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“Se nós continuarmos a desenvolver nossa tecnologia sem sabedoria 
ou prudência, nosso servo pode provar ser nosso carrasco” (Omar N. 

Bradley). 

 

1. APRESENTAÇÃO: 

1.1 Título: RESPONSABILIDADE CIVIL DIANTE DAS “PRÁTICAS ABUSIVAS NO 

COMÉRCIO ELETRÔNICO, NA ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO E NA 

INTERNET DAS COISAS”. 

1.2 Autora: Professora Adjunta Joseane Suzart Lopes da Silva. 

1.3 Orientadora: Idem. 

1.4. Coordenadora da Linha de Pesquisa: Idem. 

1.5 Instituição: Universidade Federal da Bahia. 

1.6 Cursos: Graduação e Pós-Graduação em Direito. 

1.7 Áreas de Concentração: Direito das Relações de Consumo, Direito Civil e Direito 

Constitucional. 

1.8 Local e Data: Salvador-Bahia, 21 de fevereiro de 2022. 

2. OBJETO: 

 

2.1.  TEMAS: 

 

Responsabilidade Civil, Práticas Abusivas, Comércio Eletrônico, Economia do 

Compartilhamento e Internet das Coisas. 

 

2.2.  DELIMITAÇÃO DOS TEMAS:  

 

O presente projeto tem por escopo analisar, de forma crítica, as principais práticas 

abusivas adotadas por fornecedores de produtos e/ou serviços no comércio eletrônico, na 



economia compartilhada e na Internet das Coisas, bem como os prejuízos causados aos 

consumidores sob a ótica da Responsabilidade Civil dos agentes envolvidos na problemática.  

 

2.3.  IDENTIFICAÇÃO DA LINHA DE PESQUISA: 

 

Destinar-se-á o presente projeto de pesquisa a investigar três temas essenciais, 

vinculados às relações de consumo, encontrando-se inserido na linha intitulada “Direitos 

Fundamentais, Cultura e Relações Sociais”, englobando, ipso facto, aspetos dos ramos 

jurídicos público e privado. 

Apresentando o direito do consumidor matriz constitucional, eis que previsto nos 

arts. 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, da Carta Magna Brasileira, demonstram os temas a 

serem investigados estreita vinculação com o Direito Constitucional e com o Direito das 

Relações de Consumo, sem olvidar do Direito Civil. 

 

2.4. FORMULAÇÃO DOS PROBLEMAS E DAS QUESTÕES ORIENTADORAS: 

 

2.4.1 PROBLEMA A SER ENFRENTADO: 

 

No âmbito do comércio eletrônico, da economia compartilhada e da Internet das 

Coisas, vislumbra-se a constante e ascendente presença de práticas deletérias prejudiciais 

aos consumidores, porém, no Brasil, a Lei Federal n.º 8.078/90 – microssistema vigente – 

não contempla regras sobre tais questões e suscita a sua atualização mediante a aprovação 

do Projeto de Lei n.º 3.514/2015, que se encontra ainda atravancado no Congresso 

Nacional. Urge, pois, averiguar os motivos pelos quais não se logrou êxito quanto ao 

progresso de tal prospecto normativo e a necessidade de sua ampliação para também 

abarcar a inteligência artificial no mercado e o uso compartilhado de bens. 

 

2.4.2.  QUESTÕES ORIENTADORAS:  

 

1) A despeito a Lei Federal n.o 8.078/90 garantir direitos básicos para os 

consumidores, por quais razões, no comércio eletrônico, na economia do compartilhamento 



e na Internet das Coisas, continuam sendo desrespeitados, de modo frequente, por meio de 

transgressões massificadas? 

2) Quais as principais práticas abusivas detectadas nas referidas searas e de que 

forma poderão ser prevenidas e combatidas em prol da efetiva proteção dos consumidores? 

A aprovação do Projeto de Lei n.º 3.514/2015 contribuirá eficazmente para mitigar tal 

cenário de violações em prejuízo dos destinatários finais de bens? 

 

2.5. HIPÓTESE ARREGIMENTADA NESTE PROJETO DE PESQUISA: 

 

A hipótese central concerne à averiguação se as normas, constantes no Projeto de 

Lei n.º 3.514/2015, acerca do comércio eletrônico de produtos e serviços, são satisfatórias 

para a amenização das citadas práticas abusivas ou se suscitam uma ampliação e/ou um 

aperfeiçoamento. Em caráter alternativo, sendo pertinentes tais disposições normativas, 

examinar se o Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor tem atuado de modo 

efetivo e satisfatório diante das variadas e constantes práticas abusivas adotadas em 

prejuízos dos mais fragilizados destinatários finais de produtos e/ou serviços. Outrossim, 

observar se o SNDC dispõe de estrutura que lhe viabilize agir pari passu com a aludida 

proposta legislativa. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

3.1.  OBJETIVO GERAL: 

 

Examinar, de forma crítica, as principais práticas deletérias empreendidas em 

prejuízo dos consumidores no âmbito do comércio eletrônico, da economia do 

compartilhamento e da Internet das Coisas, bem como quais as diligências que vêm sendo 

empreendidas pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor (SNDC), 

propondo-se providências para amenizar o cenário brasileiro atual. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 



Constituem objetivos específicos do empreendimento: 

 

1) Examinar as normas jurídicas vigentes acerca da proteção dos consumidores, 

constantes na Lei Federal n.º 8.078/90, e a sua aplicação no âmbito do comércio eletrônico, 

da economia do compartilhamento e da Internet das Coisas; bem como os trabalhos 

doutrinários e as decisões judiciais exaradas sobre o assunto; 

2) Realizar pesquisa de campo, efetivando-se entrevista com 200 (duzentos) 

consumidores e 100 (cem) profissionais do âmbito jurídico, mediante a utilização de 

formulários previamente discutidos e elaborados, para fins de averiguar a concepção destes 

sobre os temas em apreço; 

3) Propiciar ao acadêmico do Curso de Direito da UFBA a integração indissociável do 

ensino com a pesquisa, conduzindo-o a não se manter restrito apenas ao âmbito das "salas 

de aula", partindo para o campo da investigação do quadro atual dos consumidores no 

mencionado panorama; 

4) Realizar o levantamento de dados estatísticos sobre os temas, em epígrafe, junto 

à Superintendência Proteção ao Consumidor do Estado da Bahia (PROCON/BA), à Diretoria 

de Ações e Proteção ao Consumidor do Município de Salvador (CODECON), ao Ministério 

Público da Bahia (MPBA), à Defensoria Pública Estadual (DPE), aos Juizados Especializados e 

às Varas das Relações de Consumo locais; 

5) Elaborar e organizar cartilha e artigos científicos sobre a temática para posterior 

publicação e contribuição com o setor acadêmico, gerando impacto positivo no meio social; 

6) Realizar seminário para apresentar o Relatório Final da pesquisa. 

 

4 JUSTIFICATIVA: 

 

Segundo a Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico, 91% dos consumidores 

brasileiros realizam compras através do comércio eletrônico, constituindo-se um instrumento 

largamente utilizado. 63% dos brasileiros adquirem livros, vídeos e músicas por meio da 



internet, percentual elevado quando comparado com outros países1, ocupando tais itens o 

primeiro lugar do ranking dos bens de consumo obtidos por meio informatizado. Em 

segundo lugar, encontram-se os hardware, computadores e softwares, sendo que 59% dos 

consumidores optam por comprá-los através da internet2.  Em terceiro lugar, encontram-se 

os produtos eletrônicos, tendo 66% dos brasileiros os adquirido por intermédio do comércio 

eletrônico3. De acordo com Mapa da Inclusão Digital divulgado, em 2021, pela Fundação 

Getúlio Vargas, 63% dos domicílios brasileiros encontravam-se ligados à internet4, ou seja, 

de uma população de aproximadamente 207 milhões de pessoas, cerca de 130 milhões de 

indivíduos têm acesso a tal recurso5. Diante do grande número de pessoas vinculadas ao 

sistema informatizado, há uma marcante tendência de se aumentar a quantidade de 

compras eletrônicas – o que demonstra a relevância do tema e do seu imprescindível estudo 

no campo contratual. 

A economia do compartilhamento tem sido considerada como uma nova etapa do 

processo de desenvolvimento, “simbolizado pela superação da lógica do consumo em massa 

e visando ao acúmulo de bens”, estigmatizado por crises financeiras que atingem a 

sustentabilidade e que suscitam uso racional. Contribui para um “modelo de mercado 

híbrido”, que envolve “trocas entre peer-to-peer”, visando ao aproveitamento máximo das 

capacidades excedentes dos bens através de atividades humanas centradas no valor do uso 

comum e  na organização do trabalho de modo mais horizontal do que vertical6. O escopo 

maior é a “mutualização dos bens, espaços e instrumentos”, enfatizando o uso e não a 

propriedade destes, dentro de uma concepção “minimalista”, através da intermediação de 

plataformas digitais. É um tema atual que tem gerado discussões em face de problemas que 

afetam os usuários dos serviços e, no Brasil, tem avançado, exigindo-se respostas por parte 

do sistema jurídico vigente. 

 
1 Em outros países, como Alemanha, Coréia do Sul, Reino Unido, Japão e Canadá, 58%.  Fonte: 
http://www.camara-e.net/, no link cockpit. Acessado em 05 de junho de 2021.  
2 Nos demais mencionados Países, tal percentual é de 41%.  
3 Nos multicitados Países, tal percentual é 38%.   
4  Consultar o site: cidadebis.om.br. Acesso em 05 de junho de 2021.   
5Dados constantes no  censo  do IBGE. http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php? 
Acesso em 05 de junho de 2021.   
6 MC DONALD, Daniel K. Reputation will teach the sharing economy to share. University of Florida Journal of Law 
and Public Policy, vol. 27, Issue 2 (August 2016), pp. 229-230.   

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php


A conexão entre os indivíduos foi propiciada progressivamente nas etapas históricas 

vivenciadas na seara tecnológica e alavancou-se com a Internet, que transformou as 

comunicações, atribuindo-lhes contornos outrora inimagináveis.  Com o evolver das 

pesquisas científicas, tornou-se também possível a interligação de itens ao sistema 

informatizado e o seu funcionamento inteligente, ou seja, independentemente da 

intervenção humana, eis que surge a intitulada Internet of Things (IoT). A inteligência 

artificial e o uso de sensores, nas mais diversas coisas inventadas, tornaram-nas capazes de 

captar ocorrências, do mundo real, e enviar os respectivos dados e informações às 

plataformas, originando uma rede de objetos inteligentes. Nesse novo cenário, uma 

multiplicidade de utilidades e de questionamentos vão emergindo e colocam a temática 

dentre as relevantes e prementes da contemporaneidade, aguçando os estudos de variadas 

áreas. A importância das práticas disruptivas, associadas ao ambiente volátil dos objetos 

interconectados, é inquebrantável, por isso é fundamental conhecê-las - mormente os que 

não são tão afeiçoados ao mundo digital -, e ampliar os horizontes de discussões 

 

5 METODOLOGIA: 

 

Investigar determinado tema jurídico exige do pesquisador uma visão 

transdisciplinar, não ficando retido tão somente a uma postura monológica restrita a um 

único campo do conhecimento7. Submeter determinado problema jurídico a uma 

investigação científica não significa segregá-lo dos demais campos afins do conhecimento, 

pois, como aduz Boaventura de Souza Santos, a interação entre os diversos métodos não se 

constitui como uma “unidade sistemática” - forma tradicionalmente utilizada. Métodos 

sociológicos e filosóficos podem ser utilizados pelo pesquisador de temas jurídicos, 

juntamente, com outros específicos desta seara8. 

A interação ocorre através de um “processo dialético de 

inclusão/complementação/distinção” – adiciona Boaventura Santos, sendo que cada método 

deve ser entendido de acordo com as suas peculiaridades e quando aplicados, podem ser 

 
7 GUSTIN, Miracy B. S.; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re) Pensando a Pesquisa Jurídica. Belo Horizonte: Del Rey 
Editora, 2010, p. 10.  
8 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice. 10. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2005, p. 56.   



complementados, pois são inclusivos, apesar de estarem fundamentados em pilares 

distintos. Tal procedimento dá-se a partir de permanentes conflitos e de contraditoriedade 

por ser um processo dialético de realização9. Assim sendo, faz-se premente que uma nova 

síntese jurídico-cultural aconteça através de um “des-pensar” o Direito fundado em 

dicotomias e em esterilizações em face dos aspectos socioeconômicos, filosóficos, culturais e 

políticos.  

Três elementos de grande importância condicionam a escolha dos procedimentos 

científicos para que a pesquisa jurídica seja desenvolvida – verberam Gustin e Fonseca. O 

primeiro elemento é a ideia de que a realidade jurídica não pode ser visualizada de forma 

apartada da trama das relações de natureza econômica, política, ética e ideológica, ou seja, 

“o Direito como fenômeno jurídico é também social e cultural”. O segundo vincula-se à 

fundamental necessidade de “questionar os institutos já positivados no ordenamento jurídico 

nacional que, em boa parte, reproduzem o status quo e, por conseguinte, praticamente 

desconhecem as demandas de transformação da realidade mais abrangente”. O terceiro diz 

respeito ao fato de que “a escolha da metodologia significa a adoção de uma postura 

político-ideológica perante a realidade”10. 

Dentre os métodos científicos tradicionais, serão utilizados o dedutivo e o indutivo, 

eis que se complementam e denotam-se interessantes na sistemática proposta. Sob o 

aspecto filosófico, far-se-á opção pelos métodos dialético e hermenêutico; e quanto à 

vertente sociológica, manejar-se-ão os métodos histórico, comparativo, monográfico, 

estudo de caso e o estatístico, pois servirão para elucidar importantes questões que 

integram os temas que serão pesquisados. 

A produção do saber jurídico, segundo Miracy Gustin e Maria Teresa Fonseca, tem 

sido efetivada com base em modelos teóricos e linhas metodológicas que servem de 

paradigmas para que as pesquisas no ramo do Direito sejam concretizadas. Quatro modelos 

teóricos são apontados, quais sejam: a) o analítico, b) o hermenêutico, c) o empírico e d) o 

argumentativo. Quanto às linhas metodológicas, citam-se a tecnologia social científica, a de 

sentido jurisprudencial e a crítico-metodológica. Os tipos genéricos de investigações no 

 
9GUSTIN, Miracy B. S.; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re) Pensando a Pesquisa Jurídica. Belo Horizonte: Del Rey 
Editora, 2010, p. 13. 
10  Ibidem, p. 19. 



campo jurídico, segundo Witker, são: a) histórico-jurídicas; b) jurídico-exploratórias; c) 

jurídico-comparativas; d) jurídico-descritivas; e) jurídico-projetivas; e f) jurídico-

propostivas11. 

Quanto à ótica jurídica, consoante já apontado acima, a presente pesquisa 

fará uso dos métodos hermenêutico, empírico e argumentativo, bem como da linha 

crítico-metodológica, sem desprezar uma análise reflexiva das decisões do Superior 

Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios. Dentre os tipos genéricos de 

investigações acima mencionados, serão utilizadas a jurídico-exploratória, 

examinando-se a produção doutrinária sobre os temas, além da jurídico-projetiva e 

jurídico-propositiva, sugerindo-se providências para que o panorama atual venha a 

ser amenizado. 

Desenvolver-se-á pesquisa aplicada, exploratória, quantitativa e qualitativa. A 

pesquisa quantitativa envolverá entrevistas com 200 (duzentos) consumidores e com 100 

(cem) profissionais da seara jurídica sobre os temas selecionados. Ao cabo da pesquisa, 

serão elaborados artigos sobre os subtemas que a integram, bem como realizado o 

Seminário. Quanto às técnicas, no âmbito da documentação indireta, far-se-á uso da 

pesquisa bibliográfica; já dentro do espectro da documentação direta, será utilizada a 

observação direta intensiva mediante a realização das referidas entrevistas.  

 

6 BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os contratos, firmados por meio do comércio eletrônico, suscitam um atento exame 

diante das peculiaridades que os caracterizam e, principalmente, pelo fato de que muitos 

consumidores ainda não detêm maiores conhecimentos sobre como operar no campo da 

internet. Ademais, a ausência de informações precisas e claras sobre a contratação poderá 

induzir o consumidor a erro ou a uma falsa expectativa sobre determinado produto ou 

serviço. Outro fator bastante preocupante é a prática do denominado “estelionato virtual” 

que constitui a venda de produtos e de serviços por criminosos que recebem o pagamento 

 
11  WITKER, Jorge. Como elaborar una tesis en derecho: pautas metodológicas y técnicas para el estudiante o 
investigador del derecho. Madrid: Civitas, 1985, p. 98 . 



dos consumidores e não lhes entregam o bem adquirido. No Brasil, tramitam projetos de leis 

destinados à regulamentação do tema com o objetivo de melhor proteger os interesses e os 

direitos dos consumidores e, em 15 de março de 2013, foi editado o Decreto Federal n.º 

7.962, que regulamentou a Lei n.º 8.078/90, dispondo sobre a contratação no comércio 

eletrônico.  

No entanto, uma análise crítica do referido ato normativo recrudesce aspectos que 

deixaram de ser disciplinados, requerendo que os operadores do setor jurídico valham-se 

das normas existentes no próprio CDC, para que os conflitos, entre os consumidores virtuais 

e os fornecedores que participam do comércio eletrônico, sejam debelados. Destina-se o 

presente projeto à análise das principais práticas abusivas no comércio eletrônico e da 

responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento, considerando-se a legislação 

vigente e realizando-se uma abordagem reflexiva em busca da efetiva proteção dos 

cyberconsumidores. Ademais, urge que os Projetos de n.ºs Lei 3.514/15 e 4.786/2016 sejam 

aprovados para a proteção dos consumidores na seara do comércio eletrônico. 

Desde o final da década de 90, nos Estados Unidos, o uso de bens particulares por 

diversas pessoas, mediante a chancela, dos seus proprietários, começou a se intensificar, 

principalmente, a partir de 1999, com o Napster, considerado o primeiro teste de 

compartilhamento por meio da Internet12. Tal plataforma permitia a difusão de arquivos 

constantes em rede, mediante download destes, como, por exemplo, músicas13. O conceito 

de Crowd economy, segundo Reinaldo Pamponet, desenvolveu-se, no âmbito da sociedade 

em rede, objetivando abarcar novas “modelagens econômicas” em face do surgimento da 

possibilidade de interação de uma multiplicidade de pessoas em torno de bens14. O termo 

“crowd” passou a ser utilizado para os movimentos coletivos que visam a construção de um 

conceito, ideia, produto ou serviço, dentre outros. Desenvolveram-se, assim, o 

 
12 MENDES, Francisco Schertel; CEROY, Frederico Meinberg. Economia Compartilhada e a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana: uma proposta de marco legal. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 
novembro 2015 (Texto para Discussão n. 185), p. 7. Acesso: 5 mar. 2018. BRANCO, Sergio; BRITO, Walter. O 
que é Creative Commons? Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2013, p. 29. 
13 SANTINI, Rose Marie; LIMA, Clóvis Ricardo M. de. Difusão de música na era da Internet. V Encontro Latino de 
Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura. Salvador: UFBA, 2005, pp. 8-9. Disponível em: 
http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pdf/ClovisMontenegroDeLimaRoseSantini.pdf.  Acesso em 19 mar. 2018. 
14 PAMPONET, Reinaldo. Economia para todos. Revista Continuum. Edição abril-maio/2011.   

http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pdf/ClovisMontenegroDeLimaRoseSantini.pdf


crowdsourcing, o crowdfunding, a open innovation, o collective knowledge, o cloud labor, o 

civic engagement e  o consumo colaborativo15. 

Em 2006, Jeff Howe tratou, em um artigo, publicado na revista Wired do termo 

crowdsourcing, esclarecendo que pressupõe a ação colaborativa de sujeitos que 

compartilham ideias, sugestões e críticas, gerando resultados mais profícuos, já que há a 

produção por parte de um grupo e não de um sujeito isolado16. A crise financeira, que 

afetou os Estados Unidos em 2008, contribuiu para que muitos indivíduos percebessem que 

o modelo tradicional de consumo deveria ser revisto. Tornou-se importante a redução dos 

gastos e a obtenção de rendas que complementassem o labor normal. Outro fator, também 

considerado pelos indivíduos que participam do uso repartido de bens, consiste na 

necessidade de preservação dos escassos recursos naturais, objetivando-se, para tanto, 

aumentar a eficiência da fruição dos bens duráveis. Outro exemplo, bastante conhecido, 

constitui o Airbnb através do qual, por meio de um serviço informatizado de anúncio, 

pessoas podem alugar o seu imóvel de modo total ou parcial para quem tenha interesse. A 

rede denominada de Couchsurfing possibilita hospedagem gratuita com o fito do intercâmbio 

de experiências culturais17. 

A concepção do compartilhamento de bens obteve maior impulso e incremento, 

advindo a intermediação por meio de plataformas18 que viabilizam o contato entre pessoas, 

que buscavam, de algum modo, retorno financeiro. A Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) denominou o compartilhamento de bens entre pessoas, 

por meio de sistema informatizado, como “peer-to-peer platforms” ou “peer platform 

markets”, ou seja, um mercado entre pares (P2P). Esta nova modalidade de interação 

econômica, não se confunde com os clássicos modelos que envolvem uma empresa e um 

consumidor (B2C – business to consumer), duas empresas (B2B – business to business) ou 

 
15 HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti (2016). The Sharing Economy: Why People Participate in 
Collaborative Consumption. Journal of the Association for Information Science and Technology. 67 (9): 2047-
2059. doi:10.1002/asi.23552.  
16 HOWE, J., The Rise of Crowdsourcing, Wired Magazine, 14(6), June 2006.  
17 Consultar: HOWE, J., The Rise of Crowdsourcing, Wired Magazine, 14(6), June 2006. OHM, Paul. We couldn’t 
kill the internet if we tried. Harvard Law Review, vol. 130:79, Dec. 2016, pp. 79-85.  
18  A economia do compartilhamento ou colaborativa tem sido também denonimada de access-based 
consumption, economia circular, new economy, maker movement, e peer platform market. Cf.: UNCTAD. Manual 
on consumer protection. Ed. 2016, p. 98. MC DONALD, Daniel K. Reputation will teach the sharing economy to 
share. University of Florida Journal of Law and Public Policy, vol. 27, Issue 2 (August 2016), pp. 229-230.   
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consumidores  (C2C-  consumer to consumer). Há, na realidade, um “mercado de duas 

pontas” (two-sided markets), visto que existem dois sujeitos interessados, sendo que um 

deles se predispõe a permitir que o outro se utilize de um bem, que se encontra em seu 

domínio, e o outro concorda em usufruí-lo mediante remuneração. No entanto, toda a 

transação é intermediada por um agente econômico que controla a plataforma digital19 e, 

nessa senda, torna-se crucial examinar a responsabilidade civil de todos os envolvidos no 

negócio jurídico diante de práticas prejudiciais aos consumidores. 

Estimativas apontam que, em 2025, aproximadamente 100 bilhões de dispositivos 

estarão conectados – o que corresponde 6,58 por pessoa -, causando um impacto 

econômico global de mais de US$ 11 trilhões20. Significa que 11% do PIB mundial será 

engendrado por tais mecanismos que desvelam relevância nas diversas vertentes do 

conhecimento. A célere evolução da Internet das Coisas conduziu Jaremy Rifkin a prever 

que, até 2030, o mundo alcançará um montante de 100 trilhões de dispositivos conectados 

e, nos países mais desenvolvidos, poder-se-á ultrapassar a quantidade per capta de cinco 

mil21. Conforme o Instituto Gartner, até 2023, cerca de dois terços dos Managed Services 

Providers (MSPs), localizados nas diversas partes do planeta, terão, no mínimo, 50% do seu 

faturamento fundado em projetos IoT22. A perspectiva é a de que, no ano 2026, o mercado 

global de provedores de serviços gerenciados atinja o valor de US$ 354,8 bilhões23. 

A proeminência econômica do novel ramo tecnológico, para o Brasil, foi destacada 

pela empresa Cisco, segundo a qual a Internet das Coisas “pode adicionar 352 bilhões de 

dólares à economia brasileira até o final de 2022”. Em 2025, inovações, baseadas em IoT, 

podem adicionar R$ 122 bilhões ao PIB do País, tornando possível atingir-se entre 50 a 200 

 
19 HOOK, Leslie. Review – 'The Sharing Economy', by Arun Sundararajan. Predefinição:Registration required. 

Financial Times. Acesso em: 15  jul. de 2017.  
20 ROSE, Karen; ELDRIDGE, Scott; CHAPIN, Lyman. The internet of things: an overview - understanding the 
issues and challenges of a more connected world. The Internet Society, Geneva, Switzerland, p. 1-80, out. 2015. 
Em 2020, já existiam cerca de 25 bilhões de dispositivos interconectados. Cf.: BARKER, Colin. 25 billion 

connected devices by 2020 to build the internet of things. ZDNet, 11 nov. 2014 
21 RIFKIN, Jeremy. Sociedade com custo marginal zero: a Internet das Coisas, os bens comuns colaborativos e o 
eclipse do capitalismo. São Paulo: M. Books do Brasil, 2016, p. 10. 
22 Conferir o estudo Forecast Analysis: Digital Business Infrastructure Operations, Worldwide, divulgado, em 
novembro de 2019. Disponível em: https://www.gartner.com/en/documents/3971158/forecast-analysis-digital-
business-infrastructure-operat. Acesso em: 20 out. 2021. 
23 ROSE, Karen; ELDRIDGE, Scott; CHAPIN, Lyman., op. cit., p. 1. 
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bilhões de dólares24. Dada a significância financeira do assunto, o governo federal, por meio 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), promoveu a 

realização de um levantamento técnico. Objetivou-se a elaboração do Estudo “Internet das 

Coisas: um plano de ação para o Brasil”, razão pela qual foi lançada a Chamada Pública 

BNDES/FEP Prospecção nº 01/201625. Observa-se que o assunto ainda carece de 

aprofundamentos e destina-se o presente artigo à análise dos principais reflexos da IoT para 

as relações de consumo, apontando-se os de natureza positiva e os riscos que se 

evidenciam.  
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