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Veículo Guiado Automatizado
(AGV)

Câmera de 
segurança

Process Monitoring
Latency: 100 ms 
Availability:    99.99%
Rate: kbps

Sensores

Safety functions
Latency: <10 ms 
Availability:    99.9999%
Rate: Mbps-kbps

Terminal portátil

Augmented Reality
Latency: <10 ms 
Availability:    99.9%
Rate: Gbps-Mbps

Visor montado na
cabeça

Motion control
Latency: <1 ms 
Availability:    99.9999%
Rate: Mbps-kbps  

Robô industrial

Banda Larga

Extrema
IoT Massivo

Baixa latência ultra confiável

Análise e Computação de 
Borda (Edge computing)



3 * Fonte: Gartner, Mar. ’18, The 5G Economy, an independent study from IHS Markit, 
Penn Schoen Berland and Berkeley Research Group, commissioned by Qualcomm

US$12 
Trilhões
Em 2035 em bens e 

serviços*

$

H

US$ 3 
Trilhões
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Para que o Brasil faça parte dessa
revolução industrial, é fundamental uma

Política Industrial forte, 

que não apenas

incentive o desenvolvimento
como também

elimine barreiras em potencial.
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Câmara IoT e Plano Nacional de IoT:
• Cidades, saúde, rural e indústrias

Capacitação: 
• Recursos para programas de capacitação em tecnologias para IoT 

(eletrônica, computação, protocolos, cloud, big data, machine 
learning), em níveis técnicos e gradução

Linhas de crédito:
• Para aquisição de materiais, componentes e serviços para testes 

de soluções IoT, também dentro dos programas de capacitação

PPPs:
• por áreas verticais, em particular Cidades Inteligentes, promovendo desenvolvimento

• Implantação, gestão contínua e atualização tecnológica como exploração do serviço
Incentivar governos dos Estados e Prefeituras  a identificar necessidades locais e 
estabelecer PPPs 

Mundo acadêmico:
• Identificar “key players” no mundo acadêmico para desenvolver casos de sucesso e incentivar 

estudantes

$
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Programa Nacional a empreendedores:
• similar ao “Startup Brasil”, com definição de áreas 

estratégicas

Inova Empresas:
• manter e criar um “Inova Manufatura 

Avançada” ou “Inova IoT”

4ª Chamada Coordenada BR-EU em TIC:
• RNP e Comissão Európéia, acompanhado pelo 

com MCTIC

Fundos públicos:
• Fomento com fundos públicos: FINEP; Finame, 

BNDES Funtec; INCT; Embrapii

Plataforma/comunidade para intercâmbio de experiências 
• para indústrias, universidades, associações e organismos governamentais promovam 

tópicos IoT – Implementação do Observatorio de IoT
• Exemplos da Plataforma Industrie 4.0 na Alemanha, AIOTI na Europa

$
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• Instrumento decisivo para atrair manufatura eletrônica para o território nacional e também fortalecer 
e tornar competitivas empresas criadas no Brasil. Muitos fabricantes montaram suas fábricas no país 
devido aos incentivos desta lei.

• Principal pilar: vínculo entre benefícios fiscais (no caso a redução no IPI) e investimentos em P&D.

• 530 empresas habilitadas, empregando atualmente 130 mil trabalhadores, número este que pode 
crescer fortemente com a aceleração do ecossistema IoT.

• Empresas TICs investem em P&D mais do que a obrigação legal de 5% do faturamento, podendo 
chegar a 15%.

• Segundo o MCTIC, em 2016 as empresas habilitadas aplicaram mais de R$ 1,5 bilhão em P&D, e a 
arrecadação nos produtos incentivadas teria sido superior aos incentivos concedidos.

• Sobre o questionamento da OMC, a ABINEE defende que deve-se aperfeiçoar a lei para atender às 
demandas do órgão, mas lutando pela manutenção das conquistas alcançadas.

• Lançamento pela ABINEE do documento “Impactos da Lei de Informática no País”, no Seminário 
“Os resultados da lei de informática no Brasil”, na Câmara dos Deputados, em 

julho/2018.
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União Euroéia - Projeto Horizon 2020 (H2020) - exemplo de PPP
• Programa  pesquisa e inovação, com fundos €77 bi para período 2014-2020, 

para atrair investimento privado
• Modalidade “ recursos não reembolsáveis”  
• Em IoT,  projetos de Smart Cities: retornos econômicos e sociais; 

desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs)
• Em 2017, lançamento de chamadas para Large Scale Pilots (LSPs)

EUA:
• Buscam estratégia nacional com DIGIT Act no Senado

• NTIA: Depto Comércio avaliando desafios, benefícios e como o 
Governo deve atuar para apoiar desenvolvimento IoT 

• Lei de 2017 obriga que compras  do Governo de dispositivos sigam 
requisitos de cibersegurança, é o “Internet of Things (IoT) 

Cybersecurity Improvement Act of 2017” 

UK:
• Programa IoTUK em andamento, chamadas abertas
• OFCOM indica situação de Smart Cities,: projetos globais em 148 cidades, 58% projetos operacionais,50% 

com fundos públicos; principal tema é plataforma de dados
• OFCOM indica  que projetos começam a demonstrar benefícios mensuráveis, mas relata 

“progressos lentos em IoT”. 
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Regulamentação do uso da conectividade atrelada à IoT
• Para que não seja configurada como uma revenda de telecomunicações.
• Serviço deve atender padrões de qualidade objetivos.

Criar novas categorias de dispositivos (além de “Terminais M2M”):
• Categorias de serviços M2M para redução FISTEL; 
• Classificação de aplicações MTC por áreas de serviço (segurança, rastreamento, 

pagamento, saúde,  controle  de  sensores  (iluminação,  bombas,  válvulas),  medição  
e dispositivos para o consumidor

• Classificação por tecnologia ex:4G, 5G tem redução de Fistel

Modernização das regras jurídicas, tributárias e alfandegárias 
• O Brasil possui a maior carga tributária incidente na prestação de serviços de 

banda larga móvel entre dezoito países de grande porte e relevância para o 
setor de telecomunicações no mundo, em estudo apresentado pela Telebrasil e 
Febratel em out/2017.

Lei de Licitações (atualização lei 8.666)

• Incluir requisito de tecnologias inteligentes em projetos de infraestrutura pública
• Prever condições de incentivo de soluções tecnológicas, valorizando o aspecto técnico da 

proposta e não apenas o aspecto financeiro

Roaming internacional permanente
• Permitir no Brasil

$
$
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Processos de patentes no INPI
• Propor alterações na Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/1996, para permitindo o 

uso de análises de patentes de outros países durante o processo de apreciação do 
INPI e dando autonomia financeira e administrativa ao Instituto.

Redução da burocracia para abertura e manutenção de empresas 
• tipicamente 83 dias, 3x mais que Bric

Lei de proteção de dados pessoais 
• Sancionada em Agosto/2018, envolve princípios de proteção ao usuário 

“Privacy by Design” e “Security by Design” e a autoridade nacional poderá 
dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização

Participação em fóruns internacionais
• Fortalecendo assim alinhamento tecnológico com organismos padronizadores

Apoio ao investimento em infraestrutura das operadoras celulares
• Melhorar regulamentação para expedição de licenças de construção de infraestrutura de redes 

(acesso a postes públicos, dutos, conduítes, direitos de passagem, prédios públicos)
• visando implantação de redes multi-serviços e estimulando a migração 

das redes 2G para 4G
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Agilizar processos de certificação de produtos na Anatel
• Otimização de etapa de ensaios laboratoriais
• Certificar por declaração de conformidade pelas  OCDs 
• Definir requisitos de segurança de dispositivos nos processos de certificação ou aceitação 

• UE considera o Trust IoT Label; EUA considera selo para cibersegurança

Agilizar processos de aceitação de certificação/homologação de 
equipamentos de outros países 

• (ex. com certificação FCC, ETSI) e de certificação de alianças (ex. Wi-
Fi, Bluetooth)

• Acordos de reconhecimento mútuo 

Anatel manter certificação de aspectos já previstos atualmente
• RF, compatibilidade e segurança elétrica, etc. , pois avaliação  de  

interoperabilidade  deve  ser  deixada  aos  fabricantes  e  alianças. 

Acesso às normas de certificação
• Apoio à inovação: facilitar acesso nos organismos 

brasileiros competentes

Anatel realizou consulta pública em 2017
• Importante iniciativa, para a qual a ABINEE também submeteu contribuição.
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Uso do espectro de forma ampla, sem faixas específicas para IoT
• Posicionamento internacional

Comunidade Europeia apoia a não definição de faixas específica para IoT [BEREC, grupo de 
reguladores europeus]

• Disponibilização de mais espectro, de forma flexível e com neutralidade de tecnologia, desde 
que atual, recente, inovadora e com uso eficiente do espectro

Mercado secundário:
• Flexibilidação das regras para que seja permitido. 

• O assunto está contemplado no PL 79. 

Limites de espectro (spectrum caps):
• Revisão dos limites foi abordada em consulta pública 

da Anatel de maio/2018. 

Flexibilizar licenças de uso de espectro para 
pequenas empresas, para aplicações IoT 
• No Brasil, 450 MHz faz sentido?
• OFCOM disponibiliza uso do espectro através de 

licença para aplicações IoT (“Business Radio License”)

Viabilizar espectro para ITS no Brasil
• Necessário disponibilizar faixa 5,9 GHz para aplicações ITS, 

considerando a compatibilidade com serviços existentes, o 
que está em linha com posicionamento internacional.
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A Política Industrial Brasileira 

deve ser um instrumento que permita às 
indústrias 

traçarem estratégias de longo prazo 
e 

investirem pesadamente no Brasil,
viabilizando a efetiva participação do país 

na revolução IoT.
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