
Regime tributário e incentivos 
ajudarão a destravar o 

potencial de IoT no Brasil

Segundo relatório da 
consultoria de análise 
de dados GlobalData, 
o mercado de Internet 
das Coisas (IoT) deve 
movimentar mais de 
30 bilhões de dólares 
na América Latina até 
2023, sendo o Brasil o 
principal mercado na 
região 

Esta consultoria apon-
ta que o segmento 
brasileiro de IoT tem 

crescido a uma taxa anual de 
20% e este avanço de dois 
dígitos deve ser mantido nos 
próximos anos. De acordo 
com outro levantamento, 
desta vez o IoT Snapshot da 
Logicalis, 35% das empresas 
no Brasil já contam com 
algum uso da tecnologia e o 
mercado brasileiro responde 
por 19% de todos os projetos 
de Internet das Coisas em 
produção na América Latina. 

Será que esses percentuais 
podem crescer acelerada-
mente nos próximos anos, 
mesmo com a pandemia? 
Quem me conhece, sabe o 
quanto confio no potencial 
dos projetos de IoT e de 
como este ecossistema ino-
vador exige e impulsiona o 
uso de outras tecnologias 
disruptivas, como o Big 
Data, Inteligência Artificial 
e Cloud Computing, alavan-
cando a inovação nacional, 
a competitividade, a geração 
de empregos e o desenvolvi-
mento socioeconômico. 

Nos últimos anos, dediquei 
tempo e conhecimento como 
representante da ABES - 
Associação Brasileira das 
Empresas de Software no 
conselho consultivo da ela-
boração do Plano Nacional 
de IoT (IoT.br), uma inicia-
tiva do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, do Ministério 
da Economia e do BNDES. 
Também estou participando 
das deliberações nas câma-
ras setoriais criadas pelo 
governo federal para ajudar 
na transformação das ações 
do plano IoT.br em realidade 
nas verticais priorizadas - 
Agronegócio, Cidades Inte-
ligentes, Indústria e Saúde 
- cujas atividades online 
recomeçaram em 2021. 

Durante todo esse perí-
odo de discussões nestes 
fóruns e fora dele, o aspecto 

tributário sempre foi citado 
como um fator problemáti-
co, onerando os projetos de 
IoT. Muitas vozes, inclusive 
a minha, solicitavam a re-
dução da carga tributária e 
a criação de um regime de 
impostos mais favorável à 
expansão do uso da IoT no 
Brasil. Por isso, chegamos 
em 2021, com avanços a 
comemorar. 

Para começar, é impor-
tante lembrar que a Anatel 
publicou a Resolução nº 
735/2020, por meio da qual 
enquadrou os dispositivos de 
IoT como Serviços de Valor 
Adicionado (SVA). Como 
SVA, a Internet das Coisas 
está sujeita ao Imposto So-
bre Serviços (ISS), no qual 
a alíquota máxima prevista 
na Constituição Federal é 
de 5% - muito menor que a 
cobrada na transmissão de 
dados de internet comum 
como, até então, a trans-
missão de dados em IoT era 
tratada. 

É preciso destacar ain-
da a sanção do projeto de 
autoria do deputado Vitor 
Lippi (PSDB/SP), que se 
tornou a Lei nº 14.108/2020 
e entrou em vigor no dia 1° 
de janeiro de 2021. Com a 
nova legislação, as alíquo-
tas do Fundo de Fiscaliza-
ção das Telecomunicações 
(Fistel), da Contribuição 
para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica 
Nacional (Condecine) e da 
Contribuição para Fomento 
da Radiodifusão Pública 
(CFRP) foram zeradas por 
cinco anos para dispositivos 
de IoT. Este incentivo fiscal 
também deverá ajudar a 
impulsionar da Internet das 
Coisas no mercado nacional. 

Assim, as definições que 
aguardávamos desde a apre-
sentação do IoT.Br, ao final 
de 2017, nos oferecem um 
regime tributário e incenti-
vos fiscais que deverão des-
travar o potencial de IoT no 
Brasil e esperamos que em 
um ritmo mais acelerado nas 
verticais priorizadas, geran-
do empregos e incentivando 
a retomada econômica tão 
esperada frente aos impac-
tos negativos da pandemia. 

Reafirmo, o horizonte em 
IoT é promissor e estamos 
acelerando nesta rota. 

(*) - É Conselheiro da ABES 
(Associação Brasileira das Empresas 

de Software) e CEO das empresas 
Sawluz IT e Taggen Soluções IoT. 

Werter Padilha (*)
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021
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Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O ambiente online introduz novas obrigações legais, e o 
consumidor é sempre o principal destinatário destes regramentos.

O e-commerce foi ampla-
mente impulsionado pela 
pandemia. Índices como o 
MCC-ENET, desenvolvido 
pelo Comitê de Métricas da 
Câmara Brasileira da Eco-
nomia Digital, identificaram 
um crescimento de 73,88% 
no volume de operações 
somente no ano de 2020 e 
um faturamento quase 84% 
maior que no ano de 2019. 
É uma tendência que não irá 
recuar, mesmo após o retor-
no das atividades normais.

Embora o mundo virtual 
possua regras próprias, 
o comerciante deve es-
tar ciente que o ambiente 
virtual não afasta e nem 
autoriza desconsiderar as 
determinações do Código 
de Defesa do Consumidor. 
O ambiente online introduz 
novas obrigações legais, e 
o consumidor é sempre o 
principal destinatário destes 
regramentos. Para ajudar os 
comerciantes, o escritório 
Costa Marfori Advogados 
listou algumas normas que 
devem ser seguidas para 
evitar problemas legais. 
 1) Lei do E-commerce 

- Traz como prioridade 
o princípio da informa-
ção e transparência, 
exigindo que o forne-
cedor apresente um 
sumário do contrato 

O órgão antitruste da Itália aplicou ontem (13) uma multa 
de pouco mais de 102 milhões de euros contra a Alphabet, 
o Google LLC e o Google Itália por violação do artigo 102 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
Segundo a entidade, por meio do sistema Android e a loja 
de aplicativos Google Play, o Google detém uma “posição 
dominante” que permite controlar o acesso dos desenvol-
vedores de apps aos usuários finais.

Ainda conforme a nota, cerca de três quartos dos smart-
phones usados na Itália usam o sistema e, por ter uma 
operação de “absoluta relevância” em todo o mundo, a 
empresa possui uma “força financeira elevadíssima”. O 
caso refere-se, especificamente, a um problema do app 
JuicePass com o Android Auto, uma função específica do 
sistema que permite a utilização do aplicativo enquanto o 
usuário está dirigindo.

O serviço tem uma operação semelhante ao do Google e, 
conforme a decisão, a gigante de tecnologia impediu que o 
app da Enel X Italia ficasse disponível plenamente para os 
usuários - principalmente, no que tange à busca por postos 
de recarga para carros elétricos da empresa. “De tal maneira, 
o Google favoreceu o próprio app Google Maps, que pode ser 
usado no Android Auto e permite serviços com função de 
carregamento de veículos elétricos, atualmente limitados à 
busca de estações de carregamento e navegação, mas que, 
no futuro, podem incluir outros recursos, como reservas e 
pagamento”, diz o documento.

A exclusão do app da Enel X do Android Auto já dura 
mais de dois anos e, conforme o antitruste, a manuten-
ção dessa situação pode comprometer definitivamente a 
possibilidade da empresa italiana de “construir uma base 

Um porta-voz do Google informou que a empresa está 
“respeitosamente em desacordo” com a decisão.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALAN SOUSA VIANA, profissão: gerente de posto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jonas Paes Viana e de Gicelia Santana Sousa Viana. A preten-
dente: KALINE BRUNA FRANÇA DA SILVA, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São José do Belmonte, PE, data-nascimento: 25/09/1996, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Rosilene de França Silva.

O pretendente: RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jaguararibe, CE, data-nascimento: 01/09/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio de Lima e de Maria Soli-
dade Rodrigues de Lima. A pretendente: LUCIENE LOURENÇO GOMES, profissão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Quixeramobim, CE, data-nascimento: 
02/04/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Lourenço Go-
mes e de Maria Aparecida Gomes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: RODRIGO GOMES BELAS LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (30/03/1988), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Evilasio Belas Lima 
Filho e de Maria Cristina Gomes Lima. A pretendente: PALOMA NOBRE DE SOUSA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Osasco - SP, no dia (07/03/1994), estado civil solteira, 
profissão vendedora, residente e domiciliada em Cotia - SP, filha de Sebastião Santino 
de Sousa e de Maria de Fatima Nobre de Sa Sousa. Obs.: Bem como cópia enviada a 
Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

E-commerce deve seguir as regras 
do Código de Defesa do Consumidor
Embora o mundo virtual possua regras próprias, o comerciante deve estar ciente que o ambiente virtual 
não afasta e nem autoriza desconsiderar as determinações do Código de Defesa do Consumidor
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 4) Lei Geral de Pro-
teção de Dados - 
Sendo de todas da 
lista, a Lei mais nova, 
a LGPD passa a exigir 
um cuidado maior e um 
processo mais rigoroso 
de segurança das in-
formações. Qualquer 
compartilhamento de 
dados não autoriza-
do pelo consumidor 
poderá implicar em 
severas penalidades ao 
fornecedor.

O que não se pode es-
quecer é que todas esses 
normativos não invalidam o 
Código de Defesa do Consu-
midor. Este continua válido, 
vigente e eficiente, também 
no ambiente online. 

Sendo assim, as determi-
nações quanto aos produtos 
com defeito ou vício, os pra-
zos de prescrição, a neces-
sidade da clareza na oferta 
e seu efeito vinculativo, a 
vedação a práticas abusivas, 
as cláusulas contratuais 
abusivas, entre muitos ou-
tros dispositivos do CDC 
são totalmente aplicados ao 
comércio eletrônico.

Fonte e mais informações: 
(www.costamarfori.com.
br).

antes da contratação, 
com as informações 
necessárias ao exercí-
cio do direito de esco-
lha do consumidor. 

  Essa mesma lei exige 
também, ferramentas 
eficazes ao consumidor 
para identificação e 
correção imediata de 
erros ocorridos nas 
etapas anteriores à 
finalização da contra-
tação e possibilidade 
de confirmar imediata-
mente o recebimento 
da aceitação da oferta. 
Por fim, disponibili-
zação do contrato ao 
consumidor em meio 
que permita sua con-
servação e reprodução, 
imediatamente após 
a contratação, entre 

outros dispositivos.
 2) Lei da Transparên-

cia - Exige a informa-
ção ao cliente do valor 
aproximado corres-
pondente à totalidade 
dos tributos federais, 
estaduais e munici-
pais, cuja incidência 
influi na formação dos 
respectivos preços de 
venda.

 3) Marco Civil da In-
ternet - Muito impor-
tante, disciplina o uso 
da internet no Brasil e 
tem como fundamento 
o respeito à liberdade 
de expressão. Nele, 
são indicados os di-
reitos e deveres dos 
operadores de dados, 
destacando-se as res-
ponsabilidades tam-

Itália multa Google em mais de 100 milhões de euros

sólida de usuários” em uma fase de crescimento da venda 
dos carros elétricos. Além disso, reduz significativamente a 
“possibilidade de escolha dos consumidores e um obstáculo 
ao progresso tecnológico”. Um porta-voz do Google infor-
mou que a empresa está “respeitosamente em desacordo 
com a decisão da AGCM [antitruste]” e que examinará “a 
documentação e avaliará os próximos passos”.

“A prioridade número um do Android Auto é garantir que 
os apps possam ser usados de maneira segura. Por isso, te-
mos diretrizes restritivas sobre os tipos de apps suportados, 
com base em padrões regulamentares do setor e de testes 
sobre a distração ao volante. As aplicações compatíveis 
com o Audroid Auto somam milhares, e o nosso objetivo é 
permitir que ainda mais desenvolvedores possam tornar seus 
aplicativos disponíveis com o tempo”, acrescentou (ANSA).
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