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Conteúdo

O estudo “Internet das Coisas: um plano para o Brasil
Iniciativas do BNDES para IoT
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O desenvolvimento do estudo gerou amplo engajamento do ecossistema de IoT
brasileiro na construção do Plano de Ação
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Associações, empresas e demais agentes

5

Especialistas nacionais e internacionais

4

Câmara nacional de IoT

3

Conselho Consultivo e Comitê
Executivo do plano
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Liderança e equipe de projeto

1

BNDES e MCTIC

4.600+ 2.200+
Convites para o
Bytes de IoT

500+

380+

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

100+
Entrevistas com
personalidades no
decorrer do estudo
Fonte: Pesquisa “A Internet das coisas: um plano de ação para o Brasil"

Contribuições na
Consulta Pública
Nacional

Especialistas
consultados
diretamente no
decorrer do estudo

R$10MM
Recurso do BNDES
para elaboração do
Estudo
McKinsey & Company
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O estudo foi dividido em 4 fases, começando no diagnóstico e terminando na
implementação
I

II

III

Diagnóstico e
Aspiração
Brasil

▪

Objetivos

▪
▪

Seleção de
verticais
e horizontais

Obter visão geral do
impacto de IoT no
Brasil
Entender
competências de
TIC do País

IV

Investigação
de verticais,
elaboração da
Visão e Plano

Suporte à
implementação

▪

Definir critérios
chaves para seleção

▪

Aprofundar-se nas
verticais escolhidas

▪

Priorizar verticais e
horizontais

▪

Elaborar Visão para
IoT para cada vertical

▪

Elaborar Plano de
Ação 2018-22

▪

Apoiar e acelerar a
implementação do
Plano de Ação

Aspirações iniciais
para IoT no Brasil

Jan 2017

Abr 2017

Jun 2017

Set 2017
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ASPIRAÇÃO IoT BRASIL
Acelerar a implantação da Internet das
Coisas como instrumento
de desenvolvimento sustentável da
sociedade brasileira, capaz de...
...aumentar a
competitividade
da economia ...

Fonte: Estudo "Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil"

...fortalecer as
cadeias produtivas
nacionais...

...e promover a
melhoria da
qualidade de vida

McKinsey & Company
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Para a priorização de ambientes no Brasil foram cumpridas três grandes etapas com
a mais ampla participação de atores
Insumos para priorização

Processo participativo de priorização

Priorização de verticais
Matriz de priorização

1

Critérios e
métricas

2

Análise dos
casos de
uso e
definição de
pesos

Aspirações

3

Verticais
Fonte: Estudo “Internet das Coisas: um plano para o Brasil"

Avaliação
das verticais

Priorizar ambientes de aplicação
levando em consideração:

▪
▪
▪

Demanda
Oferta

Capacidade de desenvolvimento

Atributos de demanda, oferta e capacidade de desenvolvimento foram utilizados
para a montagem da matriz de priorização das verticais
Macro atributo

Atributos
Impacto econômico /
Competitividade

Demanda

Fortalecimento da cadeia
produtiva de IoT

Eficiência das
instituições
Capacidade de
desenvolvi-mento

▪ Critérios relacionados a benefícios econômicos que a adoção de IoT pode trazer,
com ênfase em critérios que impactarão a competitividade

▪ Critérios relacionados a benefícios sociais e ambientais que a adoção de IoT pode
Impacto socioambiental

Oferta

Descrição

trazer

▪ Critérios relacionados a empresas que desenvolvem soluções de IoT no Brasil e a
disponibilidade de recursos para essas empresas

▪ Critérios relacionados com a eficiência do mercado e a capacidade dos atores
competirem dentro dele

▪ Critérios que podem representar barreiras ou facilidades para o desenvolvimento de
Elementos habilitadores
Capacidade de
mobilização por parte do
governo

FONTE: MGI; Debate com especialistas independentes; Análise do consórcio

IoT, incluindo a capacidade de alterar elementos estruturais

▪ Critérios relacionados a alavancas que o setor público possui para desenvolver a
oferta e a demanda
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Cidades

Saúde

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
dodas
consórcio,
dopara
time o Brasil”
Fonte: Fonte:
EstudoAnálise
“Internet
Coisas: análise
um plano

inciativas
recomendadas
para construção
de um plano de
ação

Impacto
preliminar em

2025
~US$ 11 a 45
bilhões

Indústria
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As iniciativas foram organizadas em transversais associadas a todos os ambientes –
as horizontais
Capital Humano

Aponta
condições para
melhoria do ambiente
para inovação
(incluindo fontes de
financiamento) e para
o estímulo à
internacionalização
de soluções
brasileiras de IoT

Aponta aspectos chave
em formação básica,
técnica e superior da
mão-de-obra brasileira
para a atuação nos
diversos setores que
envolvem soluções
de IoT

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

Regulatório, Segurança e
Privacidade

Indica
tecnologias de
comunicação
existentes para IoT
disponíveis no Brasil,
bem como as soluções
com maior potencial de
atender as aplicações e
o uso do espectro de
frequência no país

Visa identificar questões
regulatórias (incluindo
fiscais e tributárias) que
necessitem de criação
ou alteração de
legislação ou
regulamentos para
permitir o avanço
Infraestrutura de Conectividade
de IoT
e Interoperabilidade

Conteúdo

O estudo “Internet das Coisas: um plano para o Brasil
Iniciativas do BNDES para IoT
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Adaptação dos
Instrumentos de
Apoio
Financeiro

Agenda de
Cidades
Inteligentes

Pilotos de
IoT

Adaptação dos
Instrumentos de
Apoio
Financeiro

Agenda de
Cidades
Inteligentes

Pilotos de
IoT

Linhas disponíveis de
Inovação e Capital de Giro

Financiamento

Atuação do
BNDES para
aperfeiçoar
instrumentos
financeiros para
IoT

Fundos de
Participação

Credenciamento
de Soluções

Apoio a Financiamento Direto
abaixo de R$10MM – piloto a
partir de Maio

>R$500 MM já disponível em
fundos de investimentos em
participações

IoT “As A Service”

Cadastro Integrado de
Soluções
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O Credenciamento de Soluções Integradas é o grande desafio para o BNDES se
adaptar à nova economia digital
 IoT surge pela consolidação de serviços, equipamentos e
sistemas (“one stop shop”)
• Serviço instalação

Principais
pontos a serem
tratados

Credenciamento
de solução
integrada

• Serviço de armazenamento e gestão de dados
• Serviços de telecomunicações
• Equipamentos (sensores, transmissores, roteadores,
etc.) – nacionais e importados

 Não existe um modelo de negócio único!
–
–

Vendas de sistemas e equipamentos isolados é preferencia de alguns usuários...
... mas empacotamento “as a service” é principal tendência, sobretudo para
usuário de menor porte
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Adaptação dos
Instrumentos de
Apoio
Financeiro

Agenda de
Cidades
Inteligentes

Pilotos de
IoT

A Cartilha das Cidades foi lançada em
parceria com o MCTIC para fomentar o
uso de IoT em cidades
A cartilha é um guia prático para
gestores públicos municipais
avançarem com a agenda de soluções
de IoT em suas cidades
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A Cartilha está organiza em três
capítulos
1 ▪ IoT e as Cidades: introdução sobre o conceito

de internet das Coisas e seu potencial para as
cidades
2 ▪ Exemplos de aplicações: coletânea de casos

reais de aplicações nacionais e internacionais
com objetivo de inspirar os gestores públicos
3 ▪ Passo a passo para estruturação de um

projeto: descrição do caminho que um gestor
deverá seguir para implementar um projeto de
internet das coisas com ênfase na questão de
interoperabilidade, segurança e privacidade

Adaptação dos
Instrumentos de
Apoio
Financeiro

Agenda de
Cidades
Inteligentes

Pilotos de
IoT

A implementação de projetos-pilotos foi uma das inciativas de impacto
recomendadas pelo Estudo

Os pilotos devem focar no
desenvolvimento de soluções
integradas de IoT por meio de
testes em ambientes reais,
cujos impactos possam ser
avaliados, de modo a permitir
sua massificação, viabilidade
comercial e interoperabilidade

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

19

Os pilotos devem focar nos objetivos e aplicações onde IoT pode ter um maior
impacto social e efeito mobilizador

Preliminar
20

Cidades

Ambientes urbanos com serviços públicos e utilities

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mobilidade

Segurança pública

Reduzir tempos de
deslocamento,
considerando
diferentes
modalidades de
veículos, e aumentar
a atratividade do
transporte coletivo

Aumentar
capacidade de
vigilância e
monitoramento de
áreas da cidade para
mitigar situações de
risco à segurança

Eficiência
energética e
saneamento

Reduzir desperdício
de utilities e criar
rede de iluminação
pública que habilite
soluções de IoT de
forma ampla na
cidade

Inovação

Promover a adoção
de soluções
desenvolvidas
localmente para
desafios do ambiente
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Preliminar

▪ Acelerar o desenvolvimento e a adoção de IoT
nos ambientes priorizados

Os pilotos terão um

papel importante no

Demanda

▪ Estimular a criação de um ambiente de
colaboração continuada com diferentes atores

desenvolvimento de

▪ Criar oportunidades para startups e PMEs
▪ Identificar modelos de negócio sustentáveis e

oferta e demanda

que geram valor a usuários e fornecedores

▪ Criar uma metodologia confiável para medir os

Oferta

Colaboração

resultados e permitir sua divulgação
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Onde estamos
 Definição de modelo de apoio

 Identificação de fontes de recursos para apoio aos Pilotos
 Elaboração de Cronograma
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Obrigado!
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