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Ericsson lança plataforma
aceleradora de IoT na
inauguração de laboratório
•

Ericsson anuncia o IoT Accelerator que combina plataformas horizontais com serviços e
um sistema de colaboração e monetização para Internet das Coisas (IoT)

•

Disponível como um serviço e com foco inicial em segurança, serviços públicos,
transporte e cidades inteligentes

•

Laboratório, fruto de parceria público-privada, irá promover testes de novas tecnologias
com medição do impacto positivo à sociedade utilizando a nova plataforma

A Ericsson (NASDAQ: ERIC) anuncia o IoT Accelerator que combina sistemas horizontais
de IoT com serviços e uma plataforma onde os clientes de setores como segurança,
serviços públicos, transporte e cidades inteligentes podem se conectar com seus parceiros e
rentabilizar as suas soluções. Um dos laboratórios regionais do IoT Accelerator é o
Laboratório de IoT da Sociedade Conectada no Brasil que possui conhecimento global com
competência local.
Essa plataforma será oferecida como um serviço para permitir que os clientes superem as
barreiras de custo e complexidade e possam rapidamente desenvolver e implementar novas
soluções. As plataformas de IoT da Ericsson são capazes de realizar ações de
gerenciamento, faturamento, gerenciamento de dispositivos, conectividade e serviços de
análise. O IoT Accelerator irá utilizar o Ericsson Cloud System para suportar
implementações de nuvem híbrida.
O lançamento irá utilizar todo o portfólio de serviços da Ericsson, incluindo serviços de
configuração inicial até consultoria de negócios, desenvolvimento e manutenção de
aplicativos e integração de sistemas. O sistema inclui na oferta tanto um espaço para
aplicativos e um site de desenvolvimento colaborativo. Ele permite que as empresas possam
desenvolver soluções colaborativas com parceiros e disponibilizá-las para seus próprios
clientes, se desejarem.
A IoT é, atualmente, um dos temas mais importantes das TICs. Dados da última edição do
Relatório de Mobilidade da Ericsson prevêem 28 bilhões de dispositivos conectados até
2021 – sendo que 15 bilhões deles serão conexões M2M ou IoT. Para tornar esses números
possíveis, um dos objetivos do Laboratório da Sociedade Conectada será testar novas
tecnologias com medição do impacto positivo da IoT, incluindo água inteligente, proteção de
floresta, prevenção contra desastres e monitoramento, além de agricultura.
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Edvaldo Santos, Diretor de Inovação da Ericsson na América Latina, diz: “Estar à frente
desse avanço da Internet das Coisas e investir na busca por soluções sustentáveis e
conectadas é um dos principais objetivos dessa parceria, afinal o Centro de Inovações
existe para isso, para pensar adiante. O mercado está amadurecendo e as empresas estão
buscando plataformas colaborativas que reúnam funções. Combinar o IoT Accelerator, o
expertise do nosso Centro de Inovação e a visão de Sociedade Conectada mostra que
estamos à frente dessa mudança.”
O projeto fará parte do Centro de Inovação da Ericsson, que busca desenvolver parcerias
com universidades, empresas e parceiros públicos e privados envolvidos no
desenvolvimento de soluções IoT no Brasil e na América Latina. Com 460 funcionários e 43
patentes registradas só no Brasil, o Centro de Inovação da Ericsson é peça fundamental no
desenvolvimento de plataformas inovadoras, como as do ônibus e os pontos de ônibus
conectados de Goiânia e o sistema de resposta de emergência desenvolvido pela Ericsson
para a cidade de São José dos Campos.
Recentemente, a Ericsson lançou também uma plataforma de crowdworking em parceira
com a Telefonica Open Future e com o Inatel. Universidade de São Paulo (USP), a
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal do Ceará (UFC) também são parceiras da
Ericsson nesse ecossistema.

NOTAS AOS EDITORES
Ericsson traz 5G ao Brasil
Ericsson: TIC pode acelerar metas de desenvolvimento sustentável
Ericsson promove crowdworking no Brasil

Para media-kits, materiais de apoio e fotos em alta resolução, acesse:
www.ericsson.com/br/thecompany/press
A Ericsson é a impulsionadora da Sociedade Conectada – uma empresa líder em tecnologia
da comunicação e serviços. Nosso relacionamento a longo prazo com todas as maiores
operadoras no mundo permite que pessoas, negócios e sociedades alcancem seu potencial
e criem um futuro mais sustentável.
Nossos serviços, softwares e infraestrutura – especialmente nos setores de mobilidade,
banda larga e na nuvem – permitem à indústria de telecomunicações e outros setores a
concretizar melhores negócios, aumentar a eficiência, melhorar a experiência do usuário e
captar novas oportunidades.
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Com mais de 115 mil profissionais e clientes em 180 países, combinamos tecnologias em
escala global e liderança em serviços. Damos suporte a redes que conectam mais de 2,5
bilhões de assinantes. De todo o tráfego mundial de dados, 40% deles passa pelas redes da
Ericsson. Nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento garante que nossas soluções
– e nossos clientes – estejam sempre na frente.
Fundada em 1876, a Ericsson está sediada em Estocolmo, na Suécia. Em 2015, a empresa
gerou receitas de 246,9 bilhões de coroas suecas (US$ 29,4 bilhões). A Ericsson está
listada nas bolsas de valores NASDAQ OMX (Estocolmo) e NASDAQ (Nova York).
Na América Latina estamos presente desde 1896, quando entregamos equipamentos pela
primeira vez na Colômbia. No início do século XX, aumentamos nossa presença na região
ao firmar acordos na Argentina, Brasil e México. Hoje, estamos presentes em mais de 50
países da América do Sul, América Central, México e Caribe, com instalações completas,
como unidade de Produção e Centro de Inovação com atividades de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), além de Centro de Treinamento. A Ericsson é a fornecedora líder
do setor de telecomunicações com mais de 40% do mercado na América Latina e mais de
100 contratos de serviços de telecomunicações na região.
www.ericsson.com/br
www.ericsson.com/br/news
www.twitter.com/ericssonbr
www.facebook.com/ericssonbr
www.youtube.com/EricssonBrazil
www.slideshare.net/EricssonLatinAmerica
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