cara e necessitar de melhorias, levará algum tempo até as etiquetas substituírem 

totalmente os códigos de barras, mas já existem projetos piloto que apontam para a 

coexistência de ambas tecnologias por muitos anos.   

Estima-se que até 2025, 75% dos dispositivos domésticos estarão conectados a internet 

(VERMESAN, FRIESS, 2011). O gráfico 1 apresenta a tendência relativa a conexão de 

objetos de nosso cotidiano a internet. Nota-se que a quantidade de dispositivos domésticos 

conectados aumentará consideravelmente em detrimento da conexão de computadores como 

conhecemos hoje. 

GRÁFICO 1 - Compartilhamento da Internet entre equipamentos domésticos. 

 

Fonte: (VERMESAN, FRIESS 2011, p.16). 

                                                           
10

http://www.iotbrasil.com.br/noticias/ 
11

http://fablabbcn.org/2012/07/smart-citizen-sensores-ciudadanos/ 
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Os dados apresentados no gráfico acima reforçam outra ideia defendida por NOGUEIRA 

(et al  2011, p.156) sobre um possível fim dos computadores pessoais em um período de 

médio a longo prazo. Tal afirmação nos remete a uma discussão feita por ROCHA (2008), 

que cita uma previsão feita por Weiser, em seu artigo publicado em 1980, afirmando que as 

funcionalidades e a disponibilidade de serviços de computação para usuários finais cresceria 

em detrimento da visibilidade destes que seria a menor possível, permitindo ao computador 

uma presença pervasiva em nosso cotidiano. 

ATZORI et al (2010) afirma que existem domínios de aplicação para IoT. Entre eles 

podemos citar: Transporte e logística, Ambientes inteligentes (Smart environment) e o que é 

chamado de Personal and  social domain (a ideia principal deste domínio é a interação social 

entre indivíduos).  

No campo do transporte e logística, a gestão automatizada da cadeia de suprimentos 

com a IoT poderá economizar tempo e permitir  respostas mais eficientes as necessidades de 

produção e entrega de produtos (Internet of Things in 2020, 2008).  Estradas e mercadorias 

transportadas também estão sendo equipadas com etiquetas e sensores que enviam 

informações importantes sobre o tráfego, ajudando na gerência de veículos e na escolha de 

melhores opções de locomoção, e no monitoramento de qualidade das mercadorias 

transportadas (ATZORI et al, 2010). 

“(..) E o que você acha de ter uma geladeira conectada à internet que dispara a compra 

do produto que vai faltar, da sua marca preferida e no seu supermercado preferido? Você só 

tem de confirmar a compra.”(DINIZ, 2010, p. 42). Assim como exemplificado, um ambiente 

inteligente é aquele que consegue tornar tarefas cotidianas mais fáceis.  Salas que se adaptam 

de acordo com o clima, iluminação auto ajustável, sistemas de segurança e elétrico que 

desligam-se automaticamente, adequação do fluxo de energia com base nos equipamentos que 

realmente estão consumindo eletricidade (reduzindo assim custos),  são exemplos de 

aplicações para ambientes inteligentes (ATZORI et al, 2010), sendo que a construção destes é 

o principal objetivo da IoT (VERMESAN, FRIESS 2011). 

A  IoT  pode atuar  também  na manutenção e construção de relacionamentos sociais.  

Com isso, mensagens podem ser automaticamente disparadas para amigos indicando o que 

estamos fazendo, onde estamos e se conhecemos pessoas em comum. Estas informações 

podem ser captadas por sensores RFID e compartilhadas em redes sociais. Os RFID’s podem 
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gerar eventos sobre determinada pessoa e atualizar suas informações na rede através de 

feeds
12

 para uma lista específica de amigos (ATZORI et al, 2010). 

Diante de tudo até então elencado, a aplicabilidade da IoT apresentou grandes 

vantagens, mas existem desafios que precisarão ser vencidos. O primeiro deles será a alta 

quantidade de informação que passará a trafegar na rede, uma vez que todo objeto físico terá 

seu correspondente virtual. (VERMESAN, FRIESS, 2011). 

O esgotamento de endereços IP’s e uma arquitetura que não possui mecanismos 

eficientes de defesa contra ciberataques, definem um grande desafio para a internet no futuro, 

uma vez que a cada dia existem mais nós conectados a internet e que possuem endereçamento 

IP. Muitos autores defendem a construção de uma nova arquitetura para internet com mais 

ênfase na segurança. Quanto ao endereçamento IP, a versão mais difundida é o IPV4 que 

permite uma quantidade de IP’s limitada para atualidade. Para solucionar tal problema surgiu 

o IPV6, mas por ser inviável financeiramente, enfrenta resistência para implantação. 

(MOREIRA et al, 2008). 

Garantir uma boa gestão de identidade representa outro grande desafio. “A  

mobilidade por redes ubíquas implica em  maior liberdade informacional pelo espaço urbano, 

mas também, uma maior exposição à formas (sutis e invisíveis) de controle, monitoramento e 

vigilância.”(LEMOS, 2009, p.622). A correta autenticação de usuários desta nova internet e a 

integridade das informações, segundo ATZORI et al (2010), são problemas que precisam ser 

avaliados em conjunto com a qualidade de serviço na internet (QoS). 

 

2.4. Análise e Discussão dos Dados  

 

A pesquisa atual foi feita através da distribuição de questionário a 100 pessoas com 

idade e profissões variadas (entre elas representantes comerciais, fonoaudiólogos, 

publicitários e estudantes de várias áreas). Deste total, 66 responderam e suas respostas 

permitiram uma reflexão a cerca do tema abordado neste artigo. O questionário enviado foi 

composto por seis perguntas sobre o seguinte assunto: “O uso da internet”.  

Em uma das perguntas foi questionado se o entrevistado conhece a Internet das Coisas, 

assunto que abordamos neste artigo, e 70% das pessoas entrevistadas disseram não conhecer e 

18% afirmou conhecer pouco. 5% disseram conhecer, e outros 5% alegaram conhecer e 

considerar uma tecnologia promissora. O gráfico 2 ilustra os dados apresentados. 
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Foi notória a porcentagem de pessoas que afirmaram utilizar internet sem fio em casa, 

sendo que 77% dos entrevistados afirmaram possuir acesso wireless e quanto ao uso de 

celular para conexão com a internet, 68% afirmaram utilizar o aparelho para tal finalidade. 

Em outro questionamento sobre formas de utilizar a internet, 42% afirmaram utilizar outros 

gadgets, além de celulares e notebooks, para conectarem-se a internet.  

O local e a finalidade de utilização também foram perguntados. No tocante ao local 

houve equilíbrio, sendo que 36% afirmou utilizar internet em casa e/ou no trabalho, 23% 

somente em casa e 30% afirmaram utilizar internet em qualquer lugar que possua conexão. 

Referente à finalidade, 85% das pessoas disseram utilizar a internet para atividades de 

entretenimento, estudos e redes sociais, mostrando a versatilidade da “rede de redes” 

(LAUDON, 2001). 

O breve estudo, por ter sido feito com uma quantidade pequena de pessoas, não pode 

ser tratado como um estudo definidor do futuro da internet, mas reafirma tendências 

apontadas em pesquisas de maior porte encomendadas pelo Comitê Gestor Brasileiro de 

Internet no Brasil (Revista .BR, 2010, p.17-21). 

A pesquisa apontou um certo desconhecimento sobre a Internet  of  Things,  mas a 

pluralidade de artefatos conectados a internet e o número cada vez maior de pessoas com 

acesso wireless , nos faz mais uma vez, analisar a tecnologia de interconexão entre objetos, 

algo que possa ser cada vez mais real em um futuro não distante. 

 

3. Considerações Finais  

 

Com base nos estudos feitos, foi possível constatar que a IoT caminha rumo a 

resultados excepcionais como tecnologia de apoio as ações humanas no dia a dia. O fato de 

tornar a internet ubíqua e permitir a aplicação de tecnologias e conceitos relativamente novos  

em conjunto com outras tecnologias da internet como o HTTP e a Web, fazem da IoT muito 

mais que um exercício de imaginação. Além disso, os dados obtidos através dos questionários 

70% 

18% 0% 5% 5% 
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GRÁFICO 2 - Você conhece a Internet das Coisas? 
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enviados permitiram uma reflexão sobre a realidade dos usuários e como a cada dia tem sido 

pluralizado o acesso à internet, tanto no tocante a aparelhos, quanto em sua infraestrutura. 

A ubiquidade proporcionada pela IoT  tem sinalizado ser o futuro da comunicação e 

muitas tecnologias, principalmente relativas à interação humano-computador, que antes 

estavam na ficção científica podem  se tornar realidade em um  intervalo de médio a longo 

prazo. Mais que utilizar e-mails, pesquisar conteúdo na web ou fazer transferência de 

arquivos, a internet desenvolvida através da IoT está permitindo vislumbrar novos horizontes 

e de forma sutil já tem se tornado presente em nosso dia a dia através de aparelhos como 

smartphones e evoluindo para nichos maiores, como os apresentados neste estudo.  

Muitas evidências denotam para uma dependência cada vez maior da internet e que 

sua evolução moldará o futuro. Em médio prazo, provavelmente uma simples queda na 

conexão poderá causar danos muito maiores que hoje já causam. Diante disso, se faz 

necessário uma melhoria na infraestrutura da internet, não só no tocante a segurança, mas 

também referente a sua adaptabilidade a este novo paradigma de utilização e também quanto a 

sua padronização. 

Em países como o Brasil em que a internet ainda não possui uma qualidade compatível 

com países tecnologicamente avançados, talvez seja algo mais distante o desenvolvimento da 

IoT, mas pesquisas, como as promovidas no fórum de competitividade da USP, são passos 

consideráveis rumo a evolução da IoT também no Brasil. 

Um futuro baseado na internet ubíqua é uma tendência que tem feito valer a pena 

acreditar que dentro em breve muitas aplicações aqui apresentadas serão uma realidade, 

confirmando previsões feitas por Ballmer, pesquisadores e outros nomes do mercado sobre 

um futuro computacional ligado ao uso da internet como ferramenta de apoio e nos 

computadores pervasivos capazes de reconhecer ações do usuário. 
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