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O Desenvolvimento do Estudo gerou amplo engajamento do Ecossistema de
IoT brasileiro na construção do Plano de Ação

4.600+
Convites para o
Bytes de IoT

2.200+
Contribuições na
Consulta Pública
Nacional

500+

100+
Entrevistas com
personalidades
no decorrer do
estudo

380+

participantes no Future
Lab para debater as
aspirações do Brasil em
IoT

Especialistas
consultados
diretamente no
decorrer do estudo

Fonte: Pesquisa “A Internet das coisas: um plano de ação para o Brasil"

McKinsey & Company
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Acelerar a implantação da
Internet das Coisas como instrumento
de desenvolvimento sustentável da
sociedade brasileira, capaz de...
... aumentar a
competitividade
da economia ...

... fortalecer as
cadeias produtivas
nacionais...

... e promover a
melhoria da
qualidade de vida
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Saúde

Cidades
Impacto
preliminar em

2025
~US$ 13 a 27
bilhões

4
ambientes
priorizados

Impacto
preliminar em

2025
~US$ 5 a 39
bilhões

60
Impacto
preliminar em

2025
~US$ 5 a 21
bilhões

Rural
Fonte: Estudo “Internet das Coisas: um plano para o Brasil”

iniciativas
recomendadas
para construção
de um plano de
ação

Impacto
preliminar em

2025
~US$ 11 a 45
bilhões

Indústria
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Cidades
ASPIRAÇÃO
Elevar a qualidade de vida nas cidades por meio da adoção de tecnologias e
práticas que viabilizem a gestão integrada dos serviços para o cidadão e a
melhoria da mobilidade, segurança pública e uso de recursos

Mobilidade

Segurança pública

FONTE: Fóruns de engajamento do estudo, discussões com BNDES/MCTIC e análise do consórcio

Eficiência
energética e
saneamento

Inovação
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Saúde
ASPIRAÇÃO
Contribuir para a ampliação do acesso à saúde de qualidade no Brasil por meio
da criação de uma visão integrada dos pacientes, descentralização da atenção
à saúde, e da melhoria de eficiência das unidades de saúde

Doenças Crônicas

Promoção e
Prevenção

FONTE: Fóruns de engajamento do estudo, discussões com BNDES/MCTIC e análise do consórcio

Eficiência
de Gestão

Inovação
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Rural
ASPIRAÇÃO
Aumentar a produtividade e a relevância do Brasil no comércio mundial de
produtos agropecuários, com elevada qualidade e sustentabilidade
socioambiental e posicionar o Brasil como o maior exportador de soluções de
IoT para agropecuária tropical
Uso eficiente de
recursos naturais
e insumos

Uso Eficiente de
Maquinário

FONTE: Fóruns de engajamento do estudo, discussões com BNDES/MCTIC e análise do consórcio

Segurança
Sanitária

Inovação
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Indústrias
ASPIRAÇÃO
Incentivar a produção de itens mais complexos e aumentar a produtividade da
indústria nacional a partir de modelos de negócios inovadores e da maior
cooperação nas diversas cadeias produtivas

Recursos e
processos

Bens de
capital

FONTE: Fóruns de engajamento do estudo, discussões com BNDES/MCTIC e análise do consórcio

Estoque e cadeia
de fornecimento

Inovação

8

Governança
do Plano
de IoT DAS COISAS – IoT.BR
CRIAÇÃO DO PLANO
DE INTERNET
▪ Envolve a elaboração de um Decreto (Encaminhado à Casa Civil);
Art. 3º São objetivos do IoT.BR:

I – Aumentar a competitividade dos setores da indústria, comércio e serviços por
meio da disseminação das soluções de IoT .
II – Melhorar a qualidade de vida nas cidades, promover ganhos de eficiência nos
serviços de saúde, incrementar a produtividade no setor rural e na indústria por
meio da implementação de projetos de IoT;
III – Promover a geração de empregos na economia digital por meio das ações de
capacitação direcionadas ao desenvolvimento de aplicações de IoT;
IV – Aumentar a inserção e integração do Brasil ao cenário internacional.

9

Governança
do Plano
de IoT DAS COISAS – IoT.BR
CRIAÇÃO DO PLANO
DE INTERNET
Art. 4º Ficam priorizados, no âmbito do IoT.BR, o desenvolvimento de soluções nas
seguintes áreas de atuação, doravante denominadas Ambientes:
I- Saúde;

II- Cidades;
§2º No Ambiente Cidades as soluções priorizadas deverão buscar elevar a qualidade de
vida nas cidades por meio da adoção de tecnologias e práticas que viabilizem a gestão
integrada dos serviços para o cidadão e a melhoria da mobilidade, segurança pública e
gestão de recursos energéticos, hídricos e dos resíduos urbanos, e que tornem a
tecnologia uma ferramenta indutora da melhoria da qualidade de vida da população.
III- Rural;
IV- Indústria.

10

Governança
do Plano
de IoT DAS COISAS – IoT.BR
CRIAÇÃO DO PLANO
DE INTERNET
Art. 5º Ficam estabelecidos, no âmbito do IoT.BR, os seguintes temas transversais a
todos os Ambientes, doravante denominados Horizontais:
I – Ciência, Tecnologia e Inovação;

II – Inserção Internacional;
III – Educação e Capacitação Profissional;

IV – Infraestrutura de Conectividade e Interoperabilidade;
V – Regulatório, Segurança e Privacidade;
VI – Viabilidade Econômica.
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Governança
do Plano
de IoT DAS COISAS – IoT.BR
CRIAÇÃO DO PLANO
DE INTERNET
§6º Na horizontal Viabilidade Econômica se buscará:
a) atuar para que os recursos necessários à implementação das diversas iniciativas
estejam disponíveis;

b) promover programas de financiamento com cooperação entre empresas grandes,
médias e pequenas, bem como com ICTs, por meio da resolução de desafios no âmbito
dos Ambientes priorizados no Art. 4º;
c) viabilizar instrumentos financeiros estruturados com risco compatível para projetos
cooperativos de desenvolvimento, inovação e engenharia relacionados à IoT;
d) avaliar o custo das soluções nos ambientes priorizados e propor mecanismos
que removam barreiras econômicas e financeiras.
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PLATAFORMA DE INOVAÇÃO
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PLATAFORMA DE INOVAÇÃO
A aproximação entre os diversos atores tem como objetivo facilitar a
cooperação para a criação de novas soluções em IoT
DESENVOLVEDORES E
STARTUPS

INVESTIDORES
IDENTIFICA-SE
OPORTUNIDADES DE
INVESTIMENTO E
PARCERIAS

INDÚSTRIA
APRESENTA UM
DESAFIO

1. VALIDA COM A
INDÚSTRIA;
2. FORMALIZA AS
PARCERIAS

DISPONIBILIZA UM
EQUIPAMENTO

3. INICIA O PROCESSO
DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS

DISCUTE-SE
OPORTUNIDADES DE
APRIMORAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

OFERECE SUPORTE TÉCNICO
E PARTICIPA DO
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

INSTITUTO DE PESQUISA

$$$

GOVERNO
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PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE APOIO INOVAÇÃO
Fases de um Projeto e Adequabilidade dos Programas e Instrumentos

ICT+ÂNCORA+ENBT
ATÉ R$1 MILHÃO
CONTRAPARTIDA 1:1

LONGO PRAZO

03 e 04 – APORTE DE CAPITAL

31/08
EDITAL DO
BNDES
EMBRAPII

01 e 02 - NÃO REEMBOLSÁVEL

04
01

02

04

03
3. INICIA O PROCESSO
DE CAPTAÇÃO DE
RECURSOS

03
FINEP STARTUP
EMPRESA
ATÉ R$1MILHÃO

$$$
GOVERNO
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Governança
do Plano
de IoTDE IoT
EDITAL DO BNDES
PARA PILOTOS
Ambiente Cidades: Focos de Atuação
a) Aumento da capacidade de vigilância e monitoramento de áreas da cidade para
inibir e mitigar situações de risco à segurança;

b) Redução do tempo de deslocamento e aumento da atratividade de transportes
públicos;
c) Redução de desperdício de utilities; e
d) Criação de rede de iluminação pública que habilite soluções de IoT de forma ampla
na cidade.
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Governança
do Plano
de IoTDE IoT
EDITAL DO BNDES
PARA PILOTOS
Atores Envolvidos

a) Coordenação e execução - cada piloto deve ser estruturado e executado por uma
Instituição Tecnológica (IT)
b) Ofertantes de Tecnologia - cada piloto deve conter as quatro camadas tecnológicas
das soluções de IoT (dispositivos, rede, suporte a aplicações e segurança). Estas
camadas tecnológicas podem ser fornecidas por parceiros do projeto ou adquiridas
no mercado, inclusive com desenvolvimento que levem à adaptação de soluções
existentes.
c) Demandantes por soluções - os demandantes por soluções nos pilotos serão os
potenciais usuários das tecnologias de IoT. Cada piloto deve ter ao menos um
demandante.
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Governança
do Plano
de IoT DAS COISAS – IoT.BR
CRIAÇÃO DO PLANO
DE INTERNET
§5º Na horizontal Regulatório, Segurança e Privacidade se buscará:
a) endereçar barreiras regulatórias, com vistas a acelerar o desenvolvimento de
aplicações para Internet das Coisas;

b) estimular a entrada e o crescimento de novos atores em todos os mercados que
fazem parte do ecossistema de Internet das Coisas;
c) promover a criação de um marco regulatório de proteção de dados pessoais
adequado para fomentar a inovação, buscando evitar barreiras ao surgimento de novos
modelos de negócio, mas ao mesmo tempo garantindo a proteção dos direitos a
anonimização previstos na Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014;
d) estabelecer desenho institucional adequado para enfrentar os desafios em
privacidade e segurança para Internet das Coisas.
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PLATAFORMA DE INOVAÇÃO – SUBSIDIAR NO APERFEIÇOAMENTO DA
PLATAFORMAS DA INOVAÇÃO: APRIMORAMENTO REGULATÓRIO
LEGISLAÇÃO
GOVERNO FEDERAL,
ESTADUAL
OU MUNICIPAL

PLATAFORMA
DE
INOVAÇÃO

MCTIC
CÂMARA DE IOT

ENCAMINHA-SE
PARA A ESFERA
DE ATUAÇÃO
COMPETENTE
INSERE NA AGENDA
GOVERNAMENTAL

•
•
•
•

STARTUPS
EMPRESAS ÂNCORAS
INVESTIDORES
INST. CIENT.
TECNOLÓGICAS

IDENTIFICA-SE UM GARGALO

SUBMETE-SE
PARA ANÁLISE DA
CÂMARA DE IOT
EX: NR-12 SEGURANÇA NO
TRABALHO EM
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

ANÁLISE DO
PROBLEMA

MONITORA O
APERFEIÇOAMENTO
DA LEGISLAÇÃO

COMITÊ TÉCNICO DE
ACOMPANHAMENTO
REGULATÓRIO
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Governança
do Plano
de IoT DAS COISAS – IoT.BR
CRIAÇÃO DO PLANO
DE INTERNET
MINUTA – CARTA DE INTENÇÕES
Caberá à ACATE:

▪ Sempre que possível e no interesse de suas instituições associadas, compartilhar
informações (ao MCTIC e demais membros da Câmara IoT) que dizem respeito aos
gargalos regulatórios, de casos concretos vivenciados pelas empresas associadas,
que comprometam o desenvolvimento tecnológico e/ou a comercialização de
soluções de IoT;

▪ Caso haja interesse, poderão ser apresentadas aos representantes da Câmara IoT as
propostas de aprimoramento na legislação com o propósito de superar os respectivos
gargalos regulatórios anteriormente apresentados;

20

Governança
do Plano
de IoT DAS COISAS – IoT.BR
CRIAÇÃO DO PLANO
DE INTERNET
MINUTA - CARTA DE INTENÇÕES
Caberá ao MCTIC:

▪ Recepcionar os gargalos regulatórios recebidos pela ACATE e encaminhá-los aos
integrantes da Câmara de IoT para deliberação a respeito de sua pertinência e
relevância;

▪ Recepcionar as propostas de aperfeiçoamento da legislação recebidas pela ACATE e
encaminhá-las aos integrantes da Câmara de IoT para discussão e direcionamento às
instituições governamentais competentes pela temática regulatória;

▪ Sempre que possível, articular-se com as demais instituições governamentais
competentes pelas temáticas regulatórias afetas ao tema de Internet das Coisas com
o propósito de dirimir dúvidas e discutir propostas de aprimoramento na legislação;
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CARTILHA DAS CIDADES

A Cartilha das Cidades também estará
pronta para divulgação da primeira
versão no 1º trimestre de 2018

A cartilha será um guia prático para
gestores públicos municipais
avançarem com a agenda de soluções
de IoT em suas cidades
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OBSERVATÓRIO DA INOVAÇÃO

Cidades

Saúde

Rural

Indústria

Fonte: Estudo “Internet das Coisas: um plano para o Brasil”
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OBSERVATÓRIO DA INOVAÇÃO

Link de acesso aos documentos do Plano IoT:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/pesquisaedados/estudos/estudo-internet-das-coisas-iot/estudo-internet-das-coisas-um-plano-de-acao-parao-brasil
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