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Tecnologia inovadora

A Vodafone, uma das maiores empresas de 
telecomunicações do mundo, e o BMW Group 
inovaram ao selar uma parceria para incluir 
serviços inovadores de M2M e IoT (internet das 
coisas) no mais recente modelo da montadora 
no Brasil, o BMW i3. Trata-se de uma tecnologia 
inédita no País, em que o carro já sai da fábrica 
alemã com um SIM Card embarcado, oferecendo
 uma série de benefícios aos usuários, sem custos 
e sem a necessidade de configuração para a rede 
da Vodafone no País ou pareamento com o 
smartphone do proprietário.

Por meio do SIM Card, é possível utilizar a 
a tecnologia Connected Drive do veículo, que 
permite acesso à internet em uma tela  
widescreen localizada no painel. Com ela, é   
possível realizar a interação com smartphones a  
partir de diversos aplicativos da BMW, calcular 
rotas com base em informações de trânsito em 
tempo real por GPS e acessar redes sociais.  

O sistema também disponibiliza um serviço de 
concierge com uma central telefônica, por onde
o usuário pode contatar a central de atendimento 
e pedir para que seja localizado algum 
estabelecimento nas imediações ou solicitar 
informações turísticas, por exemplo. 
Dependendo do caso, pode até realizar uma 
operação completa, como um envio de flores.

Uma solução inédita de M2M da Vodafone foi implantada no modelo de carro i3 da BMW, 
trazendo acesso à internet, interação com smartphones, concierge com central telefônica  
e até mesmo um sistema de detecção de acidentes graves .

 

Controle independente

Cliente global da Vodafone, a BMW optou pela 
operadora na construção desse modelo de 
conexão não apenas por causa da possibilidade de 
transformação automática do SIM Card para a rede 
nacional, mas também pela facilidade de 
gerenciamento mundial dos dispositivos conectados. 
“Desenvolvemos para a montadora uma plataforma 
de gestão da conexão global, em que a BMW pode 
controlar online todos os dispositivos conectados, 
verificando o consumo da conexão dos clientes em 
vários países”, explica Ribeiro. “Da Alemanha, a 
operadora consegue, por exemplo, visualizar o 
consumo por dispositivo e o consumo por acesso 
dos clientes no Brasil e comunicar à Vodafone casos 
de falha em algum serviço.”

De acordo com o gerente de marketing da Vodafone,
 isso deixa a BMW mais independente na gestão da 
conexão de seus consumidores e livre para 
administrar todas as informações presentes na 
plataforma. “Ter controle global desse serviço 
foi fundamental para que a matriz alemã nos 
escolhesse”, ressalta. A previsão é de que essa 
tecnologia passe a ser embarcada também em 
novos modelos BMW, ainda não definidos pela 
montadora.

 
 

Caso de Estudo BMW

““Não existe nada semelhante  
no Brasil, em termos de 
funcionalidade, nos carros  
presentes no mercado.

Arthur Ribeiro 
Gerente de Marketing, 
Vodafone Brasil 

Além disso, a alta tecnologia de interconexão 
do SIM Card da Vodafone permite que o sistema 
detecte casos de acidente grave e 
automaticamente estabeleça contato com o 
SAMU (Serviço de Atendimento Médico de 
Urgência), enviando a localização do veículo e 
dados precisos, verificados por telemetria, como 
número de pessoas a bordo e airbags estourados. 

 
“Não existe nada semelhante no Brasil, em 
termos de funcionalidade, nos carros presentes no 
mercado”, aponta Arthur Ribeiro, Gerente de 
Marketing da Vodafone. Segundo ele, a 
configuração do SIM Card alemão para a rede da 
Vodafone no Brasil é feita automaticamente, sem 
necessidade de intervenção para realizar a 
instalação. “Para isso, criamos um modelo 
específico do SIM Card.” Toda a criação do sistema 
presente no painel do carro, segundo Ribeiro, levou 
cerca de um ano para ser viabilizado. 

 

Um carro ultraconectado



www.vodafone.com.br

in part without the prior written permission of Vodafone. Vodafone and the Vodafone logos are trademarks of the 
Vodafone Group. Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective 
owners. The information contained in this publication is correct at time of going to print. Such information may be 

services are subject to terms and conditions, copies of which may be obtained on request.


