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Resumo— As organizações públicas e privadas estão 
desenvolvendo estratégias para se inserir no mundo da Internet 
das Coisas (Internet of Things – IoT). Essas organizações 
pretendem explorar a potencialidade da IoT para colocar novos 
serviços tecnológicos e de negócios para usuários e clientes. 
Dentro deste contexto, um dos fatores críticos da estratégia é 
definir qual a plataforma de IoT que proverá a conectividade 
com sensores e atuadores da Internet, bem como prover soluções 
para tratamento de dados. Uma metodologia de tomada de 
decisão pode auxiliar a definição da plataforma de IoT de forma 
mais adequada conforme a linha de atuação da organização e 
seus objetivos estratégicos de negócios. Este artigo descreve a 
utilização de uma metodologia de tomada de decisão para a 
escolha de uma plataforma de IoT. A metodologia é baseada em 
uma análise multicritérios, especificamente o processo de 
hierarquia analítica AHP, onde são considerados critérios para 
obter a resposta de qual plataforma de IoT será mais adequada 
para o perfil da organização. São considerados critérios como 
conectividade, sustentação, flexibilidade, autonomia, suporte a 
dispositivos, segurança, plataforma livre ou proprietária, 
interoperabilidade, SaaS, PaaS, servidor local (infraestrutura 
própria), interface de uso e de desenvolvimento. Com base no 
resultado do processo metodológico utilizado será possível 
indicar qual plataforma melhor atenderia aos critérios propostos 
podendo ser inserida no planejamento estratégico da 
organização. 
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I. INTRODUÇÃO 
A transformação digital trará uma nova dimensão no 

ecossistema da tecnologia da informação e comunicação. O 
conceito de transformação digital abrangerá tanto a parte de 
tecnologia quanto realização de negócios.  

A transformação digital está apoiada na Internet das Coisas 
- IoT, que conforme prognósticos de diversas fontes deverá 
conectar bilhões de dispositivos por meio das redes de 
computadores e a Internet nos próximos anos. Entender como 
implantar e governar todo esse ecossistema frente as estruturas 
existentes e as novas que virão será um desafio para as áreas 
de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC das 
organizações. 

Internet das Coisas é um conceito tecnológico e de negócio; 
no entanto, como qualquer nova implantação de tecnologia, o 
risco deve ser avaliado para garantir que o valor do negócio 

seja alcançado enquanto o risco é minimizado. Esta avaliação 
deve passar pela elaboração de um planejamento estratégico de 
TIC apropriado com colaboração e esforços entre todas as 
áreas da organização ou das partes interessadas, incluindo as 
equipes de negócios, conformidade, operações, segurança da 
informação, privacidade e demais áreas interessadas. 

No planejamento estratégico de TIC das organizações um 
tópico que deve ser considerado importante é a escolha da 
plataforma tecnológica que será o middleware, que irá habilitar 
a interação entre os dispositivos e o usuário final. 

De acordo com o ITU-T, “Internet das Coisas é uma 
infraestrutura global de informações habilitando serviços por 
meio de interconectividade (física e virtual) de coisas baseado 
na interoperabilidade de informação existente e em evolução e 
nas tecnologias de comunicação” [1]. Para uma melhor 
compreensão é importante observar o modelo de referência do 
ITU-T, que é baseado em 4 camadas, conforme mostrado na 
Fig. 1., onde se pode observar: 

• Camada de aplicação;

• Camada de suporte a aplicação e serviço;

• Camada de rede;

• Camada de dispositivos.

Além destas 4 camadas, o modelo mostra que todas as 
camadas devem ter um conjunto de regras de segurança 
(Security Capabilities) e gerenciamento (Management 
Capabilities). Entender a inter-relação destas camadas faz parte 
dos objetivos para a escolha de uma plataforma IoT. 

Fig. 1. 
Modelo de referência em camadas do ITU-T  [1] 
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Uma plataforma IoT deve estar relacionada, em menor ou 
maior grau, com todas as camadas do modelo de referência, 
pois a plataforma deverá consumir  e prover informações entre 
todas as camadas.  

Nesse artigo é apresentada uma metodologia de tomada de 
decisão para a escolha de uma plataforma de IoT, baseada em 
um processo de análise multicritérios, utilizando o processo de 
hierarquia analítica AHP (Analytic Hierarchy Process) 
desenvolvido por Saaty [2]. A metodologia fornece critérios 
de escolha que serão agrupados e utilizados para fornecer o 
resultado de quais características são mais importantes no 
momento da escolha de uma plataforma IoT. 

Na seção 1 será explicado quais são os critérios adotados 
para utilizar na metodologia. Na seção 2 será descrito como a 
metodologia será utilizada. Na seção 3 será apresentado um 
cenário simulado com a metodologia e respectivo resultado. 
Na seção 4 serão apresentadas as considerações finais. 

II. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA 
A metodologia é baseada em um processo com a definição 

de critérios de análise, considerando as características mais 
importantes para a escolha de uma plataforma de IoT, de 
acordo com o modelo de negócio de uma organização. Assim, 
a programação multicritério por meio do Processo de 
Hierarquia Analítica (AHP) é usado para calcular a 
importância de cada critério e escolha mais adequada de uma 
plataforma de IoT. A programação multicritério é uma técnica 
estruturada de tomada de decisão em ambientes complexos em 
que diversas varáveis ou critérios são considerados para a 
priorização de seleção de alternativas [2]. Os critérios serão 
comparados de acordo com a escala de Saaty [2], conforme 
mostrado na TABELA I. 

TABELA I – ESCALA DE SAATY 

ESCALA AVALIAÇÃO 
NUMÉRICA RECÍPROCO 

Extremamente preferido 9 1/9 
Muito forte a extremo 8 1/8 

Muito fortemente preferido 7 1/7 
Forte a muito forte 6 1/6 

Fortemente preferido 5 1/5 
Moderado a forte 4 1/4 

Moderadamente preferido 3 1/3 

Igual a moderado 2 1/2 
Igualmente preferido 1 1 

 

Os critérios de primeiro e segundo níveis da hierarquia 
definidos para apoio a tomada de decisão de escolha de uma 
plataforma IoT foram: 

• Segurança: possuir mecanismos de segurança e 
privacidade [3] para evitar ações de ataques que 
possam comprometer dados e negação de serviço, 
com os seguintes subcritérios: 

o Criptografia de dados; 
o Controle de acesso; 

o Auditoria; 
o Proteção para múltiplos protocolos. 

• Conectividade: mais abrangência em relação a 
conexão com dispositivos de vários fabricantes e 
respectiva diversidade de protocolos bem como 
tecnologias de conectividade como LoRa, NB-
IoT, Sigfox, entre outros [3], com os seguintes 
subcritérios: 

o Suporte a dispositivos; 
o Suporte a protocolos; 
o Suporte a tecnologias de conexão. 

• Escalabilidade: capacidade de suportar um 
número crescente de dispositivos e requisições e 
funcionar corretamente, mesmo em situações de 
uso intenso [3], com os seguintes subcritérios: 

o Suporte a crescimento de dispositivos; 
o Suporte a crescimento de requisições; 
o Suporte de transmissão de altas taxas na 

comunicação. 
• Gerenciamento de dados: capacidade de 

acompanhar a demanda de coleta e análise de 
dados e, consequentemente, prover respostas, 
decisões e/ou atuações de maneira eficiente [4], 
com os seguintes subcritérios: 

o Ferramenta para gerenciamento de dados 
nativo; 

o Manipulação de diversos fontes e tipos 
de dados; 

o Suporte para armazenar grande 
quantidade de dados. 

• Modelo de operação: associada ao modelo de 
negócio da organização, onde deve ser definido o 
uso de uma plataforma de software livre, de 
propriedade de fornecedor específico ou utilizar 
de infraestrutura própria [4], com os seguintes 
subcritérios: 

o Plataforma SW Livre; 
o Plataforma proprietária; 
o Infraestrutura na nuvem; 
o Infraestrutura própria. 

Para a realização dos cálculos é utilizada uma ferramenta 
baseada em planilha de cálculo na qual serão inseridos os 
critérios e calculados os pesos e a taxa de consistência. A 
TABELA II mostra um exemplo da planilha para a definição 
dos pesos para o 1º nível da hierarquia. 

TABELA II – NOTAS PARA A DEFINIÇÃO DOS PESOS 

Critérios Segurança Conectividade Escalabilidade Gerenciamento 
de dados

Modelo de 
operação

Segurança 1 X X X X

Conectividade X 1 X X X

Escalabilidade X X 1 X X
Gerenciamento 

de dados X X X 1 X

Modelo de 
operação X X X X 1

Total  
 

Para facilitar o uso da planilha, é necessário preencher 
apenas os campos marcados com 'X', realizar a comparação 
dois a dois entre as colunas e utilizar a escala de notas da 
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TABELA I. Se um item da coluna Critérios tiver mais 
importância que um item das demais colunas, a nota deve ter 
valores de 2 a 9. Caso contrário, a nota deve ter valores de 1/2 
a 1/9. Após a atribuição de notas, verificar o valor da taxa de 
consistência. Caso seu valor esteja maior do que 0,10 será 
necessário fazer pequenas alterações nas notas até que o 
coeficiente de consistência resulte em um valor abaixo do 
limite. 

O resultado dos cálculos da comparação dos critérios, os 
pesos e a taxa de consistência será mostrado em uma nova 
tabela conforme mostrado na TABELA III. 

TABELA III – RESULTADO DOS CÁLCULOS PARA DEFINIÇÃO DE PESOS E 
ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA 

Critérios Segurança Conectividade Escalabilidade Gerenciamento de 
dados

Modelo de operação Resultado

Segurança

Conectividade

Escalabilidade

Gerenciamento de 
dados

Modelo de operação

Segurança Conectividade Escalabilidade Gerenciamento de 
dados

Modelo de operação

Pesos      

     

 
Cálculo da taxa de 

consistência  
 

Os cálculos para o 2º nível da hierarquia serão realizados 
da mesma forma. 

III. SIMULAÇÃO 
A simulação foi realizada utilizando planilha de cálculo, na 

qual foram inseridas todas as equações necessárias para os 
cálculos e os repsectivos critérios de hierárquia de 1º e 2º 
níveis. 

Com a hierarquia definida, é necessário que os critérios 
sejam avaliados dois a dois, para determinar a importância 
relativa e o respectivo peso.  

Para o 1º nível da hierarquia, a título de exemplificação, 
foram estabelecidas notas com os seguintes valores as 
seguintes notas, como mostrado na TABELA IV. 

TABELA IV – ATRIBUIÇÃO DE NOTAS PARA A HIERARQUIA DE 1º NÍVEL 

Critérios Segurança Conectividade Escalabilidade Gerenciamento de 
dados

Modelo de operação

Segurança 1 2 3 2 3

Conectividade 0,5 1 2 1 1

Escalabilidade 0,333333333 0,5 1 2 3

Gerenciamento de 
dados

0,5 1 0,5 1 2

Modelo de operação 0,333333333 1 0,333333333 0,5 1

Total 2,67 5,50 6,83 6,50 10,00
 

 
Os resultados dos cálculos são mostrados na TABELA V.  

TABELA V – RESULTADO DOS CÁLCULOS DO 1º NÍVEL DA HIERARQUIA 

Critérios Segurança Conectividade Escalabilidade Gerenciamento de 
dados

Modelo de operação Resultado

Segurança 0,375 0,363636364 0,43902439 0,307692308 0,3 0,357070612

Conectividade 0,1875 0,181818182 0,292682927 0,153846154 0,1 0,183169452

Escalabilidade 0,125 0,090909091 0,146341463 0,307692308 0,3 0,193988572

Gerenciamento de 
dados

0,1875 0,181818182 0,073170732 0,153846154 0,2 0,159267013

Modelo de operação 0,125 0,181818182 0,048780488 0,076923077 0,1 0,106504349  
 

Com os cálculos dos critérios definidos, os pesos para cada 
critério também são definidos, conforme mostrado na 
TABELA VI. 

Nota-se que o critério segurança, com o valor 0,357 é o 
mais significativo em comparação aos demais critérios. 

TABELA VI – DEFINIÇÃO DOS PESOS PARA OS CRITÉRIOS DE 1º NÍVEL 

Segurança Conectividade Escalabilidade Gerenciamento de 
dados

Modelo de operação

Pesos 0,357 0,183 0,194 0,159 0,107  
 

Com os pesos definidos, é necessário calcular o índice de 
consistência [2], que é dado pela seguinte equação: 

 
Onde CI é o índice de consistência e n é o número de 

critérios avaliados. 

Para verificar se o índice de consistência é adequado, 
Saaty [2] propôs a taxa de consistência (CR), que é 
determinada pela razão entre o valor do índice de consistência 
(CI) e um índice chamado de consistência aleatória (RI), onde 
haverá consistência se a matriz analisada tiver a razão menor 
do que a taxa de 10%. A equação é dada por: 

 
O valor do índice de consistência aleatória (RI) é dado 

conforme a TABELA VII, onde N é o número de critérios 
utilizados. Na simulação N=5. 

TABELA VII – TAXA DE CONSISTÊNCIA 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1.49 
 
Utilizando a planilha e realizando os cálculos de acordo 

com a equação, a taxa de consistência é de 0,086 (8,6%), 
conforme mostrado na TABELA VIII, de forma que a 
consistência da matriz está adequada às notas atribuídas nos 
critérios. 

TABELA VIII – RESULTADO DO CÁLCULO DA TAXA DE CONSISTÊNCIA 

Critérios Segurança Conectividade Escalabilidade Gerenciamento 
de dados 

Modelo 
de 

operação 

Cálculo da 
taxa de 

consistência 

0,952 1,007 1,326 1,035 1,065 

0,086 
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Assim, fica evidenciado que o critério de segurança fica 
com 35,7% como o fator mais importante na escolha de uma 
plataforma IoT. 

Da mesma forma que os cálculos foram feitos para o 1º 
nível da hierarquia, é realizado também para os critérios de 2º 
nível. Neste artigo, será realizado, como exemplificação, 
apenas o critério que teve o maior peso, ou seja, o critério de 
segurança. A TABELA IX mostra as notas atribuídas para a 
hierarquia de 2º nível. 

TABELA IX – ATRIBUIÇÃO DE NOTAS PARA A HIERARQUIA DE 2º NÍVEL 

Critérios
Criptografia de 

dados Controle de acesso Auditoria
 Proteção para 

múltiplos protocolos

Criptografia de 
dados

1 3 7 9

Controle de acesso 0,333333333 1 3 3

Auditoria 0,142857143 0,333333333 1 3

 Proteção para 
múltiplos protocolos 0,111111111 0,333333333 0,333333333 1

Total 1,59 4,67 11,33 16,00

Os resultados dos cálculos são mostrados na TABELA X. 

TABELA X - RESULTADO DOS CÁLCULOS DO 2º NÍVEL DA HIERARQUIA 

Critérios
Criptografia de 

dados Controle de acesso Auditoria
 Proteção para 

múltiplos protocolos Resultado

Criptografia de 
dados

0,63 0,642857143 0,617647059 0,5625 0,61325105

Controle de acesso 0,21 0,214285714 0,264705882 0,1875 0,219122899

Auditoria 0,09 0,071428571 0,088235294 0,1875 0,109290966

 Proteção para 
múltiplos protocolos

0,07 0,071428571 0,029411765 0,0625 0,058335084

Com os cálculos dos critérios definidos no 2º nível da 
hierarquia, os pesos para cada critério também são definidos, 
conforme mostrado na TABELA XI. 

TABELA XI - DEFINIÇÃO DOS PESOS PARA OS CRITÉRIOS DE 2º NÍVEL 

Criptografia de 
dados Controle de acesso Auditoria

 Proteção para 
múltiplos protocolos

Pesos 0,613 0,219 0,109 0,058

Nota-se que o critério criptografia de dados, com o valor 
0,613 é o mais significativo em comparação aos demais 
critérios. 

Com os pesos definidos é calculado o índice de 
consistência, conforme mostrado da TABELA XII. 

TABELA XII - RESULTADO DO CÁLCULO DA TAXA DE CONSISTÊNCIA 

0,973 1,023 1,239 0,933Cálculo da taxa de 
consistência 0,062

Assim, fica evidenciado que o critério de criptografia de 
dados fica com 61,3% como o fator mais importante dentro do 
1º nível da hierarquia referente ao critério de segurança. 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foi proposta uma metodologia experimental 
para a escolha de uma plataforma IoT baseada em análise 
hierárquica utilizando multicritérios. A importância da 

utilização de uma metodologia para escolher uma plataforma 
IoT é muito importante uma vez que os decisores de TI e de 
negócio se deparam com uma infinidade de plataformas e a 
escolha se torna um momento crítico. Vale ressaltar que a 
metodologia deve levar em consideração o modelo de negócio 
da organização, seja ela pública ou privada, como uma cidade 
inteligente, uma universidade inteligente ou mesmo uma 
empresa que irá explorar todo o universo de serviços que a IoT 
se propõe a entregar. 

Assim, a escolha dos critérios não é uma lista definitiva, e 
deve variar de acordo com a visão de cada organização, na 
busca de escolher a plataforma mais adequada para cada 
necessidade específica. 

A utilização do AHP foi escolhida pela simplicidade do 
método de comparação par a par e das alternativas segundo 
critérios específicos. 

Vale ressaltar que o uso isolado desta metodologia não 
garante a melhor escolha da plataforma de IoT, sendo que ela 
deve ser usada em conjunto ou ser insumo para uma 
metodologia que avalie o grau de maturidade da TI da 
organização que irá implantar e gerenciar uma plataforma de 
IoT. 
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