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Revolução
impulsionada
pelos dados:
como a Internet das Coisas
está transformando o setor
de elevadores
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Na thyssenkrupp Elevator, cremos
plenamente que o futuro das
cidades é digital.

Revolução impulsionada pelos dados

3

Nossa visão
do mundo...
Em 2018, o tempo é um bem mais valioso do que
nunca. Criamos um mundo muito dinâmico e uma
cultura de imediatismo na qual as pessoas querem
retorno instantâneo e têm baixa tolerância para
processos lentos. À medida que nosso mundo
continua crescendo, também cresce a demanda
por eficiência em termos de tempo e esforço.
Essa pressão está sendo ampliada por alguns dos maiores desafios que estamos
enfrentando em nosso ambiente externo. A população mundial aumentou mais de
400% durante o século 20 e agora cresce em média em 83 milhões de pessoas por
ano. As cidades estão ficando maiores e mais desenvolvidas para acomodar esse
rápido crescimento, mas não queremos só conjuntos de prédios; queremos tornar as
cidades os melhores lugares de todos os tempos para morar. Para isso, precisamos
evoluir continuamente nossa infraestrutura urbana a fim de fornecer mobilidade
e eficiência ideais.
Na thyssenkrupp Elevator, cremos plenamente que o futuro das cidades é digital.
Ao mesmo tempo em que o advento das tecnologias cada vez mais avançadas
impulsionou o rápido ritmo das nossas vidas, ele também é uma solução para
assegurar que as pessoas acompanhem esse ritmo. De smartphones a serviços
de construção, tecnologias digitais que aproveitam o poder da internet estão
aumentando a conveniência e abrindo um novo mundo de possibilidades em relação
ao que faremos e como. Nossa inovadora tecnologia MAX, desenvolvida em parceria
com a Microsoft, detalhada nas próximas páginas, está liderando o processo de
digitalização da thyssenkrupp Elevator e permitindo que impulsionemos uma
revolução na indústria dos serviços de construção.
No entanto, a digitalização não é só um movimento de TI: ela é uma transformação
cultural completa, que altera fundamentalmente cada aspecto da nossa sociedade
e dos nossos comportamentos. No mundo dos negócios, é importante liderar isso de
cima para baixo, analisando os impactos causados por novas tecnologias, entendendo
como usar esse poder e impulsionando a revolução em nossos respectivos setores.
As melhores empresas são aquelas que estão evoluindo ao lado dessa tecnologia,
e não atrás dela.
Líderes de negócios precisam impulsionar essa mudança de cima para baixo,
incluindo a digitalização em tudo e todos na organização. Trata-se de envolver e
capacitar as pessoas para fazer um trabalho transformador, gerando uma mudança
positiva no mundo.
Andreas Schierenbeck
CEO da thyssenkrupp Elevator
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A revolução digital.
Existem tantos desafios quanto
oportunidades no nosso novo futuro
digital, e a Internet das Coisas (IoT)
está bem no centro de tudo. Diversos
aparelhos conectados à nuvem podem
“se comunicar” e encontrar formas
complementares de trabalhar ao lado
um do outro. Processos são agilizados
e eficiências são criadas, aumentando
a produtividade, reduzindo os custos
e melhorando a qualidade.
Seja na entrega postal por drones, iluminação pública
automatizada, sistemas de navegação de envio ou relógios
de monitoramento de fitness, a IoT usa dados, algoritmos
complicados e IA para melhorar as experiências nas nossas
vidas diárias. É um paradigma realmente interessante;
à medida que a tecnologia torna-se mais complexa, ela
possibilita processos que tornam nossa vida mais simples.
Considerando a previsão de especialistas de que pelo menos
24 bilhões de aparelhos estarão conectados à IoT até 2020
e até 100 bilhões dentro de uma década, a transformação
cultural impulsionada pela IoT é vasta.
Para as pessoas, poderia haver uma melhoria considerável
na vida diária. Para os negócios, existe a oportunidade de
aprimorar o modelo operacional e, como resultado, as relações
com clientes, conseguindo ao mesmo tempo crescimento para
a empresa e para o ecossistema ao seu redor. É um modelo
baseado em nuvem para a sustentabilidade, preparando seu
papel no mundo para o futuro.
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Brasil,
a nova fronteira da IoT.

O Brasil está pronto para essa revolução digital. O gigante
da América Latina é o sexto país mais populoso do mundo
e tem a combinação perfeita entre urbanização crescente
e uma população cada vez mais tecnológica, com 58%
das pessoas online. A IoT é urgentemente necessária para
conectar as cidades brasileiras às necessidades de suas
comunidades crescentes, usando a tecnologia para vencer
grandes desafios urbanos e tornar as cidades mais
integradas e eficientes.

‘Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil.’
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De acordo com estudos recentes, somente 7% das empresas
latino-americanas usam a IoT no momento, mas o movimento
está começando a ganhar força. Ano passado, o governo
brasileiro lançou uma estratégia muito esperada para
desenvolver a IoT em todo o país, chamada de “Internet
das Coisas: um plano de ação para o Brasil”. A iniciativa foca
investimentos a serem feitos em tecnologia entre 2018 e 2022
para melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade da
população com base em quatro pilares-chave: cidades
inteligentes, saúde, agronegócio e fabricação.
Também houve investimentos corporativos consideráveis nas
iniciativas de IoT do país. Nós da thyssenkrupp Elevator estamos
aumentando nosso trabalho na região e a Qualcomm está
construindo uma nova fábrica com a USI, focada na produção
de novos processadores para aplicativos de IoT. A Ericsson,
provedora de telecomunicações, também desenvolverá a IoT
no país para agronegócio bem como monitoramento de cargas
e frotas.
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Com todo esse crescimento da IoT, há boas perspectivas para
o futuro das cidades do Brasil – e o potencial de crescimento
resultante para o país é muito significativo. Atualmente,
o mercado de IoT do Brasil gera cerca de 3 bilhões de dólares.
Especialistas estimaram que mais investimentos em tecnologias
de nuvem poderiam gerar até US$ 40 bilhões em negócios para
o Brasil até 2030, chegando a até US$ 210 bilhões uma vez que
as condições de infraestrutura de IoT sejam iguais às de outros
países mais avançados na jornada da IoT.
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thyssenkrupp
Elevator no Brasil.
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Na thyssenkrupp, nossa contribuição
para cidades inteligentes vem por meio
de soluções de mobilidade – elevadores
e escadas rolantes que transportam as
pessoas de A para B. Em um mundo
com prédios cada vez mais altos e uma
densidade demográfica cada vez maior,
essa tarefa não é nada fácil.
A pressão está aumentando para a manutenção de elevadores; as
unidades precisam atingir alturas maiores que nunca e funcionar
ininterruptamente para acomodar o estilo de vida “24/7” de cada
vez mais pessoas. Quando os elevadores falham, a interrupção
pode ter um impacto enorme – não só gerando inconveniência para
indivíduos como também reduzindo a produtividade geral no prédio.
Nossa solução para esse problema?
MAX, a primeira solução de manutenção preditiva em tempo real
baseada na nuvem do setor de elevadores, que está levando a
disponibilidade, confiabilidade e eficiência dos elevadores a novos
patamares. Desenvolvido em parceria com a Microsoft, o MAX é
uma solução inteligente de aprendizado de máquina da Internet
das Coisas (IoT) que usa diagnósticos em tempo real e IA para
prever problemas de manutenção antes de ocorrerem, permitindo
que componentes sobressalentes e consertos sejam organizados
antes de qualquer problema.
Até hoje, mais de 120.000 elevadores já foram conectados
ao MAX mundialmente, poupando tempo para mais de 41.000
clientes. É uma solução realmente revolucionária para manter
nossos elevadores, prédios e cidades funcionando dia e noite.
Os tempos de parada são reduzidos em até 50%.
Para nós, o MAX é mais do que só uma ferramenta: ele é um
assistente que ajuda nossos engenheiros de elevadores e os
capacita a fazer seu trabalho de forma mais ágil e eficiente.
Ele está tornando o modelo de manutenção mais enxuto e nos
permitindo conversar melhor com nossos clientes para saber
exatamente do que eles precisam e quando. É um sistema
realmente revolucionário que não teria sido possível sem
a infraestrutura digital certa.
Agora, estamos ampliando nossa visão para novos mercados;
o Brasil e a região da América Latina são algumas de nossas
prioridades. As capacidades de aprendizado entre máquinas
“Machine-to-Machine” (M2M) foram melhoradas na plataforma
MAX baseada na nuvem, a fim de oferecer mais precisão do que
nunca. Também houve melhorias na plataforma, para permitir
a compatibilidade tanto com escadas rolantes quanto com
elevadores, levando o movimento de digitalização a um novo
nível da jornada de mobilidade urbana.
O MAX é somente o primeiro passo na nossa evolução da
digitalização, e estamos esperando ansiosamente para ver o que
nossas habilidades tecnológicas, em constante desenvolvimento,
trarão a seguir.
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Elevadores são o meio
de transporte mais
usado e mais seguro
do mundo

70

%

da população global viverá
em cidades até 2050

1 BILHÃO de passageiros por dia

BILHÕES

12

7

Número de
jornadas de
elevadores
a cada dia

SOMENTE
Prédios superaltos
finalizados no mundo
até o fim de 2017

de elevadores no mundo atualmente

0,06%

126

MILHÕES

19

US$
dos aparelhos
que poderiam
aproveitar a IoT
fazem isso no
momento

16,6 anos

TRILHÕES

Economia de
custos estimada
em mundialmente até 2020
devido a investimentos em IoT

tempo desperdiçado coletivamente por
trabalhadores da Cidade de Nova York
esperando por elevadores em 2010

Data-driven revolution
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Para saber mais sobre
o MAX, visite
www.max.thyssenkrupp-elevator.com/pt

www.thyssenkrupp-elevator.com
www.urban-hub.com
www.microsoft.com

