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Desafios da IoT



INTERNET DAS COISAS

Mercado Brasileiro de Software, Panorama e Tendências - 2018
Dólar Médio de R$ 3,492/US$



PRINCIPAIS CASOS DE USO DE IOT- 2017 (US$ MILHÕES)



EM 2018, O MERCADO DE USO DOMÉSTICO DE IoT SERÁ 

RESPONSÁVEL POR US$ 612 MILHÕES NO BRASIL. 

A IDC ESTIMA QUE 4% DAS RESIDÊNCIAS JÁ POSSUAM 

ALGUM TIPO DE DISPOSITIVO CONECTADO.
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AS 1. Fabricantes de Smartphones e Tablets com maior 
foco no segmento Corporativo

● Acordos de alianças entre fabricantes de dispositivos de 
software e de  serviços, visando a integração.

● Contratação de times específicos para vendas



TENDÊNCIAS
2. Maior interesse e adoção de IoT Doméstico

● Expansão do uso dos dispositivos. Anseios da população e 
vontade dos fabricantes

● Maior oferta de produtos, visando uma adequação dos valores 
no bolso do brasileiro
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3. Aceleração de projetos de IoT

● Projetos de IoT integrarão outras tecnologias, como Blockchain 
e Inteligência Artificial.

● A expectativa de preocupação cada vez maior com privacidade e 
segurança em IoT (GDPR e LGPD)

● A Anatel regulará com base no estudo de IoT (operadores e 
provedores) 



DESAFIOS
INFRAESTRUTURA

● 43,9% dos lares brasileiros têm 
acesso à banda larga fixa.

● Desoneração do Fistel (taxa para o 
chip)



EM 2018, O MERCADO TOTAL DE IoT NO BRASIL 

JÁ SERÁ SUPERIOR A US$ 8 BILHÕES.



COMO MELHORAR O AMBIENTE 
DE INOVAÇÃO NO BRASIL?
Commons / Dados Abertos
Competitividade e a formação de um ecossistema de inovação



Bem comum – bem do qual a coletividade inteira 
se beneficia e pode utilizar, mesmo aqueles que 
não pagam por ele.

Recursos naturais ou culturais acessíveis a 
todos os membros de uma sociedade.

Recursos digitais e intelectuais (dados, 
conhecimento!) aplicados na geração de 
inovações voltadas para o bem-estar da 
população da cidade.

ht
tp

://
ww

w.
de

olh
on

ail
ha

.co
m

.br
/f

m
an

ag
er

/d
on

i/
ne

ws
/i

m
ag

em
43

35
7_

1.
jp

g?
o=

1

COMMONS



Fundos de investimento

Legislação

Associações de classe

Inovação

Empresas

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

Empreendedores

Universidades

Mão de obra especializada

Incubadoras e aceleradoras

Fomento - programas, bancos, 
FAP, incentivo fiscal

Parques tecnológicos



“Empresas cresceram muito e se 
tornaram burocráticas; impróprias 

para ‘rebeldes’ inovadores.”

“Ambientes extremamente 
competitivos. Comoditização da 
tecnologia. Desafios crescentes 
para as startups”

POR QUE 
TRABALHAR 
JUNTO? 

TODOS 
GANHAM!
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https://g1.globo.com/economia/noticia/bndes-anuncia-centro-para-desenvolver-start
ups.ghtml

https://www.valor.com.br/empresas/5633087/bndes-cria-premiacao-que-dara-um-t
otal-de-r-100-mil-fintechs

https://g1.globo.com/economia/noticia/bndes-anuncia-centro-para-desenvolver-startups.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/bndes-anuncia-centro-para-desenvolver-startups.ghtml




PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO



Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e 
Comunicação - MCTIC

Ministério do 
Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio 
Exterior - MDIC

Ministério da Educação
Ministério do 
Planejamento

BNDESCAPES INPICNPq

FINEP

Or
ga

no
gr

am
a b

ra
sil

ei
ro

 de
 in

ov
aç

ão

EMBRAPII



“INTERNET DAS COISAS: UM PLANO DE AÇÃO PARA O BRASIL”

No Brasil, o impacto potencial é de US$ 50 a 200 bilhões por ano em 2025, 
valor que representa cerca de 10% do PIB brasileiro. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/pesquisaedados/estudos/estu
do-internet-das-coisas-iot/estudo-internet-das-coisas-um-plano-de-acao-para-o-brasil

 BNDES e 
MCTIC

SAÚDECIDADES RURAL INDÚSTRIA



FINEP IOT

MCTIC

Ação de Fomento à Inovação em 
Internet das Coisas

A Ação de Fomento à Inovação em Internet das 
Coisas – Finep IoT tem como objetivo financiar 
empresas para a execução de Planos 
Estratégicos de Inovação (PEIs) e projetos que 
resultem em inovações em produtos, 
processos e serviços baseados em tecnologias 
digitais – tendo como referencial o conceito de 
Internet das Coisas e demais tecnologias 
habilitadoras da Manufatura Avançada – 
com aplicações na saúde, indústria, no 
agronegócio (ambiente rural) e no 
desenvolvimento urbano (cidades).



Cartão BNDES
Taxa de juros: 1,39% a.m.

Possibilidade de financiar a prestação do 
serviço de desenvolvimento de softwares 
sob encomenda, de websites corporativos e 
de lojas virtuais, dentre outros.

É importante destacar que as empresas do 
setor de softwares podem ser não somente 
portadoras do Cartão BNDES, para adquirir 
novos produtos e serviços para seus negócios, 
mas também podem se tornar fornecedoras 
credenciadas de softwares e serviços de 
desenvolvimento sob encomenda.

Ministério do 
Planejamento



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BASEADO NO CONHECIMENTO

Competitividade

DEBC

Inovação

Criatividade

Conhecimento

Fomento

(MARQUES, 2016)

1. Conhecimento

2. Criatividade

5. Competitividade

4. Inovação

3. Fomento



Obrigada!
Jamile Sabatini Marques

Fomento, inovação e competitividade
http://www.abessoftware.com.br/noticias/fomento-inovacao-e-competitividade




