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Internet das coisas (IoT) é um conceito amplo que diz respeito à interconexão 

digital de objetos do nosso cotidiano com a internet. Ou seja, a internet das coi-

sas nada mais é que uma rede de objetos físicos capaz de reunir e de transmitir 

dados.

Com a evolução da tecnologia e com seu uso cada vez mais presente, o mer-

cado de IoT está aquecido e as organizações estão utilizando essas aplicações 

em suas atividades, a fim de otimizar processos, seguranças e dinamismo. 

Além disso, no campo da legislação, tivemos importantes conquistas para o 

setor no ano de 2020 e avanços na questão do leilão 5G.

Nesse E-book, você terá acesso a como está o mercado de IoT no momento, o 

motivo da alta administração estar adotando mais práticas de IoT no cotidiano 

das organizações e expectativas para área nos próximos anos.

Também será tema desse material a aprovação da isenção do Fistel, Conde-

cine e CFPR para Internet das Coisas pelo Congresso, que reduz a zero as taxas 

de fiscalização de instalação, assim como as de fiscalização de funcionamento 

dos sistemas de comunicação máquina a máquina, beneficiando diretamente 

os setores de IoT e M2M.  Outro fato importante foi o avanço do leilão 5G, defi-

nindo as regras e frequências que serão disponibilizadas. Por fim, mostraremos 

as soluções com uso de IoT que a ARQIA oferece ao mercado e os resultados na 

prática de clientes que utilizam esses serviços e seus benefícios.

Introdução
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No final de 2020, a Microsoft, em parceria com o grupo Hypothesis, divulgou 

relatório anual sobre adoção da Internet das Coisas no Mundo. O levanta-

mento foi realizado junto a mais de 3 mil executivos em cargos de liderança 

em seis países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, China e Japão.

Dentre os destaques, 91% desses executivos que responderam à pesquisa já 

utilizam IoT em suas empresas - índice 6% maior se comparado a 2019, quan-

do a taxa foi de 85%. Outro ponto interessante da pesquisa é o estágio dos 

projetos de IoT nessas empresas. Apenas 25% das companhias disseram já 

estarem com seus projetos de Internet das Coisas efetivamente em uso – em 

2019 era 24% -, enquanto 29% estão em aprendizado, 25% em testes e 21% em 

compra. Em 2019, as porcentagens para esses três estágios eram 33%, 24% e 

19%, respectivamente.

O cenário de IoT no Brasil
e no Mundo
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As razões que fizeram os empresários considerarem a adoção da tecnologia 

IoT importante também foram apontadas. Itens como Segurança e Otimiza-

ção da Operação foram os mais citados, com 47% cada; seguidos por Quali-

dade Assegurada, com 45%; e Produtividade do Colaborador, com 43%.

Pouco mais da metade dos entrevistados (54%) considera o Aumento da Efici-

ência dos Colaboradores o principal benefício trazido pela Internet das Coisas, 

seguida por Permitir aos Colaboradores serem mais Produtivos (47%), Aumen-

tar a Capacidade de Produção (46%) e Promover Redução de Custos (44%).
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Como desafios para o mercado de IoT, o principal ponto levantado pelos par-

ticipantes é o fato de Ainda Estar em Progresso (33%), seguido pela Complexi-

dade Técnica (31%) e a Falta de Budget (28%).

Em outubro de 2020, a assessora do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inova-

ção e Comunicação (MCTIC), Regiane Romano, participou do evento Innova-

tion Tech Knowledge 2020, cujo tema central foi o Plano Nacional de Internet 

das Coisas. 
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Na ocasião, Regiane reforçou o fato de que a previsão de impacto na eco-

nomia global a partir da adoção do IoT é de US$ 8 trilhões no PIB mundial até 

2025. Considerando o fato de que 80% dessa injeção monetária na economia 

global venha da iniciativa privada, os principais setores impactados por IoT 

são as cidades, saúde, indústria e as zonas rurais. Reduzir em até 15% o tempo 

gasto no trânsito, diminuir em 20% a criminalidade a partir de câmeras inte-

ligentes, aumentar em 25% a produtividade no campo e em 40% na indústria. 

Esses são alguns impactos previstos pela adoção de IoT na economia.

Falando de Brasil, a Frost & Sullivan divulgou levantamento em outubro do 

ano passado, apontando que o número de dispositivos de IoT no país atingi-

ria 184,2 milhões em 2020; 3,4% superior aos 178,2 milhões de 2019. Apesar do 

crescimento, trata-se de um índice baixo, em comparação à previsão anterior, 

que era de um aumento de 20%. O motivo dessa desaceleração é, logicamen-

te, o impacto da pandemia de covid-19 na economia global. 

Entretanto, há dois grandes motivos para o Brasil estar esperançoso com rela-

ção ao desenvolvimento do IoT por aqui: desoneração do Fistel e o leilão 5G.
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Em meados de novembro do ano passado, o Senado aprovou a isenção do 

Fistel, Condecine e CFPR para Internet das Coisas. O PL 6.549/2019, de auto-

ria do deputado Vitor Lippi (PSDB-SP), reduz a zero as taxas de fiscalização de 

instalação, assim como as de fiscalização de funcionamento dos sistemas de 

comunicação máquina a máquina, beneficiando diretamente os setores de IoT 

e M2M. 

Na legislação anterior, esses sistemas eram vistos como estações de teleco-

municações e taxadas por um valor altíssimo, onerando demais as empresas 

de telecomunicações e evitando grandes investimentos no setor.

Um estudo apresentado pela associação que representa as empresas de te-

lecomunicações, a Conexis (antigo SindiTelebrasil), evidenciou que com a ex-

tinção de taxas setoriais como Fistel e Condecine para Internet das Coisas, au-

mentaria a arrecadação no geral. Nesse mesmo estudo, mostrou que a adoção 

em massa de IoT no Brasil está diretamente relacionada a um ajuste tributário.

Com a aprovação do PL 6.549/2019, há uma estimativa de uma arrecadação 

direta em torno de R$ 1,8 bilhão em três anos e um impacto com arrecadação 

indireta de R$ 17 bilhões nesses mesmos períodos.

Outro aspecto importante desse PL, é que a desoneração tributária de apare-

lhos de IoT e M2M se tornou um elemento propulsor para facilitar a conectivi-

dade destes dispositivos à tecnologia 5G, cujo leilão está previsto para ocorrer 

neste ano.

Isenção de Impostos
sobre IoT e Leilão 5G
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Com relação à desoneração de Condecine, a incidência da contribuição tinha 

como fator gerador a prestação de serviços que se utilizem de meios que pos-

sam, efetiva ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais, sendo que 

os dispositivos M2M não têm a possibilidade de distribuir qualquer conteúdo 

dessa natureza, conforme previsto na legislação. 

O país detém cerca de 60% de conexões de IoT na América Latina e com esse 

PL, deve aumentar ainda mais e destravar investimentos que estavam parados 

devido às tributações. Agora, as empresas vão reavaliar o que pode ser feito e 

implementar melhorias.

No final do mês de fevereiro de 2021, a Anatel definiu as regras para o leilão 

do 5G, que acontece ainda no primeiro semestre deste ano. A licitação será o 

maior leilão de radiofrequências da história do país e a maior oferta pública de 

capacidade para a tecnologia móvel de quinta geração no mundo.

Entre as faixas de frequência presentes no leilão, estão: 700 MHz; 2,3 GHz; 3,5 GHz 

e 26 GHz. As empresas vencedoras do leilão terão até 31 de julho de 2022 para 

assegurarem o 5G nas grandes cidades.

O 5G trata da quinta evolução da tecnologia de telefonia móvel. Além de pro-

meter maiores velocidades de download (até 20 vezes maior que o 4G), oferece 

menor latência. Isso possibilita uma conexão mais estável e sem atrasos, ou 

que as imagens ou vídeos travem durante uma videoconferência,

por exemplo.

Leilão 5G no primeiro
semestre de 2021
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Existem alguns fatos inéditos nesse leilão: o primeiro é que ele não é arrecada-

tório, ou seja, grande parte do investimento será para levar internet para locais 

sem internet, de difícil acesso, como pequenas cidades do interior e estradas, 

assim como criar uma rede privada para o Governo Federal.

O segundo, que representa uma vitória para as Operadoras Competitivas de 

telecomunicações, é que o leilão terá faixas regionalizadas. Isso possibilita que 

empresas participem do processo e tenham o direito de atuar em áreas mais 

rentáveis em conjunto com áreas menos interessantes do ponto de vista eco-

nômico. Esse cenário significa uma maior competição e possibilidades de mo-

dernização de infraestrutura, pois muitas dessas Operadoras Competitivas es-

tão inseridas nas regiões e sabem de suas peculiaridades, podendo contribuir 

com efetividade na implantação do 5G.
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A ARQIA no Mercado
de IoT

A ARQIA foi a primeira Operadora Móvel Virtual (MVNO) a operar no país. A 

companhia oferece produtos e serviços customizados, contando com um ex-

tenso portfólio de planos de dados focados em M2M, combos IoT, banda larga 

móvel e SMS corporativo. A empresa ajuda outras empresas a inovarem seus 

processos, tarefas e rotinas com segurança e mais simplicidade.

Os setores atendidos pela ARQIA por meio de seus serviços de IoT são: 

Aderir à conectividade Machine-to-Machine no setor automotivo traz diversas 

vantagens para o negócio, como agilidade para realizar processos do

dia a dia e maior segurança. A conectividade ARQIA possibilita:

      Notificar imediatamente serviços de emergência em caso de

      acidentes;

       Alertar imediatamente a seguradora e a polícia em caso de furto

       ou roubo do veículo;

       Rastrear em tempo real a localização de um veículo roubado;

       Monitorar o efeito de cada estilo de condução ou condição de es-

       trada no veículo, simplificando a manutenção;

       Reservar serviços quando necessário;

       Tornar a condução mais confortável com informações sobre tráfego,

       clima, estacionamentos e outros serviços.

Automotivo
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A tecnologia IoT M2M pode estar presente em todas as etapas industriais – des-

de o projeto até a pós-produção. Além de representar economia de tempo e 

dinheiro, a comunicação M2M transforma a maneira como os processos são 

executados.

Ao instalar dispositivos remotos de IoT M2M, a conexão ARQIA torna possível:

     Instalar dispositivos remotos em cada produto;

     Capturar informações em tempo real sobre temperatura, vibração,

     pressão e outros fatores;

      Avaliar a qualidade dos produtos e identificar melhorias;

      Manter a produção a todo o vapor, constantemente;

      Informar precocemente à central de monitoramento os indicadores   

      de problemas em equipamento;

      Monitorar dados sobre rapidez e quantidade de produção em

      cada máquina.

A implantação da conectividade IoT M2M em dispositivos eletrônicos abre no-

vas possibilidades para os consumidores interagirem com seus produtos. Bens 

de consumo transformam-se em plataformas de aplicativos, abrindo o leque 

para novos serviços, como monetizar a transação entre consumidores, criar 

fontes de receita, além de possibilitar que caixas registradoras com pagamen-

to eletrônico e terminais de controle de estoque possam ser conectados em 

sistema de cadeia de suprimentos.

Indústria

Eletrônico
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A tecnologia IoT M2M é capaz de conectar veículos, assim como monitorar o 

desempenho de frota e sistemas de gestão em tempo real. Os dados gerados 

podem ser utilizados para inúmeras otimizações. A conectividade da ARQIA em 

IoT M2M pode ajudar nas operações de rastreamento das seguintes formas:

     Combinar dados dos veículos com o mapeamento de dados sobre

      tráfego para estabelecer rotas mais eficientes e eliminar quilome-

      tragem excessiva;

      Diagnosticar problemas precocemente e agendar a manutenção

      preventiva de seus veículos;

      Conectar câmeras na cabine para monitorar o comportamento

      de  motoristas e evitar acidentes, além de acompanhar a recupera-

      ção de veículos roubados.

Usando dispositivos digitais e a conectividade IoT M2M, é possível que médicos 

coletem e compartilhem dados da saúde de seus pacientes em tempo real. 

Com a evolução da comunicação Machine-to-Machine e da Internet das Coi-

sas, estas técnicas irão revolucionar significativamente as formas de interação 

na área da saúde e na realização de tratamentos, como:

      Controlar condições dos locais de armazenamento de medicamentos;

      Conferir a condição de saúde e a dosagem de medicação dos pacientes;

       Monitorar os pacientes remotamente, diminuindo o número de

       internações hospitalares.

Logística

Saúde
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A tecnologia IoT M2M oferece grandes otimizações no setor de Energia e Uti-

lidade Pública por permitir monitorar remotamente o uso e a distribuição de 

energia. Além disso, uma comunicação Machine-to-Machine é capaz de im-

pulsionar a eficiência operacional e estrutura do seu negócio, identificando no-

vas oportunidades para o fluxo de receitas de seus clientes.

A conectividade ARQIA IoT M2M possibilita as seguintes facilidades:

      Medidores inteligentes para leitura de dados remotamente;

      Leitura precisa e preços transparentes para seus clientes;

      Monitoramento de consumo;

      Status operacional do equipamento instalado;

      Aumento de vida útil dos equipamentos e redução de perda por

      tempo de inatividade;

      Gerenciamento remoto de operações em lugares diferentes.

A tecnologia IoT M2M permite que os serviços financeiros transformem modelos 

estáticos de organização em possibilidades móveis e dinâmicas. Por exemplo, 

é possível gerenciar dispositivos como caixas eletrônicos à distância e deixar a 

manutenção e o reabastecimento mais eficientes.

A indústria financeira vem inovando com caixas eletrônicos que estão deixan-

do de se conectarem por linha fixa e migrando para conexões móveis IoT M2M. 

Assim, é possível deixar esses dispositivos em locais temporários, como em 

eventos de grande porte e criar novas oportunidades de negócios para forne-

cedores de serviços financeiros.

Energia

Serviços Financeiros
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Com a conectividade IoT M2M, os dispositivos de segurança não precisam 

de uma conexão física para se comunicarem, podendo ser implantados em 

locais remotos, aumentando assim o alcance de sua rede. Alguns dos benefí-

cios da conexão IoT M2M neste segmento:

      Informação em tempo real sobre o estado do dispositivo;

     Câmeras, rastreadores e alarmes podem ser ligados aos serviços

     de emergência ou estações de monitoramento privado;

      Elimina custo de implantação e manutenção de frios e infraestrutura;

      Ambiente completamente gerenciado;

      Aplicável em diversos modelos de dispositivo.

Segurança
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Nossos
Cases
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Em parceria com a ARQIA, empresa otimiza eficiência de operações, incluindo 

regiões com coberturas parciais das operadoras de celular.

Com forte presença em São Paulo, mas atuando em todos os Estados brasi-

leiros, a Ituran, multinacional de origem israelense que é líder no mercado na-

cional em rastreamento e recuperação de veículos, com filiais em mais de 30 

países em todos os continentes, acaba de completar três anos de parceria com 

a ARQIA. Ao lado da operadora móvel do Grupo Datora, a empresa, que atua no 

país desde 1999 nos setores de varejo e gestão de frotas, também consolida 

agora sua posição no segmento B2B, alcançando altos índices de eficiência 

contra roubos e satisfação dos clientes.

Pioneira no conceito de rastreador com seguro, mais de 95 mil veículos e um 

montante de cerca de R$ 4 bilhões em patrimônio foram recuperados nessas 

mais de duas décadas de trajetória da empresa. Ao atender milhares de em-

presas e corporações pelo país todo, a Ituran oferece soluções customizadas 

para os setores de frotas, locação de veículos e telecomunicações, entre outros. 

Através da transmissão de dados em tempo real, a telemetria Ituran auxilia o 

gestor a identificar o modelo de condução do motorista, orientando-o a uma 

direção mais segura.

Desde que iniciou esta parceira estratégica para ampliar sua eficiência na lo-

calização de recuperação de automóveis, a empresa passou a utilizar o siste-

ma Connect 4.0, da ARQIA, nos dispositivos instalados nos veículos segurados, 

Ituran consolida-se como um líder no
rastreamento e recuperação de veículos

ITURAN
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a fim de obter maior eficiência e melhorar ainda mais os seus resultados contra 

roubos e furtos. Entre outras vantagens da solução Connect 4.0, o dispositivo 

passa a ter redundância de sinal GPRS, otimizando as operações em regiões 

com problemas de cobertura entre operadoras.

Antes, a Ituran utilizava quatro operadoras distintas, sendo uma principal e três 

de apoio. ”O principal objetivo da parceria foi o de criar uma nova opção de 

operadora para trazer maior agilidade e qualidade de atendimento a nossos 

clientes corporativos”, destaca o diretor comercial Fabio Acorci. “Hoje, com a 

ARQIA, podemos oferecer uma maior abrangência, capilaridade e atendimento 

personalizado, atendendo às necessidades da maioria das empresas”, diz. 

Alta tecnologia e conectividade contra
roubos automotivos 

Segundo estimativas da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), 

cerca de 10 mil veículos, em média, são roubados ou furtados a cada mês no 

Estado de São Paulo. Contudo, aqueles que possuem um rastreador têm mais 

chances de serem recuperados. O conjunto dispositivo mais conectividade per-

mite o monitoramento preventivo dos veículos, contribuindo para a segurança 

dos clientes. Além de uma redução de custo operacional, se comparada aos 

concorrentes, o sistema Connect da ARQIA também traz maior produtividade 

do pessoal da seguradora, ao facilitar o gerenciamento inteligente do parque 

de linhas e, consequentemente, dos dispositivos instalados. 

Hoje, com uma base ativa de mais de 700 mil clientes no Brasil que usam a tec-

nologia GPRS (General Packet Radio Services) ou rastreador via radiofrequência 

(RF), as expectativas para 2021 são otimistas, de acordo com as projeções da 

Ituran. “Nossas projeções são que, a partir da retomada da economia, o seg-

mento B2B seja fortalecido e os investimentos retomados com a renovação das 
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frotas. Acreditamos que isso possa ocorrer já no primeiro semestre de 2021”, 

avalia Fabio Acorci.

Sobre a Ituran 

Multinacional de origem israelense com atuação no Brasil desde 1999, a Ituran 

é líder de mercado em monitoramento e recuperação veicular. Detentora de 

diversas patentes mundiais que inclui tecnologias avançadas de rastreamento, 

a empresa oferece soluções inovadoras nas áreas de comunicação e localiza-

ção de veículos contra roubo e furto de veículos, cargas e frotas. Além do mer-

cado brasileiro, ela também está presente em Israel, Argentina, Estados Unidos, 

Colômbia, Equador e México, além de atender clientes e operações em mais de 

30 países. Site: www.ituran.com.br

VERISURE

Conectividade M2M da ARQIA garante à Verisure estabilidade entre dispositivos 

de segurança e as centrais de monitoramento, assim como informação em 

tempo real sobre o estado atual dos dispositivos.

A busca por segurança eletrônica vem aumentando a cada ano e refletindo 

diretamente nas vendas do setor. Segundo a Pesquisa Nacional sobre Segu-

rança Eletrônica, 2018 superou em 8% as vendas de 2017 e a previsão para este 

ano é um crescimento de 10%. Tal demanda requer que o mercado se adapte 

Sistemas de Alarmes conectados
otimizam recursos e armazenamento

de dados para segurança
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e ofereça tecnologias cada vez melhores para gerenciamento dos dispositivos 

de segurança de forma remota, por exemplo.

Com esse objetivo, a Verisure – empresa de segurança com mais de 30 anos de 

mercado e presente em 16 países – trabalha com sistema de alarme exclusivo, 

capaz de armazenar dados, como vídeo e voz, em rede. Além disso, dispõe de 

uma tecnologia que permite enviar alertas e imagens sempre que os sensores 

identificarem uma invasão.

Para melhor atender os clientes, estas soluções de segurança possuem conec-

tividade Machine-to-Machine (M2M). Os alarmes são instalados em ambientes 

e através do painel central, que utiliza a conectividade, é enviado um alerta 

sempre que há alguma intervenção inesperada no local. Por meio da parceria 

com a ARQIA – empresa do Grupo Datora, referência em Internet das Coisas 

(IoT) e M2M – a Verisure precisa da garantia que a conectividade M2M nestes 

equipamentos permaneça estável.

A segurança de residências e pequenos negócios, por exemplo, é um setor que 

necessita de uma conexão entre máquinas que vai além do acesso a câmeras 

e alarmes. Por meio dos SIM Cards da ARQIA implementados nos painéis de 

controle da Verisure, é possível monitorar o ambiente sempre que houver uma 

tentativa de intrusão confirmada. A Central de Monitoramento recebe as infor-

mações em tempo real e pode acionar os protocolos de segurança com mais 

assertividade e agilidade.

Através de uma conectividade com ampla cobertura, a mesma é mantida 

mesmo quando não recebe o sinal necessário. A conectividade M2M da AR-

QIA ocorre sem a necessidade de fios, característica vantajosa no caso de um 

determinado local ter seus cabos de telefonia ou de energia cortados. Dessa 
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forma, a central de monitoramento não perde o contato com seus dispositivos 

de segurança, como alarmes e imagens de CCTV do local violado. Para que o 

alerta seja recebido rapidamente, os SIM Cards da ARQIA promovem uma boa 

comunicação entre o sistema de gerenciamento de segurança local e o ende-

reço de IP que recebe as informações. 

Essa pronta resposta no redirecionamento do sinal possibilita ao departamen-

to responsável pela segurança de uma empresa melhorar o gerenciamento 

dos ambientes monitorados. “O ponto principal que contribuiu para a decisão 

de um fornecedor em conectividade M2M que atendesse ao nosso modelo de 

negócio foi a estabilidade na comunicação e no mapa de cobertura. A ARQIA 

nos apoia em novos projetos, além de nos auxiliar solucionando incidentes, por 

meio de uma metodologia de trabalho ágil”, afirma Mariana Maaze, Diretora de 

Marketing da Verisure. 

A Verisure possui cerca de 40 mil SIM Cards da ARQIA instalados em seus dispo-

sitivos. Por ser híbrido, o chip utiliza a rede de mais de 400 operadoras nacionais 

e internacionais, proporcionando maior cobertura na transmissão dos dados. 

“Atuamos com a missão de possibilitar a transmissão de conectividade das 

coisas para diferentes plataformas e nuvens. Nossas soluções de IoT funcionam 

com o objetivo de reduzir custos e gerar novas receitas. Por isso, trabalhamos 

junto à Verisure para desenvolver um SIM Card customizado que atendesse às 

necessidades de conectividade e segurança da empresa”, comenta Eduardo 

Resende, Diretor Executivo da ARQIA.

Mariana Maaze lembra ainda que a Verisure teve como resultado a redução de 

SLAs nas resoluções das incidências que afetavam o serviço dos clientes, além 

de flexibilidade na hora de solicitar novas linhas, ponto importante para o cres-

cimento que possuem atualmente. “Valorizamos o trabalho em conjunto e di-
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reto com a equipe de técnicos e engenharia da ARQIA, principalmente, na hora 

de solicitar suspensão ou aquisição de novas linhas. Nosso modelo de negócio 

está em expansão no Brasil e precisamos de rapidez e flexibilidade”, completa.

Sobre a Verisure

A Verisure, fornecedor líder no setor de segurança e alarmes monitorados da 

Europa, oferece como serviço a monitoria de seus clientes e acionamento a 

polícia em casos confirmados de invasão. A oferta da marca abrange toda a 

cadeia de valor - desde o desenvolvimento do produto, design e venda até a 

instalação, manutenção e solução de monitoramento profissional 24 horas por 

dia. Devido a um forte foco em qualidade, 3 milhões de clientes estão entre os 

mais satisfeitos na indústria. A companhia está presente em 16 países da Euro-

pa e da América Latina e possui mais de 17.000 colaboradores e parceiros.
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arqia.com.br

Acesse o nosso site:

arqiaoficial arqiaoficial arqiaoficial arqiaoficial

https://arqia.com.br/
https://www.facebook.com/arqiaoficial/
https://www.linkedin.com/company/arqiaoficial/
https://www.instagram.com/arqiaoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCX5noSKZYQWw-Y9-gGJSJlg



