
OS CARROS DO FUTURO AH, ESSA TAL DE 
“IMPEDÂNCIA”..!Equipada e funcional, a cozinha dos 

sonhos para quem gosta de preparar 
pratos únicos e deliciosos!

MASTER CHEF!

ANO - 11
    #150  

Parceria entre a Waymo e a Intel acelera o 
desenvolvimento dos carros autônomos, uma 
novidade que tornará o trânsito mais seguro 

Tudo o que você precisa saber sobre 
um tema que confunde muitos 
consumidores de eletroeletrônicos 

PERFEIÇÃO EM 
CADA DETALHE
Nota “10” em desempenho e estilo, home 
theater reúne o melhor da tecnologia e do 
décor em um mesmo espaço

Os ambientes cheios de 
personalidade da Mostra Casa 
Cor SC – Edição Florianópolis, 
uma celebração do bem viver

ENTRE E 
FIQUE À VONTADE...

Conheça os recursos dos 
smartphones Q6 e Q6+, da LG 
Electronics, feitos sob medida para 
quem curte tirar fotos

TESTE

Edição de

aniversário
número
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A IOT 
GANHA FoRçA
Governo lança o “Plano Nacional da Internet das Coisas”, uma 
iniciativa que terá impacto nas vidas de todos

››Se você acompanha notícias de tecnologia, já deve ter 
lido que o governo brasileiro vai lançar o Plano Nacio-
nal de Internet das Coisas em outubro de 2017. E o que 
é isso? Trata-se de um esforço do governo, por meio do 
MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações), junto com o BNDES (Banco Nacional 
do Desenvolvimento), de criar um “plano de ação para 
alavancar o desenvolvimento de IoT no país, conside-
rando uma visão balanceada entre inovação e adensa-
mento tecnológico local e benefícios para a sociedade”.

Com certeza, é uma iniciativa louvável, posto que, 
o quanto antes uma nova tecnologia é minimamente 
controlada e fomentada, menores serão os danos que 
ela possa vir a causar por falta de ética ou excesso de 
ganância. É verdade que sempre que vemos a mão do 
governo em algo, isto nos assusta, mas tudo indica que 
esta “interferência” será benéfica para o país e a socie-
dade. Ademais, a maioria dos países desenvolvidos tem 
tomado iniciativas semelhantes.

E este plano não visa controlar, monitorar ou 
restringir, mas sim, definir prioridades e canais pelos 
quais o governo possa incentivar e fomentar desenvol-
vimentos que trarão bons resultados ao país. O objeti-
vo, aqui, não é iniciar uma discussão sobre a validade 
ou não do governo participar de iniciativas tecnológi-
cas, mas mostrar o que foi feito e o que já está definido 
sobre este plano. Quem quiser estudar o assunto mais 
a fundo pode visitar o site da BNDES (http://www.bn-
des.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/estudos/
chamada-publica-internet-coisas/estudo-internet-das-
coisas-um-plano-de-acao-para-o-brasil). Algumas das 
imagens aqui mostradas foram obtidas dos relatórios 
disponíveis neste site.

CHAMADA PÚBLICA
O primeiro passo para colocar o plano em prática foi 
uma chamada pública em 2016 para a “realização de 
estudos técnicos independentes com objetivo de reali-
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zação de diagnóstico e proposição de políticas públicas 
no tema Internet das Coisas (Internet-of-Things – IoT)”. 
O vencedor da chamada foi o consórcio McKinsey/Fun-
dação CPqD/ Pereira Neto Macedo.  

Estes estudos técnicos têm objetivos bem específi-
cos. Um deles inclui o levantamento de inciativas simi-
lares em outros países para se entender como cada um 
está dando atenção ao assunto. O levantamento foi feito 
com bastante detalhamento, mas, de certa forma, parece 
ter contaminado um pouco a forma de se enxergar a 
realidade brasileira quando falamos de assuntos menos 
desenvolvidos no Brasil, como a automação residencial 
e a casa inteligente. 

Outro objetivo é a definição das chamadas “horizon-
tais” e “verticais” que receberiam apoio e incentivo do 
governo. As chamadas “horizontais” se referem às áreas de 

atuação que atenderiam de forma geral a todas as inciati-
vas. As seis “horizontais” escolhidas foram:

• Capital humano
• Investimento, financiamento e fomento
• Ambientes de negócios
• Governança
• Infraestrutura de conectividade
• Ambientes regulatórios (aspectos regulatórios, priva-

cidade de dados e segurança de dados)

Já as “verticais” se referem à visão de atuação da 
tecnologia, ou seja, de como o usuário tenderia a 
subdividir o uso da Internet das Coisas. Ao todo, foram 
definidas dez “verticais” e cinco delas foram definidas 
como prioritárias para o Plano Nacional (imagem 1). 

LeG. IMAGeM 1

Só para constar, ficaram de fora as seguintes “ver-
ticais”: lojas, logística, veículos, casas e escritórios e 
ambientes administrativos. Obviamente fico chateado 
de não ver casas inteligentes como uma das “verticais” 
e teria muitos argumentos para incluí-la. Mas também 
não posso rebater a análise feita pelo consórcio, que foi 
muito criteriosa e detalhista (basta ver os mais diversos 
relatórios emitidos pelo consórcio e que podem ser 
obtidos no link acima). Mas, vamos ao que interessa!

Considerando que este plano entrará em funcio-
namento ainda neste ano e deverá se estender a pelo 
menos 2022, deveremos ver um comportamento mais 
focado do governo nestas “verticais” e “horizontais”. 
Mas, quais deverão estar mais perto de nós? 

ReFLeXos NA soCIeDADe
Se olharmos para as “horizontais”, deveremos ser direta-

mente afetados por algumas delas. A horizontal “capital 
humano” não deverá ser tão diretamente visível, já que 
deverá focar mais nos especialistas do que no acultura-
mento geral da população quanto à tecnologia. Afinal, 
deve-se buscar desenvolver capital humano que nos 
permita aproveitar todo o investimento a ser feito em 
cada uma das verticais. Possivelmente veremos peque-
nas iniciativas na educação de base, mas o foco deverá 
ser na capacitação técnica dos profissionais envolvidos 
diretamente com a tecnologia.  

Os esforços nas duas outras horizontais, “investi-
mento, financiamento e fomento” e “ambientes de ne-
gócios”, também não serão muito visíveis ao brasileiro 
“comum”. Mas, se você é empreendedor e, de alguma 
forma, está envolvido com tecnologia relacionada à 
IoT, deverá ver melhorias significativas no apoio e na 
importância que serão dados ao desenvolvimento da 
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capacitação nacional. Se você é um dos interessados, 
acompanhe de perto o que acontecerá e se preocupe 
em entender os microssegmentos que serão apoiados. 

A horizontal “governança e internacionalização” 
traz uma perspectiva muito interessante em pensarmos 
em exportar conhecimentos e produtos de mercados 
onde o Brasil tem um enorme potencial interno para 
desenvolver soluções com rapidez e qualidade. As verti-
cais “saúde” e “rural” serão grandes geradoras de inova-
ção, uma vez que o Brasil tem o porte e a necessidade 
de criar soluções específicas que poderão ser utilizadas 
por outros países.

A horizontal “infraestrutura de conectividade” 
poderá afetar sua vida de forma positiva com a me-
lhoria geral dos canais de conectividade que você 
usa no dia-a-dia, como as redes celulares e a internet. 
Com certeza, muito do esforço nesta horizontal estará 
dirigido a áreas não tão visíveis, como as novas redes 
de dados dedicadas à IoT, mas certamente haverá um 
benefício para todos.

O último conjunto de horizontais, relacionado com 
a segurança e a privacidade dos dados, seguramente o 
afetará diretamente. 

DIReITos e DeVeRes
A discussão neste campo será densa, cheia de preocu-
pações tecnológicas, de definição de responsabilidades 
e culpabilidades, mas, também, tratará dos direitos e de-
veres de todos os envolvidos com o fornecimento, uso e 
circulação de dados. Você não precisa se envolver com 

os aspectos técnicos, mas deve acompanhar de perto as 
definições sobre direitos e deveres. Acredito que haverá 
algum tipo de consulta pública e você deve ficar atento 
e participar, para não reclamar mais tarde. 

E, quando olhamos para as verticais, podemos 
ver que algumas delas também estarão diretamente 
relacionadas com o nosso dia-a-dia. Se olharmos para a 
vertical “cidades”, há uma gama enorme de “interferên-
cias” com a nossa vida: melhoria da mobilidade urbana, 
iluminação pública, segurança, monitoramento da 
qualidade do ar e da água, identificação de desperdícios 
etc. O desafio, aqui, é vermos as iniciativas do governo 
federal passarem por todas as etapas até chegarem às 
municipalidades e serem adequadamente canalizadas 
para as reais necessidades. 

Há, obviamente, uma visão nacional e estadual so-
bre as cidades, mas, em muitos casos, o conhecimento 
detalhado das necessidades e o microgerenciamento do 
uso das tecnologias acabam ficando a cargo das prefei-
turas. Assim, é importante que você, como cidadão e 
morador, acompanhe o que será feito em sua região. 

eM DIA CoM A MoDeRNIDADe
A vertical da “saúde”, uma área de responsabilidade 
dividida entre os governos federal, estadual e muni-
cipal – e ainda por cima, com políticas diferentes de 
estado para estado –, será um grande desafio. Soluções 
pontuais e focadas na tecnologia aparecerão rapida-
mente; contudo, o uso das tecnologias relacionadas 
com a IoT de uma forma mais global e generalizada 



dependerá muito de iniciativas não tecnológicas dos 
governos, de forma a implementar uma plataforma de 
funcionamento corporativo que esteja pronta a receber 
os benefícios da tecnologia. 

Já a vertical “rural” deve ser a que trará mais be-
nefícios indiretos aos brasileiros. O perfil da área rural 
no Brasil, onde há enormes monoculturas e a agro-
pecuária é tratada em nível corporativo, permite que 
os benefícios do uso da tecnologia tragam resultados 
rapidamente. Isto implicará em maior produção, maior 
exportação, redução de preços ao consumidor, menor 
desperdício, menor impacto ambiental e maior garantia 
da qualidade.

Por fim, as verticais relacionadas com a “indústria” 
terão pouquíssimo impacto em nosso dia-a-dia. Esta 
área já está bem avançada mundialmente e é liderada 
pelas grandes empresas no setor de controle de proces-
sos. O benefício do uso das tecnologias relacionadas 
com a IoT, chamadas, nestes mercados, de IIoT (Indus-
trial IoT), será sentido indiretamente na qualidade e nos 
preços menores dos produtos industrializados.  

Assim, sem querer fazer uma análise sobre a qua-
lidade do trabalho realizado até agora pelo consórcio, 
mas apenas analisando o que deve ser o resultado final 
destes estudos técnicos, fica claro que o Plano Nacional 
de IoT está diretamente relacionado a nós, brasileiros 
“comuns”, e que devemos acompanhar, mesmo que 

superficialmente, o que será feito nesta área. Este plano 
é uma ótima iniciativa para não perdermos o bonde da 
tecnologia. Cada um ao seu modo, temos todos que 
acompanhar e participar desse processo. 

Não fazer nada é ruim: perdemos a oportunidade e 
continuamos, como país, como usuários de tecnologias 
alheias. Executarmos um plano mal feito é ainda pior: 
não chegamos a lugar algum e desperdiçamos recursos. 
Precisamos de um bom plano para nos mantermos no 
pináculo da tecnologia em nichos específicos, que nos 
farão ganhar destaque mundial. •
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