
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ESCOLA DE CIÊNCIAS & TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 

 

 

 

 

Cadu Calixto de Carvalho dos Santos 

  

 

 

 

 

 

Plataforma de Monitoramento Climático Automatizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 
2017 



Cadu Calixto de Carvalho dos Santos 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de Monitoramento Climático Automatizada 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação 
da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte para obtenção do Título de Mestre em 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Orientador: Prof. Dr. Henrique Rocha de 
Medeiros 

 

 

 

 

 

 
NATAL – RN 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN  

Sistema de Bibliotecas – SISBI 

Catalogação da Publicação na Fonte - Biblioteca Central Zila Mamede  

 

Santos, Cadu Calixto de Carvalho dos. 
      Plataforma de monitoramento climático automatizada / Cadu Calixto de Carvalho 
dos Santos. - 2017. 
      45 f. : il. 

 

     Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Escola de 

Ciências & Tecnologia, Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Natal, 

RN, 2017. 

     Orientador: Prof. Dr. Henrique Rocha de Medeiros. 

 

      1. Meteorologia – Dissertação. 2. Startup – Dissertação. 3. Tecnologia – 

Dissertação. 4. Inovação – Dissertação. 5. Estações Meteorológicas – Dissertação. 6. 

Datalogger – Dissertação. I. Medeiros, Henrique Rocha de. II. Título. 

 

RN/UF/BCZM                                                                        CDU 551.5                                                                        



Cadu Calixto de Carvalho dos Santos 

 

Plataforma de Monitoramento Climático Automatizada 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação 
da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte para obtenção do Título de Mestre em 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

 

 

Aprovado em: Natal, 30 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

 
 

Dr. AMILTON GURGEL GUERRA, EMPARN 
Examinador Externo à Instituição 

 
 

Dr. DAVID MENDES, UFRN 
Examinador Externo ao Programa 

 
 

Dr. GLAUCIO BEZERRA BRANDAO, UFRN 
Examinador Interno 

 
 

Dr. HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS, UFRN 
Presidente 

 
 
 
 

 



RESUMO 

 

Competir com players do mercado não é tarefa fácil, no entanto, as startups tem 

assumido um papel importante na economia mundial. Nessa perspectiva, este 

trabalho tem como objetivo demonstrar o potencial de uma startup e sua tecnologia, 

em relação à players do mercado e suas tecnologias similares existentes, levando em 

consideração aspectos como, viabilidade tecnológica, financeira e mercadológica. 

Para alcançá-lo, optou-se por uma pesquisa baseada em metodologias e abordagens: 

ágeis, empreendedoras e inovadoras, a partir de referencial bibliográfico e digital, bem 

como de experiências em ambientes de inovação. Dessa forma, buscou-se descrever 

as tecnologias similares existentes tendo em vista a meteorologia no Brasil e no 

mundo, bem como os representantes e fabricantes dessas tecnologias, no âmbito das 

estações meteorológicas e dataloggers; apresentar a startup e a tecnologia 

desenvolvida relacionando com os players do mercado e suas tecnologias similares 

existentes, levando em conta questões de viabilidade tecnológica e financeira; e 

analisar as aplicações da tecnologia desenvolvida considerando a startup e seus 

mercados-alvo, bem como outros setores. Desse modo, com base nas validações e 

provas de conceito realizadas, pode-se afirmar que, a startup e seu produto/serviço 

tem potencial para competir com players do mercado. 

 

Palavras-chave: Meteorologia. Startup. Tecnologia. Inovação. Estações 

Meteorológicas. Datalogger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Compete with the players in the Market is not easy, however starturps have been 

assuming an important role in the global economy. In this perspective, this work aims 

to show the potential of a startup and its technology, compared to market players and 

their similar technologies, mainly aspects such as technological, financial and 

marketing viability. To achieve this goal, we chose an research, based on 

methodologies and approaches: agile, entrepreneurs and innovative, from 

bibliographic and digital references, as well as experiences in innovation 

environments. In this way, we seek to describe the similar meteorological technologies 

in Brazil and in the world, as well as the representatives and manufacturers of these 

technologies, within the scope of current meteorological stations and dataloggers. 

Moreover, we seek to present the startup and developed technology relating to market 

players and their existing similar technologies, taking into account issues of 

technological and financial feasibility and to analyze the applications of the technology 

developed considering startup and its target markets as well as other sectors. Thus, 

based on the validations and proofs of concept, it can be stated that the startup and its 

product/service has the potential to compete with market players. 

 

Keywords: Meteorology. Startup. Technology. Innovation. Weather Stations. 

Datalogger. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Competir com players do mercado não é tarefa fácil, no entanto, as 

startups tem assumido um papel importante na economia mundial. Isso se deve 

ao fato desse segmento de empresas serem essencialmente inovadoras. Nesse 

sentido, este trabalho se propõe a analisar: como uma startup e sua tecnologia 

pode competir com players do mercado? Para isso, objetivou-se demonstrar o 

potencial de uma startup e sua tecnologia em relação à players do mercado e 

suas tecnologias similares existentes, levando em consideração aspectos como, 

viabilidade tecnológica, financeira e mercadológica. 

Dessa forma, diante da identificação no mercado que o sistema atual de 

monitoramento climático utilizado por agricultores, especialistas, esportistas, 

empresas, indústrias e governos possui: alto número de processos, 

funcionalidades limitadas e preços elevados em equipamentos, foi desenvolvida 

uma startup e um produto/serviço, esse último pode ser denominado como: uma 

plataforma de monitoramento climático que gera informação de fácil acesso. 

Essa plataforma possibilita otimização de processos, melhores funcionalidades 

e economia no acesso às informações climáticas por seus usuários (clientes) 

dos setores do agronegócio, de energia eólica e de esportes de aventura. 

Assim, para o agronegócio a plataforma fornece através de sua 

utilização como uma ferramenta por agricultores, especialistas, gestores, entre 

outros, uma melhor tomada de decisão no cultivo, na produção e na gestão de 

determinada cultura. Já para o setor de energia eólica, proporciona através de 

sua utilização como ferramenta por especialista e gestores, uma melhor tomada 

de decisão nas fases de planejamento e de gestão de parques eólicos. Por sua 

vez, para os esportistas de aventura, possibilita também uma melhor tomada de 

decisão, a partir da identificação em tempo real e remotamente das condições 

climáticas, na prática de esportes de aventura. 

Para alcançar o objetivo traçado, optou-se por uma pesquisa baseada 

em metodologias e abordagens: ágeis, empreendedoras e inovadoras, 

principalmente, Lean startup (RIES, 2012), Design Thinking (WIKIPÉDIA, 2017) 

e Kanban (RIES, 2012). Além disso, durante a pesquisa foram desenvolvidas 

ferramentas empreendedoras como: plano de negócios, pitch (ANJOS DO 



12 
 

    
  

BRASIL, 2017) e business model canvas (WIKIPÉDIA, 2017). Tudo isso se deu, 

a partir de referencial bibliográfico e digital, bem como através de experiências 

em ambientes de inovação. Então, inicialmente foi realizada uma primeira 

aproximação do problema de pesquisa, ou seja, “como uma startup e sua 

tecnologia pode competir com players do mercado?”. Isso se deu antes de 

realizar o planejamento formal do trabalho proporcionando maior familiaridade 

com o problema. Essa fase exploratória foi executada de forma natural e iniciou-

se antes da construção do plano de negócios do empreendimento e do 

desenvolvimento da tecnologia. Após essa fase, foi iniciado o processo de 

construção do planejamento separando em duas grandes áreas: negócios (plano 

de negócios) e tecnologia (plano de desenvolvimento da tecnologia). É 

importante mencionar que a elaboração dos planos ocorreu de forma 

concorrente.  Além disso, todo o planejamento se deu com base na definição de 

metas para construir pequenos lotes, que ao fim resultariam num lote completo 

(resultado). Assim, para o desenvolvimento do plano de negócios objetivou-se 

descrever e analisar: o empreendimento que estava sendo proposto, em termos 

de empresa, equipe, estrutura, terceiros, parceiros, entre outros; o 

produto/serviço e sua necessidade em relação ao mercado e a sociedade, bem 

como inovação, produção, distribuição e operacionalização; mercado e 

competidores; marketing e vendas; e o plano financeiro. Concorrentemente, 

foram construídos e executados planejamentos para desenvolvimento da 

tecnologia compreendendo um a quatro meses. Esse desenvolvimento da 

tecnologia foi dividido em hardware e software do Produto Mínimo Viável (MVP). 

O primeiro, abrangendo, sensores, firmware, carcaça, estrutura base, outros 

elementos do hardware e testes em campo. Por sua vez, o segundo, contendo, 

requisitos funcionais e não-funcionais, implementação e testes, bem como 

desenvolvimento de banco de dados e configurações e testes em servidor. Todo 

esse percurso desde a fase exploratória até a construção do MVP, teve início 

em julho do ano de 2013, e continua até o momento. E ainda, esse percurso de 

planejamento e execução, foi realizado com base na abordagem da “Startup 

Enxuta”, ou seja, sempre construindo, medindo e aprendendo (RIES, 2012). 

Assim sendo, este trabalho, inicialmente descreve as tecnologias 

similares existentes tendo em vista a meteorologia no Brasil e no mundo, bem 

como os representantes e fabricantes dessas tecnologias, no âmbito das 
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estações meteorológicas e dataloggers. Posteriormente, apresenta a startup e a 

tecnologia desenvolvida relacionando com os players do mercado e suas 

tecnologias similares existentes, levando em conta questões de viabilidade 

tecnológica e financeira. Após, analisa as aplicações da tecnologia desenvolvida 

considerando a startup e seus mercados-alvo, bem como outros setores. E por 

fim, expressa os resultados alcançados através do piloto instalado na Escola 

Agrícola de Jundiaí (EAJ), bem como externa as considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

2.1 Players e as tecnologias existentes 

2.1.1 Meteorologia no Brasil e no mundo 

 

A atmosfera é uma massa gasosa que envolve a superfície do globo 

terrestre, estende-se por cerca de 800km acima da superfície. Estuda-la é de 

suma importância para vida no planeta, tendo em vista o impacto que seus 

fenômenos causam na terra, sejam eles naturais ou antrópicos (FERREIRA, 

2006). Nesse sentido, a meteorologia é uma das ciências atmosféricas que 

estuda a atmosfera e seus fenômenos. Seus estudos e aplicações, baseiam-se 

principalmente na física e na matemática, enfocando a dinâmica da atmosfera, 

previsão do tempo e previsão climática.  

É importante distinguir a diferença entre tempo e clima. Dessa forma, 

segundo Oliveira (2014, p. 89), “o tempo é definido como um conjunto do estado 

das condições atmosféricas ou meteorológicas, ocorrido numa escala de tempo 

cronológico de poucas horas e alguns dias”. Já o clima, ainda de acordo com 

Oliveira (2014, p. 89), “é definido a partir das médias observadas do tempo num 

longo período”. Dessa forma, a meteorologia concentra-se em observar o tempo 

na atmosfera, e isso só é possível, devido as observações meteorológicas. Para 

possibilitar essas observações, de acordo com Barry e Chorley (2013), ao longo 

do tempo foram inventados instrumentos adequados, que passaram por uma 

evolução longa e complexa. No começo do século XVII Galileu inventou um 

termômetro, porém os termômetros com escalas calibradas, só existiriam no 

começo do século XVIII. Em 1643, Torricelli inventou o barômetro. Já no ano de 

1780, foi inventado o higrógrafo de cabelo, que mede a umidade relativa. 
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Posteriormente, em 1930, balões equipados com uma variedade de 

instrumentos já investigavam rotineiramente a atmosfera.  

Assim, segundo Oliveira (2014), para coletar dados meteorológicos são 

utilizados instrumentos meteorológicos. A união desses instrumentos em um 

determinado local pode ser chamada de estação meteorológica. E o conjunto 

dessas várias estações, pode-se chamar de rede de estações meteorológicas 

(ou rede de observações meteorológicas). É importante situar que este trabalho 

se concentra nesse tipo de forma de coleta de dados meteorológicos, a partir de 

estações meteorológicas terrenas. Isso se deve por conta de a tecnologia 

desenvolvida (apresentada na seção 3), ser similar a tecnologia já existente 

utilizada em estações meteorológicas automáticas tradicionais. 

Segundo Santos (2013), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

possui a maior rede de observações meteorológicas do Brasil. Além disso, o 

INMET faz parte da estrutura da Organização Meteorológica Mundial (OMM), 

que por sua vez é responsável por coordenar mundialmente todas as atividades 

meteorológicas de caráter operacional, assim como os programas de pesquisa 

de interesse mundial. É importante citar ainda, outra rede de observação, as 

Plataformas de Coleta Automática de Dados (PCD’s), que pertencem ao Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

2.1.2 As estações meteorológicas e dataloggers 

 

Devido ao constante avanço tecnológico, atualmente existem diversos 

meios de se obter dados atmosféricos a partir de observações meteorológicas. 

Essas observações podem ser divididas em: observações de superfície, 

observações de ar superior, observações marítimas, observações por 

aeronaves, observações por satélites, além de outros tipos de observações 

(YNOUE ET AL., 2017). 

Nesse sentido, este trabalho se concentra nas observações de 

superfície, que utilizam estações meteorológicas para coletar dados 

atmosféricos. Assim, de acordo com Ynoue et al. (2017), as estações 

meteorológicas são divididas em: estações meteorológicas convencionais e 

estações meteorológicas automáticas. 
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Segundo Santos (2013, p. 15) 

 

as coletas de dados referentes aos diversos elementos meteorológicos 
caracterizam o estado da atmosfera. Esses dados são coletados 
segundo normas preestabelecidas, como a localização dos horários de 
observação e dos procedimentos operacionais, como calibração e 
aferição dos equipamentos, permitindo assim a comparação dos dados 
coletados em outras estações meteorológicas, cuja diferença deve ser 
creditada unicamente à variação do macroclima. 

 

Ainda segundo Santos (2013, p. 15) 

 

estações meteorológicas de superfície possuem classificação 
conforme sua finalidade e pelo sistema de coleta de dados. Sendo para 
finalidade, as estações sinópticas, climáticas, aeronáuticas, 
agrometeorologias, e os postos pluviométricos. Em relação ao sistema 
de coleta de dados, as estações consideradas convencionais exigem 
a presença diária do observador. Já as estações automáticas que seus 
dados são obtidos automaticamente, nelas seus sensores emitem 
sinais elétricos que são recebidos por sistemas de aquisição de dados 
(Datalogger) possibilitando seu armazenamento. 

 

Sendo assim, é importante mencionar que, dentro de estações 

meteorológicas automáticas, existe um equipamento chamado datalogger. Esse 

equipamento é um dispositivo eletrônico que armazena informações de sensores 

ou de outros dispositivos conectados a ele, durante todo o tempo, 

cronologicamente. E ainda, segundo Santos (2013, p. 15), os dataloggers são 

 

projetados para operar independentemente da existência da rede 
elétrica, são alimentados por baterias recarregáveis, normalmente 
alimentadas por painéis solares. Por motivos de economia de energia, 
o tipo mais comum de datalogger permanece em modo de espera 
(“stand-by”) a maior parte do tempo. Ao fim de intervalos de tempo pré-
determinados o equipamento “acorda”, alimenta os sensores a ele 
conectados, recebe deles respostas elétricas, as mensura e converte 
para valores numéricos, armazenando esses últimos junto com a hora 
exata em que a medida foi feita num novo registro de memória. Para 
cada sensor conectado, corresponderá um canal de registro do 
datalogger. 

 

Porém, para retirar os dados de uma estação meteorológica automática 

tradicional (Figura 1) é necessário conectar um computador no datalogger 

(Figura 2) da mesma. Já para enviar esses dados para web, ainda seria 

necessário um enlace com a internet. Além disso, para expor esses dados para 
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um usuário na internet ainda seria necessário a construção de um aplicativo 

“rodando” na internet. 

É importante mencionar que algumas estações meteorológicas 

automáticas possuem transmissão de dados via rede de telefonia móvel e via 

satélite. Porém, a utilização do serviço via rede de telefonia móvel é de difícil uso 

pelo usuário. Já o serviço via satélite, da forma que é utilizado atualmente, se 

torna caro para o cliente. Dessa forma, percebe-se que essas estações 

meteorológicas automáticas tradicionais, possuem muitos processos dentro de 

sua operação, além de possuírem funcionalidades limitadas. 

Além disso, foi identificado durante este trabalho, que, os vendedores de 

estações meteorológicas no Brasil, são apenas representantes de fabricantes do 

exterior. Esses representantes compram os equipamentos e revendem no país. 

Além do mais, os fabricantes de equipamentos eletrônicos de monitoramento 

climático (dataloggers e estações meteorológicas), encontram-se nos Estados 

Unidos e Europa. Assim, o resultado disso é um equipamento e assistência 

técnica com preço elevado para o consumidor. 

Desta forma, os representantes desses fabricantes atuando no Brasil 

encontram-se no sudeste e sul do país, vendem e alguns instalam o 

equipamento no cliente. Exemplos desses representantes são: Azula e Insmart. 

Já os fabricantes de dataloggers e estações meteorológicas, pode-se citar como 

exemplos nos Estados Unidos: Campbell Scientific e Oregon Scientific. Como 

exemplos na Europa: Vaisala e Pessl Instruments.  

Nessa perspectiva, os players do mercado descritos, possuem como 

ponto forte uma marca consolidada. Porém, como pontos fracos: um produto no 

fim de seu ciclo de vida, preços elevados, dificuldades de assistência técnica, 

muitos processos na utilização do produto gerando obstáculos durante seu uso. 

É importante mencionar que algumas startups com produtos/serviços 

similares ao que está sendo exposto neste trabalho também estão tentando 

entrar no mercado, principalmente no setor do agronegócio. Pode-se citar 

empresas no sudeste do país. Além dessas, outras empresas vêm iniciando o 

desenvolvimento de tecnologias similares no Brasil. 
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Figura 1 – Estação meteorológica automática tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Datalogger. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 

3.1 A startup e a tecnologia 

3.1.1 A história da startup Atmos Tecnologia 

 

A startup Atmos Tecnologia, empresa em fase de criação, possui em sua 

essência a inovação como base e tem como objetivo desenvolver, produzir e 

vender uma plataforma de monitoramento climático que gera informação de fácil 

acesso. 

Estimulada pela inovação tecnológica, e pela busca de novas 

oportunidades, a empresa iniciou alguns projetos, pensados para criar, melhorar 

ou substituir sistemas e/ou processos que possuem alto custo e aplicações 

limitadas. 

A ideia de criar a startup surgiu da identificação no mercado, que, o 

sistema atual de monitoramento climático utilizado por agricultores, 

especialistas, esportistas, empresas, indústrias e governos possui: alto número 

de processos, funcionalidades limitadas e preços elevados em equipamentos. 

Esse “monitoramento climático”, atualmente, como já mencionando, é realizado 

através de Estações Meteorológicas, que possuem internamente um 

equipamento chamado datalogger. Esse equipamento é um dispositivo 

eletrônico que armazena informações de sensores ou de outros dispositivos 

conectados a ele, durante todo o tempo, cronologicamente. Para se obter as 

informações nele gravadas, é necessário um computador para aquisição dos 

dados. Para enviar esses dados à web, ainda é necessário um enlace com a 

internet.  

Como possível solução para o problema identificado no mercado, surgiu 

o produto/serviço: “uma plataforma de monitoramento climático que gera 

informação de fácil acesso”. Essa plataforma, possui três versões: AgroRemoto, 

AresRemoto e MarRemoto. A primeira, voltada para agricultores e 

agroindústrias; a segunda, para parques eólicos; e a terceira, para esportistas 

de aventura. 

O protótipo do produto/serviço foi desenvolvido inicialmente na 

graduação como Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia de 

Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo 

como título: “Sistema de telemetria de elementos e fatores climáticos em 
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plantações de cana-de-açúcar”. Essa aplicação foi dada em virtude da 

percepção da crise de 2013/2014 do setor sucroalcooleiro no estado do Rio 

Grande do Norte, aliado ao problema encontrado no mercado, já mencionado. 

Posteriormente foi estruturado um Plano de Negócios, dando ao sistema uma 

visão de produto/serviço para submetê-lo ao Prêmio Santander 

Empreendedorismo 2013 na Categoria Setores Tradicionais. Foi vencedor da 

categoria e como parte do prêmio foi patrocinado um curso na Babson College 

que proporcionou o amadurecimento da ideia/negócio e indicou a necessidade 

de melhorias no produto/serviço, bem como da estruturação de uma equipe 

multidisciplinar para seu melhoramento e consequentemente formalização do 

empreendimento. Atualmente, durante o Mestrado em Ciência, Tecnologia e 

Inovação da UFRN, está sendo continuado o aperfeiçoamento do 

produto/serviço, bem como do empreendimento (startup). 

No decorrer do mestrado, no ano de 2016, a Atmos Tecnologia participou 

de um processo de pré-incubação na incubadora InPacta da UFRN, num período 

de seis meses. Durante o ano de 2016 foram realizados dois planejamentos 

semestrais e a execução dos mesmos. Esses planejamentos levaram em 

consideração aspectos de tecnologia e negócios, no intuito de desenvolver um 

MVP, bem como ferramentas empreendedoras, como: plano de negócios, pitchs, 

elementos de marketing e modelo de negócios, que vem sendo aperfeiçoados 

constantemente. Já em 2017, a Atmos Tecnologia está passando por um 

processo de pré-incubação em outra incubadora da UFRN, localizada na EAJ, a 

I9AGROTEC. Nesse sentido, atualmente, a EAJ já conta com uma plataforma 

piloto da Atmos Tecnologia instalada e no momento, está sendo realizado o 

cadastro de usuários da plataforma. 

É importante mencionar que, do ano de 2013, até o momento, foram 

realizadas constantes capacitações da equipe que atua na startup, bem como 

saída e entrada de profissionais e sócios no empreendimento. 

 

3.1.2 A tecnologia desenvolvida 

 

A tecnologia desenvolvida é uma plataforma, composta de um software 

(aplicativo) e um hardware (equipamento). A mesma pode ser definida como um 
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sistema de telemetria de elementos e fatores climáticos, trabalhando em 

conjunto com uma aplicação web. 

Convém ressaltar que nas três versões da plataforma: AgroRemoto, 

AresRemoto e MarRemoto, o princípio de funcionamento é o mesmo, a diferença 

são os sensores que mudam de uma versão para outra. Isso é necessário por 

conta das diferentes necessidades que cada setor demanda. Basicamente, os 

sensores que a plataforma pode possuir, são: termômetro e higrômetro (medem 

temperatura e umidade relativa do ar), pluviômetro, anemômetro, barômetro e 

um segundo higrômetro que mede umidade do solo.  

 

3.1.2.1 Funcionamento 

 

Como ilustram as Figuras 3 e 4, a plataforma funciona da seguinte forma, 

o equipamento trabalha realizando a aquisição de dados dos sensores 

conectados a ele, armazenando e enviando esses dados através da rede de 

telefonia móvel, até a web, onde são armazenados em um banco de dados. A 

visualização dos dados é realizada através do aplicativo, que pode ser acessado 

a partir de qualquer dispositivo conectado à internet.  É importante mencionar 

que o objetivo da plataforma não é apenas proporcionar aos seus utilizadores 

(clientes) apenas histórico climático, mas também indicadores, ou seja, 

informações que ajudem essas pessoas na tomada de decisões em aspectos 

importantes de seus negócios.  

O equipamento conta ainda com uma memória interna, que armazena 

os dados coletados. Em uma situação onde não houver cobertura de sinal da 

rede de telefonia móvel, é possível extrair os dados da forma tradicional, ou seja, 

conectando um computador diretamente ao equipamento via WIFI. Além disso, 

é possível enviar os dados via satélite, dependendo da necessidade do cliente. 

A energia para funcionamento do equipamento da plataforma é fornecida 

pelo trabalho em conjunto do painel solar e da bateria. 

Por sua vez, para utilizar o aplicativo é necessário que o usuário esteja 

previamente cadastrado no sistema. No momento da utilização o usuário deve 

informar “usuário” e “senha” para validação de suas informações. Após essa 

validação, é permitido o acesso à interface.  
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Figura 3 – Visão do funcionamento da plataforma AgroRemoto. 

 

 

Figura 4 – Visão do funcionamento da plataforma AresRemoto. 
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Na interface, o usuário dispõe das seguintes opções: painel de controle, 

usuários, suporte e configurações. Dentro de “painel de controle” o usuário tem 

ainda as sub-opções: resumo, pesquisar dados, mapa e logs de atividades. 

Dessa forma, em “resumo”, são apresentados os últimos valores lidos 

pelo equipamento-sensores (Figura 5). As leituras são realizadas em intervalos 

de dez em dez minutos. Além disso, ainda em “resumo”, o usuário dispõe de 

gráficos das principais variáveis necessárias no seu ramo de atuação e uma 

tabela com histórico dos últimos dados que chegaram no servidor (Figura 6). Já 

em “pesquisar dados”, são fornecidas informações sobre o histórico dos 

elementos e fatores do tempo e do clima monitorados (leituras do equipamento-

sensores). A pesquisa pode ser realizada por intervalos entre dias, meses e 

anos. Por sua vez, em “mapa”, são mostradas as estações meteorológicas 

daquele cliente em um mapa. O mesmo pode passar o cursor do mouse sobre 

uma estação e obter uma síntese das variáveis monitoradas, ou mesmo clicar 

sobre uma estação e acessar o resumo completo dos dados dentro daquela 

estação. Por fim, a última sub-opção, “logs de atividades”, oferece todo o 

histórico de utilização do aplicativo. 

 

 

  Figuras 5 – Aplicativo da Plataforma AgroRemoto. 

 

 



23 
 

    
  

Figuras 6 – Aplicativo da Plataforma AgroRemoto. 

 

 

 

Na opção “usuários”, o utilizador do aplicativo pode adicionar, remover e 

editar usuários do aplicativo. 

Já na opção “suporte”, os clientes podem abrir chamados no intuito de 

resolver problemas ou dúvidas, possíveis de ocorrer, tanto de equipamento, 

quanto de aplicativo. 

Por fim, na opção “configurações” algumas opções de configuração da 

plataforma são oferecidas. 

 

3.1.2.2 Inovação 

 

A plataforma desenvolvida é inovadora por possibilitar otimização de 

processos, melhores funcionalidades e economia no acesso às informações 

climáticas por seus usuários. O seu uso permite eliminar a necessidade de um 

computador para aquisição dos dados coletados, situação que ocorre nos 

sistemas de monitoramento climático tradicionais, e promove a visualização 

desses dados em um aplicativo que pode ser acessado a partir de qualquer 

dispositivo conectado à internet, como demonstra a Figura 7. Além disso, o custo 

da parte física (equipamento) da plataforma, sem os sensores, chega a ser 
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aproximadamente dez vezes mais barato que o preço do datalogger mais 

simples vendido no mercado. 

E ainda, corroborando com o que foi mencionado anteriormente, 

referindo-se especificamente a versão “AgroRemoto” da plataforma, de acordo 

com Santos (2013, p. 22), a plataforma é inovadora, por 

 

utilizar um sistema eletrônico embarcado que substitui um 
equipamento muito utilizado atualmente em estações meteorológicas 
e outras aplicações, o “datalogger”. Para obterem-se as informações 
nele gravadas é necessário um computador para aquisição dos dados. 
Para enviar esses dados à web ainda é necessário um enlace com a 
internet. Além de ter um custo alto no mercado, o datalogger possui 
funcionalidades limitadas, comparado ao sistema AgroRemoto, uma 
vez que o sistema proposto não precisa de outro equipamento ou 
computador, para o envio dos dados ao sistema web, ele por si só 
realiza todo o armazenamento, processamento e envio de dados. 

 

Figura 7 – Inovação da plataforma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.2.3 Viabilidade financeira 

 

Ao longo do desenvolvimento da startup foi construído uma plano de 

negócios para um período de seis anos. Dentro do mesmo, existe um plano 

financeiro para o empreendimento. É importante situar que esse plano de 

negócios é o planejamento final a ser executado, após os planejamentos 
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semestrais e mensais que foram e estão sendo executados no intuito de validar 

o negócio, bem como provas de conceito da tecnologia. 

Sendo assim, incluso no plano financeiro do empreendimento há um 

plano de investimentos, que discrimina os valores em reais para: o primeiro ano; 

para aquisição de estrutura física e equipamentos; investimentos em marketing; 

investimentos futuros; e outros investimentos, como ilustra a Tabela 1. 

Desse modo, levando em consideração os custos para o primeiro ano, 

que compreende taxas de incubação, custos operacionais, capital de giro e 

investimentos em marketing, o montante é de aproximadamente R$ 60.000,00 

reais. 

 

Tabela 1 – Plano de investimentos. 

 

 

No momento em que a empresa estiver com possibilidades de novos 

investimentos, há o interesse de eliminar todas as terceirizações no processo de 

fabricação de produtos. Isso reflete, um investimento de aproximadamente R$ 

50.000,00 reais em equipamentos e treinamento de pessoal. Além desses 

investimentos, a empresa possui outros investimentos que acontecerão a partir 

do ano três até o ano seis. 

Por sua vez, o levantamento de custos com estrutura física e 

equipamentos, que se faz necessário para o segundo ano, englobando uma 

estrutura física composta de aluguel de um imóvel, possíveis reformas, móveis 

METAS INVESTIMENTOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

INICIAR 

EMPRESA
PRIMEIRO ANO 4.560,00R$        0 0 0 0 0

RODAR 

EMPRESA

EXEC. LEVANT. 

ESTR. FÍSICA E 

EQUIP.

0 51.974,00R$      0 0 0 0

 INICIAR O 

MARKETING

EXEC. PLANO DE 

MARKETING
5.000,00R$        5.000,00R$        5.000,00R$        5.000,00R$        5.000,00R$        5.000,00R$        

ELIMINAR 

TERCEIR.

EXEC. 

INVESTIMENTOS 

FUTUROS

0 0 50.000,00R$      0 0 0

OUTROS 

INVEST.

EXEC. OUTROS 

INVESTIMENTOS
0 0 60.000,00R$      70.000,00R$      80.000,00R$      90.000,00R$      

INICIAR 

CAPITAL DE 

GIRO

CAPITAL DE GIRO 50.000,00R$      0 0 0 0 0

59.560,00R$      56.974,00R$      115.000,00R$    75.000,00R$      85.000,00R$      95.000,00R$      

59.560,00R$      116.534,00R$    231.534,00R$    306.534,00R$    391.534,00R$    486.534,00R$    

TOTAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE INVEST. ACUMULA.
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e outros; laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação; escritório onde 

funcionarão os setores administrativo e comercial; e setor de produção com 

bancadas, móveis e equipamentos; o investimento é de aproximadamente R$ 

52.000,00 reais (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Levantamento de custos de estrutura física e equipamentos. 

 

 

É relevante citar que desde o início do projeto/startup, em julho do ano 

de 2013, até os dias de hoje, já foram gastos aproximadamente R$ 20.000,00 

reais em insumos e capacitações. Além disso, já foram alcançadas em torno de 

5000 horas trabalhadas, levando em consideração os três sócios da empresa e 

outras pessoas que contribuíram com o projeto/startup. 

Continuando o detalhamento do plano financeiro da empresa, incluído 

nesse plano, há ainda, a seção projeção de resultados. Que são os resultados 

esperados para o empreendimento num período de seis anos. Assim, a 

expectativa de faturamento com as plataformas AgroRemoto, AresRemoto e 

MarRemoto são apresentadas nas Tabelas 2, 3 e 4.  

Nesse sentido, é importante situar que o modelo de negócios das 

plataformas AgroRemoto e AresRemoto, baseia-se em instalação (setup), mais 

R$25.000,00 

R$12.487,00 

R$2.000,00 

R$12.487,00 

R$51.974,00 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Valores em R$

TOTAL PRODUÇÃO ESCRITÓRIO LABORATÓRIO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ESTRUTURA FÍSICA
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mensalidades pelo seu uso, com exceção da versão “basic” do AgroRemoto, que 

não possui mensalidade. Por sua vez a plataforma MarRemoto, possui um 

modelo de negócios diferente. Seu modelo conta com uma versão onde é 

cobrada a instalação e outra versão onde é cobrada uma mensalidade. Na Figura 

8 é possível visualizar os preços e alguns detalhes de cada plataforma e seus 

respectivos pacotes. 

 

 
Tabela 2 – Faturamento plataforma AgroRemoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACOTES SETUP ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

6 12 18 24 30 36

BASIC  R$     7.000,00 42.000,00R$             84.000,00R$            126.000,00R$          168.000,00R$            210.000,00R$           252.000,00R$            

6 12 18 24 30 36

PRO  R$   20.000,00 120.000,00R$           240.000,00R$          360.000,00R$          480.000,00R$            600.000,00R$           720.000,00R$            

2 4 6 8 8 8

PREMIUM  R$   20.000,00 40.000,00R$             80.000,00R$            120.000,00R$          160.000,00R$            160.000,00R$           160.000,00R$            

1 1 1 1 1 1

PREMIUM + 

SAT
 R$   20.000,00 20.000,00R$             20.000,00R$            20.000,00R$            20.000,00R$              20.000,00R$             20.000,00R$              

222.000,00R$           424.000,00R$          626.000,00R$          828.000,00R$            990.000,00R$           1.152.000,00R$         

PACOTES MENSALIDADE ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

72 216 432 720 1080 1512

PRO  R$          99,00 7.128,00R$               21.384,00R$            42.768,00R$            71.280,00R$              106.920,00R$           149.688,00R$            

24 72 144 240 336 432

PREMIUM  R$        199,00 4.776,00R$               14.328,00R$            28.656,00R$            47.760,00R$              66.864,00R$             85.968,00R$              

12 24 36 48 60 72

PREMIUM + 

SAT
 R$        599,00 7.188,00R$               14.376,00R$            21.564,00R$            28.752,00R$              35.940,00R$             43.128,00R$              

19.092,00R$             50.088,00R$            92.988,00R$            147.792,00R$            209.724,00R$           278.784,00R$            

FATURAMENTO MENSALIDADES

Nº DE MENSALIDADES

Nº DE MENSALIDADES

Nº DE MENSALIDADES

FATURAMENTO TOTAL

FATURAMENTO SETUPs

Nº DE VENDAS

Nº DE VENDAS

FATURAMENTO TOTAL

Nº DE VENDAS

Nº DE VENDAS
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Tabela 3 – Faturamento plataforma AresRemoto. 

 

 

 

 

Tabela 4 – Faturamento plataforma MarRemoto. 

 

 

 

 
 

PACOTES SETUP ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

4 8 12 16 20 24

FREE 0 0 0 0 0 0 0

PRO 0

2 4 6 8 10 12

STATION  R$           12.000,00 24.000,00R$           48.000,00R$           72.000,00R$           96.000,00R$             120.000,00R$            144.000,00R$            

24.000,00R$           48.000,00R$           72.000,00R$           96.000,00R$             120.000,00R$            144.000,00R$            

PACOTES MENSALIDADE ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

48 144 288 480 720 1008

FREE 0 0 0 0 0 0 0

20 30 40 40 40 40

960 5280 16800 36000 64800 105120

PRO  R$                    4,99 4.790,40R$             26.347,20R$           83.832,00R$           179.640,00R$           323.352,00R$            524.548,80R$            

24 72 144 240 360 504

STATION 0 0 0 0 0 0 0

4.790,40R$             26.347,20R$           83.832,00R$           179.640,00R$           323.352,00R$            524.548,80R$            FATURAMENTO TOTAL

CLIENTES POR ESTAÇÃO

FATURAMENTO SETUPs

Nº DE SETUPs

Nº DE SETUPs

Nº DE VENDAS

Obs.: São os mesmos setups da versão "free".

Obs.: São os mesmos setups da versão "free".

FATURAMENTO TOTAL

FATURAMENTO MENSALIDADES

Nº DE MENSALIDADES

Nº DE MENSALIDADES

Nº DE MENSALIDADES

PACOTES SETUP ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

3 6 9 12 15 18

GSM  R$   30.000,00 90.000,00R$           180.000,00R$          270.000,00R$          360.000,00R$          450.000,00R$           540.000,00R$           

1 2 3 3 3 3

SAT  R$   30.000,00 30.000,00R$           60.000,00R$            90.000,00R$            90.000,00R$            90.000,00R$             90.000,00R$             

120.000,00R$         240.000,00R$          360.000,00R$          450.000,00R$          540.000,00R$           630.000,00R$           

PACOTES MENSALIDADE ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

36 108 216 360 540 756

GSM  R$        199,00 7.164,00R$             21.492,00R$            42.984,00R$            71.640,00R$            107.460,00R$           150.444,00R$           

12 36 72 108 144 180

SAT  R$        599,00 7.188,00R$             21.564,00R$            43.128,00R$            64.692,00R$            86.256,00R$             107.820,00R$           

14.352,00R$           43.056,00R$            86.112,00R$            136.332,00R$          193.716,00R$           258.264,00R$           

FATURAMENTO SETUPs

Nº DE VENDAS

Nº DE VENDAS

Nº DE MENSALIDADES

FATURAMENTO TOTAL

Nº DE MENSALIDADES

FATURAMENTO TOTAL

FATURAMENTO MENSALIDADES
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Figura 8 – Preços das plataformas e pacotes. 

 

 

Dessa forma, ainda na projeção de resultados, pode-se observar na 

Tabela 5 a margem total, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização (EBITDA) e lucro operacional líquido após impostos (NOPAT), da 

empresa como um todo, considerando as três versões do produto/serviço. 
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Tabela 5 – Margem total, EBITDA e NOPAT. 

 

É importante destacar também alguns indicadores de desempenho e 

retorno do empreendimento. A Tabela 6 mostra os valores anuais do Retorno 

sobre o Investimento (ROI) e da lucratividade. 

 

Tabela 6 – Indicadores de desempenho e retorno da startup. 

 

 

Avançando no plano financeiro, a Tabela 7 demonstra o Fluxo de Caixa 

Livre da Empresa (FCLE) esperado para um período de seis anos. Como pode 

ser observado no Gráfico 2 o empreendimento atinge o ponto de equilíbrio 

(receitas maiores que despesas) na metade do primeiro ano. 

 

Tabela 7 – Formação do fluxo de caixa livre da empresa. 

 

 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

ROI (Retorno sobre o Investimento) 149,08% 226,41% 359,52% 608,36% 884,15% 1213,12%

Lucratividade 21,97% 16,22% 16,21% 19,72% 22,16% 24,18%

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

(=) FATURAMENTO TOTAL 404.234,40R$         831.491,20R$          1.320.932,00R$        1.837.764,00R$        2.376.792,00R$         2.987.596,80R$         

(-) CUSTO TOTAL 185.872,50R$         371.576,50R$          565.920,50R$           750.376,00R$           924.394,50R$            1.103.033,00R$         

(-) IMPOSTOS TOTAL 40.423,44R$           83.149,12R$            132.093,20R$           183.776,40R$           237.679,20R$            298.759,68R$            

(=) MARGEM TOTAL 177.938,46R$         376.765,58R$          622.918,30R$           903.611,60R$           1.214.718,30R$         1.585.804,12R$         

(-) CUSTOS FIXOS DIRETOS 5.568,00R$             117.168,00R$          213.168,00R$           213.168,00R$           213.168,00R$            213.168,00R$            

(-) CUSTOS FIXOS INDIRETOS 4.200,00R$             4.200,00R$              4.200,00R$               4.200,00R$               4.200,00R$                4.200,00R$                

(=) EBITDA 168.170,46R$         255.397,58R$          405.550,30R$           686.243,60R$           997.350,30R$            1.368.436,12R$         

(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (20%) 33.634,09R$           51.079,52R$            81.110,06R$             137.248,72R$           199.470,06R$            273.687,22R$            

(-) PROVISÃO PARA IR e CSLL (24%) 32.288,73R$           49.036,34R$            77.865,66R$             131.758,77R$           191.491,26R$            262.739,74R$            

(-) PROVISÃO ADICIONAL IR (10%) 13.453,64R$           20.431,81R$            32.444,02R$             54.899,49R$             79.788,02R$              109.474,89R$            

(=) NOPAT 88.794,00R$           134.849,92R$          214.130,56R$           362.336,62R$           526.600,96R$            722.534,27R$            

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

NOPAT 88.794,00R$          134.849,92R$         214.130,56R$          362.336,62R$            526.600,96R$              722.534,27R$               

(+) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 33.634,09R$          51.079,52R$           81.110,06R$            137.248,72R$            199.470,06R$              273.687,22R$               

(-) INVESTIMENTOS EM ATIVOS 59.560,00R$          56.974,00R$           115.000,00R$          75.000,00R$              85.000,00R$                95.000,00R$                 

(-) FORMAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 52.543,57R$          49.420,27R$           55.609,18R$            60.603,99R$              60.738,48R$                66.332,15R$                 

(=) FLUXO DE CAIXA LIVRE (FCL) 10.324,52R$          79.535,17R$           124.631,44R$          363.981,35R$            580.332,54R$              834.889,34R$               

(=) ACUMULADO 10.324,52R$          89.859,69R$           214.491,13R$          578.472,48R$            1.158.805,02R$           1.993.694,36R$            
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Gráfico 2 – Fluxo de caixa livre da empresa. 

 

Nesse sentido, como mostra a Tabela 8, o valuation da Atmos 

Tecnologia pela metodologia do fluxo de caixa descontado é de R$ 1.008.646,11 

reais. Além disso, como pode ser observado na Tabela 9, no caso da entrada de 

um sócio investidor com um investimento no valor de aproximadamente R$ 

60.000,00 reais (investimento necessário para o primeiro ano), por exemplo, o 

valuation da startup passaria a ser de R$ 1.068.206,11 reais e a participação 

acionária do investidor seria de a aproximadamente 6% do empreendimento. 

 

Tabela 8 – Valor da empresa pelo método: fluxo de caixa descontado. 

 

 

Tabela 9 – Exemplo de um investimento na startup. 

 

1 2 3 4 5 6

Série1 R$ 10.324,52 R$ 89.859,69 R$ 214.491,1 R$ 578.472,4 R$ 1.158.805 R$ 1.993.694

R$ 10.324,52 
R$ 89.859,69 

R$ 214.491,13 

R$ 578.472,48 

R$ 1.158.805,02 

R$ 1.993.694,36 

 R$ -

 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.500.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 2.500.000,00

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6

FCLE 10.324,52R$          79.535,17R$           124.631,44R$          363.981,35R$            580.332,54R$              834.889,34R$               

WACC

VALOR EXPLÍCITO ANUAL 8.977,85R$            60.140,01R$           81.947,20R$            208.107,52R$            288.527,84R$              360.945,70R$               

VALOR EXPLÍCITO TOTAL

VALOR RESIDUAL (ATUAL)

VALOR TOTAL DA EMPRESA

15%

Não está sendo utilizado.

1.008.646,11R$                                                                                                                                                                                                  

1.008.646,11R$                                                                                                                                                                                                  

INVESTIMENTO 59.560,00R$                           

VALUATION PRE-MONEY 1.008.646,11R$                      

VALUATION POST-MONEY 1.068.206,11R$                      

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO INVESTIDOR 6%
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3.1.2.4 Equipe 

 

No começo do projeto/startup, em julho do ano de 2013, o 

idealizador/fundador (sócio 1) do projeto, era quem vinha desempenhando vários 

papéis dentro do mesmo. Porém, identificou-se a necessidade da formação de 

uma equipe multidisciplinar para atuar no projeto/startup. Então, foi criada uma 

estrutura organizacional para o empreendimento. Nesse sentido, no ano de 

2016, entrou na equipe o sócio 2, no intuito de desempenhar as funções na área 

do desenvolvimento da tecnologia; e design e marketing. Já no ano de 2017, um 

sócio 3 entrou no projeto/startup com o objetivo de desempenhar também as 

funções relacionadas ao desenvolvimento da tecnologia. Neste trabalho, será 

citada apenas a diretoria, porém existem mais níveis organizacionais planejados. 

Desse modo, a diretoria é formada por quatro pessoas-chave, que são: 

o Diretor Executivo, Diretor de Design e Marketing, Diretor de Tecnologia – 

Hardware e Diretor de Tecnologia – Software. O primeiro, posição atualmente 

ocupada por Cadu Calixto de C. dos Santos, Empreendedor, Mestrando em 

Ciência, Tecnologia e Inovação, MBA em Empreendedorismo e Criação de 

Startup, participante do Programa de Empreendedorismo da Babson College, 

Vencedor do Prêmio Santander Empreendedorismo 2013 e Engenheiro de 

Computação. O segundo e o terceiro, posição ocupada por Paulo Henrique P. 

da Silva, Mestrando em Ciência, Tecnologia e Inovação, possui graduação em 

Engenharia de Computação com habilitação em Automação Industrial. Tem 

experiência na área de robótica e projetos que envolvem sistemas embarcados, 

eletrônica e desenvolvimento de software. E o quarto, posição ocupada por Sillas 

Samyr Silveira de Moura, graduando em bacharelado em Tecnologia da 

Informação com ênfase em Computação, com experiência em desenvolvimento 

de sistemas web, dispositivos móveis, desktop, embarcados, automação e 

noções de robótica. 

Em síntese, o Diretor Executivo da startup tem como principais 

competências liderar, planejar, diagnosticar, promover, representar, fomentar, 

pautar, deliberar e implementar soluções ideais para as necessidades e os 

objetivos da empresa. Sua responsabilidade é manter o foco estratégico da 
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organização, respeitando os ideais e interesses da empresa. Deve também 

manter o plano de negócios do empreendimento atualizado. 

Por sua vez o Diretor de Design e Marketing do empreendimento tem 

como principais competências liderar, planejar, diagnosticar, promover, 

representar, fomentar, pautar, deliberar e implementar soluções ideais para as 

necessidades e os objetivos da empresa, no que tange a concepção, ideação, 

desenvolvimento e gestão do design e marketing dos produtos, identidade visual 

do empreendimento e produtos, além de traçar as estratégias de marketing do 

empreendimento, através do Plano de Marketing. Sua responsabilidade é 

direcionar e liderar as atividades no setor Comercial. 

Já o Diretor de Tecnologia – Hardware da empresa possui como 

principais atividades liderar, planejar, diagnosticar, promover, representar, 

fomentar, pautar, deliberar e implementar soluções ideais para as necessidades 

e os objetivos da empresa, no que tange a concepção, ideação, desenvolvimento 

e produção de equipamentos (produto/hardware). Sua responsabilidade é 

direcionar e liderar as atividades no setor de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação. 

Por fim, o Diretor de Tecnologia – Software da empresa tem como 

principais competências liderar, planejar, diagnosticar, promover, representar, 

fomentar, pautar, deliberar e implementar soluções ideais para as necessidades 

e os objetivos da empresa, no que tange a concepção, ideação, desenvolvimento 

e produção de aplicativos (produto/software). Sua responsabilidade é direcionar 

e liderar as atividades no setor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. 

 

3.2 Aplicações e mercados 

 

O segmento de mercado (mercado-alvo) do produto/serviço são, 

agricultores e agroindústrias; parques eólicos; e esportistas de aventura. Porém 

neste trabalho, não será analisado o setor de esportes de aventura, pelo fato de 

o trabalho de análise desse mercado ainda está no início. 
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3.2.1 Agronegócio 

 

Em meio à crise econômica vivida pelo País em 2015/2016, o mercado 

do agronegócio conseguiu bons resultados no ano de 2015, foi o único setor com 

saldo positivo na economia brasileira. Já no ano de 2016, teve uma leve queda, 

porém, em 2017, a tendência é de crescimento. Segundo o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Valor Bruto de Produção 

Agropecuário (VBP), bateu recorde no ano de 2015 atingindo a marca de 

aproximadamente R$ 539,8 bilhões, maior valor desde o ano de 1989. Em 2016, 

alcançou o valor de R$ 530,6 bilhões e para o ano de 2017 a estimativa é de 

crescimento em relação à 2016. Do total em 2015, R$ 348,7 bilhões são 

referentes às lavouras, e R$ 191 bilhões, à pecuária (BRASIL, 2017). 

Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o 

agronegócio representou 46,2% do total das exportações do Brasil em 2015, já 

em 2016 a perspectiva é que este percentual alcance 48%, os resultados finais 

do ano de 2016 ainda não foram divulgados. Ainda segundo a CNA, a 

participação da agropecuária no Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2016 

deverá chegar a 23% (CNA, 2016). 

Nesse sentido, o agronegócio, é um mercado-alvo da Atmos Tecnologia, 

tendo em vista a aplicação do seu produto/serviço nesse setor. Assim, a 

plataforma AgroRemoto fornece através de sua utilização, como uma ferramenta 

que pode ser operada por agricultores, especialistas, gestores, entre outros, uma 

melhor tomada de decisão no cultivo, na produção e na gestão de determinada 

cultura. Dessa forma, a plataforma possibilitará: planejar melhores épocas de 

plantio e safra; geração de estratégias compensatórias nos períodos de 

irregularidade dos elementos, podendo manter o nível produtivo de cultivo; 

controlar doenças; reduzir em mais da metade o uso de agrotóxicos; redução do 

consumo de água e aumento da eficiência energética; aumentar o nível de 

domínio da gestão do negócio. 

No estado de São Paulo, por exemplo, é importante citar que, desde o 

ano de 2006, a instalação de estações meteorológicas em empreendimentos 

agroindustriais é obrigatória, principalmente em usinas de açúcar e álcool, para 

a obtenção da Licença Prévia (LP) durante o processo de licenciamento 
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ambiental, emitida pelo Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental da 

Secretária de Meio Ambiente (DAIA/SMA). Essa exigência técnica é um dos 

requisitos que deve ser atendido também nas fases de aquisição da Licença de 

Instalação (LI) ou da Licença de Operação (LO). Ambas emitidas pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). A resolução 

que exige a instalação de estações meteorológicas em agroindústrias no estado 

de São Paulo é a SMA n. 42, de 24/10/2006. Ela estabelece critérios e 

procedimentos para o licenciamento ambiental prévio (SÃO PAULO, 2006). 

 

3.2.2 Energia eólica 

 

Segundo Brasil (2016), o governo brasileiro tem investido cada vez mais 

no setor de energia eólica. Ainda segundo Brasil (2016), com dados do Ministério 

de Minas e Energia (MME) e da Associação Brasileira de Energia Eólica 

(ABEEÓLICA), o Brasil atualmente possui 390 usinas instaladas, é quarto país 

em que a energia eólica mais cresce no mundo e o décimo entre as nações com 

maior capacidade instalada. Até 2020 a matriz energética brasileira vai saltar de 

6% para 20% da capacidade instalada. A energia eólica já abastece 30% do 

Nordeste. O estado com maior participação da eólica na matriz energética 

brasileira é o Rio Grande do Norte com 87 usinas, seguido do Rio Grande do Sul 

com 66 usinas, Ceará com 44 usinas e Bahia com 47 usinas. 

A expansão da energia eólica no Brasil tem como fatores a crise 

internacional de 2008 e uma busca do país e de outras nações por fontes 

alternativas de energia. A partir de 2009, com os leilões dedicados a essa fonte 

de energia, os investimentos aumentaram. O setor já recebeu R$ 67 bilhões. Nos 

próximos três anos o volume de investimentos será de R$ 40,8 bilhões (BRASIL, 

2016). 

Dessa forma, o setor de energia eólica também é um mercado-alvo da 

Atmos Tecnologia, pois o produto/serviço também pode atuar nesse setor. 

Nesse sentido, a plataforma AresRemoto proporciona através de sua utilização, 

como uma ferramenta que pode ser operada por especialistas e gestores, uma 

melhor tomada de decisão nas fases de planejamento e gestão de parques 

eólicos. Assim, a plataforma promoverá: uma decisão mais acertada em relação 
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a implantação de parques eólicos (fase de análise de viabilidade de parques 

eólicos); a identificação dos melhores pontos para a implantação dos 

aerogeradores (fase de planejamento de parques eólicos); um acompanhamento 

contínuo a partir da geração de indicadores baseados em dados meteorológicos 

(fase de gestão de parques eólicos); aperfeiçoamento do sistema de geração 

eólico; rapidez e economia no envio de dados meteorológicos para órgãos 

governamentais; e melhor controle da gestão de parques eólicos. 

Além disso, segundo Brasil (2011), através da Portaria MME 29, de 28 

de janeiro de 2011 e de acordo com Brasil (2013), através da Nota Técnica DEA 

16/13, ambas do Ministério de Minas e Energia, qualquer parque eólico 

independentemente da potência instalada ou área ocupada, no país, deverá 

obrigatoriamente após sagrar-se vencedor de um Leilão de Energia, instalar um 

sistema de medições anemométricas e climatológicas, segundo as 

especificações da Nota Técnica. Tal sistema funcionará permanentemente e 

continuadamente durante todo o período de vigência do contrato estabelecido 

nos leilões de aquisição de energia promovidos pelo Ministério de Minas e 

Energia. 

Existem muitas oportunidades nesse mercado. O fato de o 

empreendimento Atmos Tecnologia está localizado no estado com maior 

potencial eólico do Brasil e na região com maior infraestrutura instalada, 

proporciona no mínimo uma vantagem de localização em relação a outros 

entrantes nesse setor. Além disso, diante da obrigatoriedade de instalação de 

um sistema de medições anemométricas e climatológicas por parques eólicos 

no país, torna indispensável que empreendimentos como a Atmos Tecnologia 

ofereçam seus produtos e serviços. 

 

3.2.3 Governo 

 

Além das aplicações principais – mercado-alvo, a plataforma pode vir a 

ser utilizada em outras aplicações, sendo necessário algum melhoramento no 

produto/serviço ou nenhum. Umas dessas aplicações é a possibilidade de: 

“Contribuir com dados climáticos e agrometeorológicos para governos”. 
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Segundo Young, Aguiar e Souza (2015), as perdas econômicas com 

eventos climáticos extremos (Desastres Naturais) no Brasil nos anos de 2002-

2012, é bastante significativa para a economia do país. Os resultados da 

pesquisa mostram que o Brasil perdeu entre R$ 179,9 e R$ 355,6 bilhões, ou de 

0,44% a 0,87% do PIB brasileiro acumulado entre 2002-2012. A pesquisa 

considerou apenas as perdas materiais para a infraestrutura. Diante do estudo 

mencionado, é evidenciada a fragilidade da economia para com as instabilidades 

climáticas.  

Além das perdas econômicas, existe outro fator mais importante 

decorrente desses eventos climáticos extremos, que é o número de afetados por 

tais eventos. Ainda segundo Young, Aguiar e Souza (2015), considerando os 

afetados que são a junção de desabrigados, desalojados e mortos, o número de 

afetados entre 1991 e 2012 chegou a 46.022.011 pessoas. Isso resulta em um 

número de afetados de 23% da população, levando em consideração a 

população brasileira contabilizada no censo de 2010 (BRASIL, 2010).  

 Assim, identificou-se outra aplicação para a plataforma da Atmos 

Tecnologia, que é a contribuição com dados climáticos e agrometeorológicos 

para Governos, mais especificamente, órgãos como INMET, INPE, Secretaria 

Nacional da Defesa Civil (SEDEC), entre outras. Dessa forma, será possível 

contribuir na previsão do clima e do tempo, contribuir em pesquisas 

governamentais relacionadas com o tema e ajudar na gestão da tomada de 

decisão da Defesa Civil, através da disseminação antecipada de alertas e avisos, 

consequentemente salvando vidas. 

 

3.3 Piloto na Escola Agrícola de Jundiaí 

 

Em novembro do ano de 2016, a Atmos Tecnologia foi convidada para 

realizar a instalação de uma plataforma piloto na Escola Agrícola de Jundiaí. 

Essa instituição, é uma unidade acadêmica especializada em ciências agrárias 

da UFRN. Dessa forma, a plataforma escolhida para instalação foi a 

AgroRemoto. 

A instalação dessa plataforma piloto teve como objetivos: (1) 

proporcionar para alunos, professores, técnicos e pesquisadores da UFRN, os 
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benefícios da plataforma AgroRemoto. Dessa forma, alunos e profissionais 

podem ter acesso a informações climáticas da EAJ e utilizar essas informações 

em seus trabalhos e pesquisas. (2) observar em uma situação real o 

funcionamento do produto/serviço e da startup. Consequentemente, realizar 

provas de conceito da tecnologia e validação do negócio. A instalação teve início 

em abril do ano de 2017 e fim em setembro de 2017. 

 

3.3.1 Características da plataforma piloto 

 

A plataforma piloto instalada na EAJ é uma AgroRemoto versão 

Premium. Ou seja, possui os seguintes sensores: um termômetro, que mede 

temperatura do ar; um higrômetro, que mede umidade relativa do ar; um 

pluviômetro, que registra a quantidade de precipitação de chuva; um 

anemômetro, que mensura velocidade e direção do vento; e um higrômetro de 

solo, que mede umidade do solo. Além disso, possui transmissão de dados via 

rede do Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM). 

O aplicativo da plataforma roda na web, é responsivo e pode ser 

acessado no seguinte endereço: “http://www.atmostecnologia.com/agroremoto”. 

Para os usuários terem acesso as funcionalidades do aplicativo é necessário 

informar login e senha. 

Mais detalhes da plataforma, podem ser encontrados na seção 3.2 deste 

trabalho: “A tecnologia desenvolvida”. 

 

3.3.2 Processo de instalação 

 

O processo de instalação da plataforma na EAJ teve cinco fases. Na fase 

1, aconteceu a seleção do local onde o equipamento da plataforma seria 

instalado. Nesse sentido, buscou-se uma área alta e preferencialmente sem 

obstáculos a passagem de vento e luz. Além disso, foram identificadas duas 

estações meteorológicas já instaladas na EAJ. Sendo assim, foi tomada a 

decisão de instalar o equipamento da plataforma ao lado de uma dessas 

estações, assim, no futuro, será possível comparar os dados de uma estação do 
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mercado com uma da Atmos Tecnologia. A Figura 9 ilustra o local escolhido.  

 

Figura 9 - Local selecionado para instalação. 

 

 

Por sua vez, na fase 2, se deu a limpeza da área selecionada, como 

pode ser visualizado na Figura 10.  

Figura 10 - Local selecionado limpo. 
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Já na fase 3, foi instalada a estrutura que suporta os equipamentos 

(Figura 11).  

 

Figura 11 - Estrutura base para os equipamentos. 

 

Após, teve início a fase 4, onde foi realizada a delimitação da área 

selecionada através de uma cerca, no intuito de evitar que animais chegassem 

até o equipamento (Figura 12).  

 

Figura 12 - Implantação de uma cerca no local. 
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Por fim, na fase 5, foram instalados os equipamentos e realizados os 

testes de conexão do equipamento com o aplicativo. A instalação finalizada pode 

ser observada na Figura 13. É importante mencionar que durante a instalação 

dos equipamentos o painel solar foi apontado para norte e o anemômetro ficou 

com boa visada para leste e sul. 

 

Figura 13 - Instalação do equipamento finalizada. 

 

 

3.3.3 Resultados obtidos 

 

Após a execução do planejamento que culminou com a entrega da 

plataforma piloto instalada na EAJ, que é o MVP da Atmos Tecnologia em 

relação a plataformas AgroRemoto, a empresa possuía um produto/serviço em 

funcionamento para demonstrar a potenciais clientes. 

Nesse sentido, a empresa participou em agosto do ano de 2017 da 

segunda edição da Feira AGROPEC SEMIÁRIDO, que trouxe dentro de sua 

programação o “V Congresso Brasileiro de Palma e outras Cactáceas”. Nessa 

feira, a startup expos a plataforma AgroRemoto e interagiu com o mercado. A 

partir dessa experiência foi desenvolvida mais uma versão da plataforma 

AgroRemoto, a “Basic”, voltada para pequenos agricultores, público-alvo dessa 
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feira. Além disso, com base em opiniões de participantes da feira foi possível 

melhorar em aspectos de tecnologia e negócios. 

Além disso, com as experiências obtidas até o momento, muitas 

melhorias no produto/serviço e no empreendimento foram realizadas. 

Atualmente, a startup está em processo de cadastramento de usuários 

que queiram utilizar a plataforma piloto da EAJ, se preparando para participar de 

um evento do setor do agronegócio, a “Festa do Boi”, e realizando a instalação 

de uma plataforma MarRemoto em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. 

Além disso, a empresa está negociando uma instalação da plataforma 

AresRemoto em um parque eólico. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, a partir do que foi demonstrado, uma startup tem sim, potencial 

de competir com players do mercado. Porém, para que isso ocorra, é necessário, 

(1) uma ideia que resolva um problema de fato, (2) boa equipe para 

desenvolvimento da tecnologia e do empreendimento que irá produzir/vender 

essa solução/produto/serviço. Além disso, é necessário a todo momento estar 

planejando, bem como executando o que foi planejado. E mais, é necessário 

utilizar as ferramentas, metodologias e abordagens que o empreendedorismo 

proporciona. 

Como visto neste trabalho, as empresas fabricantes e revendedores de 

dataloggers e estações meteorológicas, possuem como ponto forte uma marca 

consolidada. Porém, como pontos fracos: um produto no fim de seu ciclo de vida, 

preços elevados, dificuldades de assistência técnica, muitos processos na 

utilização do produto gerando obstáculos durante seu uso. Isso resulta em uma 

oportunidade para que empresas inovadoras aperfeiçoem o produto/serviço, 

bem como, que essas empresas por características como know-how e 

localização prestem um melhor serviço de assistência técnica, assim como, 

melhore para o cliente o preço do produto/serviço. 

Além disso, a tecnologia desenvolvida se mostra promissora pelas 

validações e provas de conceito, realizadas. Exemplos desses, são: participação 

em feiras; instalação da plataforma piloto na EAJ; acordos e instalações que 
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estão sendo iniciados; apresentações da empresa e produto/serviço em eventos; 

reuniões de negócios; entre outros. 

Por fim, mercados como o agronegócio e energia eólica, são obrigados 

em alguns segmentos a possuírem um produto/serviço como o oferecido pela 

Atmos Tecnologia. 
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