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O novo século abriu a porta de uma nova era. As mudanças de costumes que tão profundamente afetaram as relações humanas e sociais, dando força aos direitos humanos e voz à
diversidade, e as transformações tecnológicas revolucionando as comunicações e as formas
de fazer negócios, acelerando as mudanças nas relações econômicas e sociais, estão conduzindo o mundo para novas aventuras, nunca antes vistas, gerando, de um lado, novas
oportunidades de progresso e de inclusão social e, de outro lado, incertezas e medo. Essas
transformações estão rompendo barreiras, abrindo portas e expondo as diferentes nações
aos novos desafios.
Por sua dimensão e sua importância no contexto internacional, vendo conviver baixo crescimento econômico com enorme desigualdade social e perdendo posição relativa no mundo
face à estagnação de sua produtividade, o Brasil é um campo fértil para o estudo dos impactos da Quarta Revolução Industrial e para a discussão de estratégias visando a obter o
máximo proveito dessa nova onda de prosperidade.
Os 5 capítulos que compõem este Relatório tratam desse tema ao analisar as inovações no
campo digital no mundo e no Brasil, identificando avanços e desafios e apresentando recomendações para políticas públicas e para decisões empresarias.
Esta apresentação começa com uma abordagem mais ampla sobre a trajetória de crescimento
da economia brasileira e mostram que as perspectivas sobre o seu futuro dependerão, definitivamente, das opções que serão feitas para facilitar a incorporação dessas novas tecnologias;
em seguida, sumariza as principais tendências de mudanças tanto no âmbito dos costumes
como da tecnologia que estão determinando as transformações no mundo no primeiro quarto
deste século e que estão provocando mudanças institucionais, gerando incertezas e medo;
por fim, depois de consolidar as principais conclusões e recomendações dos 5 capítulos deste
Relatório, sintetiza as recomendações de estratégias tanto para o setor público quanto para o
setor privado, com vistas a fazer o melhor uso das transformações digitais para a aceleração da
produtividade e do crescimento da economia e para a inclusão social.
Impactos da digitalização para o Brasil
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1 OBSTÁCULOS AO FUTURO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO
Embora grande em termos absolutos, a economia brasileira tem baixas produtividade e competividade e alta desigualdade.
O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com mais
de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, superado apenas pela Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. E é o quinto maior país em tamanho de população. Com seus mais de 200 milhões de habitantes, está apenas atrás de
China, Índia, Estados Unidos e Indonésia.
A economia brasileira é também expressiva. Segundo o FMI, em 2015 o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ultrapassava 1,7 bilhões de dólares americanos, colocando o país em 9º lugar no ranking internacional, atrás dos
Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia e Itália.
Considerando o tamanho de sua população e de sua economia, o Brasil é
um dos maiores mercados do mundo.
Todavia, nas comparações internacionais, o PIB brasileiro per capita1é relativamente
pequeno e o Brasil cai para a 50ª posição no ranking desse indicador2, evidenciando, de um lado, que é uma economia com baixo nível relativo de sua produtividade e, em consequência, classificado como país de renda média.
Assim, para promover o desenvolvimento sustentado, o Brasil tem um grande
desafio que é buscar crescer rapidamente para reduzir o hiato entre o tamanho da sua população e da sua economia; isto é, elevar sua renda per capita.
Para tanto, aumentar sua produtividade e sua competitividade é fundamental.
Ademais, nos indicadores que estimam a distribuição da renda e o nível de
desenvolvimento humano, que leva em consideração tanto a renda per capita quanto os níveis de educação e saúde, o Brasil tem desempenho ainda
pior. No ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ocupa a 79ª
posição (dados de 2016). Portanto, além do lento crescimento da economia,
a renda é desigualmente distribuída.
1
2
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PIB dividido pela população.
O PIB per capita em 2015, medido pela Paridade do Poder de Compra (PPP), era estimado
em US$ 15.615, segundo o FMI.

A desigualdade não é tão somente uma séria questão social. Ao excluir dos
benefícios do progresso a maior parte de sua população, o país desperdiça
capital humano, gerando igualmente uma séria questão econômica. Se o
país, ao contrário, tivesse uma população com maior nível de escolaridade e com condições melhores de saúde, teria também mão de obra mais
produtiva, em consequência, maior produtividade, crescimento econômico
mais rápido, renda per capita mais elevada, mais oportunidades de emprego, mais equidade e maior nível de bem-estar.
Desta forma, o desafio central da economia brasileira é crescer com inclusão,
ou seja, conciliar eficiência com equidade.
Em uma visão estilizada dos fatores responsáveis pelo crescimento do PIB,
pode-se afirmar que a taxa de crescimento da economia é a soma do crescimento populacional com o crescimento da produtividade3.
Assim, a taxa média anual de crescimento do PIB, nas três décadas de 1950
a 1980, que foi de 7,0%, é resultado da soma de 2,8%, que foi o crescimento
médio da população, com 4,2%, que foi a expansão média da Produtividade
Total dos Fatores (PTF).
Nas três décadas seguintes, de 1980 a 2010, a taxa anual média de crescimento do PIB (2,5%) pode ser, da mesma forma, dividida em 1,2% devido ao
crescimento demográfico e 1,3%, ao aumento da PTF. Nesse período mais
recente, o lento avanço da produtividade pôde ser compensado, parcialmente, pelo crescimento da mão de obra em razão da expansão demográfica (aumento da população em idade ativa (PIA) 4 e de mudanças nas taxas
de atividade5, graças, principalmente, ao aumento crescente da oferta de
mão de obra feminina).

3

4
5

Entendida produtividade como Produtividade Total dos Fatores (PTF), que inclui a
produtividade do trabalho do capital, o nível de tecnologia e o ambiente institucional que
contribui para o desenvolvimento da economia.
População entre as idades de 15 e 64 anos, que potencialmente poderia estar empregada.
Relação entre a população economicamente ativa, que são aqueles trabalhadores que, no
período de referência, estão empregados e à procura de emprego (PEA), e a PIA.
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A queda da produtividade é objeto também de análise do McKinsey Global
Institute6 sobre o futuro do crescimento econômico da América Latina, indicando para toda Região um cenário parecido ao descrito acima para o Brasil.
Na América Latina, desde a década de oitenta, o crescimento da economia
vem dependendo mais do crescimento da oferta de mão de obra do que do
aumento da produtividade, cujo nível é relativamente baixo, se comparado
ao dos países emergentes do Leste Asiático ou ao dos países industrializados. Segundo o estudo do McKinsey Global Institute, de 2000 a 2015, o crescimento da mão-de-obra respondeu por 78% e da produtividade por 22%
do crescimento da economia na América Latina.
O potencial de crescimento da população brasileira no longo prazo está determinado pelas tendências do crescimento demográfico e do aumento da
produtividade, em seu sentido mais amplo, incluindo todos os componentes da Produtividade Total dos Fatores.
Bonelli (2016)7, com base nas tendências atuais, admite que o crescimento
futuro da economia brasileira possa estar limitado a 2,5%. Fernando Holanda
B. Filho, Cássio Turra, Simone Wajnman e Raquel Guimarães8 demonstram,
contudo, que o período de rápido crescimento da oferta de mão de obra em
razão do crescimento demográfico se esgotará, em breve. Suas estimativas
indicam que a oferta de mão de obra cairá rapidamente nos próximos anos,
ficando abaixo de 1% a partir de 20229. Como consequência, haverá uma
tendência gradual de redução na taxa de crescimento do produto potencial
brasileiro que chegará, em futuro próximo, a menos do que 1%.
6
7

Cadena, Andrés; Remes, Jaana; Grosman, Nocolás; Oliveira , André de. (2017). Where Will
Latin America’s Growth Come From?, Discussion Paper, McKinsey Global Institute..
Bonelli, Regis. (2016 ‘111111/

. Sobre o enigma do lento crescimento brasileiro. In: Bonelli, Regis; Veloso, Fernando (orgs.).
A crise do Crescimento do Brasil. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, p. 61-85.
8 Barbosa Filho, Fernando de Holanda; Turra, Cássio; Wajnman, Simone; Guimarães, Raquel.
(2016). Transição demográfica, oferta de trabalho e crescimento econômico no Brasil. In:
Bonelli, Regis; Veloso, Fernando (orgs.). A crise do Crescimento do Brasil. Rio de Janeiro:
FGV/IBRE, p. 87-109.
9 A partir de 2035, quando o crescimento da população brasileira se estabilizará, o aumento
da oferta de mão de obra será nulo.
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A produtividade, que é o principal fator determinante da competitividade de uma economia, no Brasil, está estagnada nas últimas décadas.
Segundo o índice de competitividade calculado anualmente pelo World
Economic Forum (WEF), entre os 137 países examinados, o Brasil perdeu
posição relativa seguidamente de 2012 (46ª) a 2016 (81ª), recuperando
seu nível, ligeiramente, em 2017 (80ª)10. Entre os diversos pilares que
constituem o índice de competitividade do WEF, o desempenho mais
baixo do Brasil é naquele que se refere às instituições, situando-se na
109ª posição entre os 137 países. Vale ressaltar que os principais fatores
mais problemáticos para fazer negócios no Brasil, são regulamentação e
alta carga tributária, regulamentação restritiva das relações de trabalho,
corrupção, ineficiência da burocracia governamental, oferta inadequada
de infraestrutura, instabilidade política, acesso a financiamento, baixo nível educacional da força de trabalho, violência e precária oferta de saúde
pública. Todos esses fatores estão diretamente relacionados às instituições públicas; isto é, ao Estado.
Se ineficiente, o Estado reduz a eficiência agregada da economia. Torná-lo
eficiente contribui para aumentar a eficiência da economia. O Estado influi
também no ambiente geral de negócios podendo contribuir para garantir
a estabilidade macroeconômica e a confiança. Ademais, influi diretamente
na produtividade do setor privado (das empresas), quer por meio da educação, que afeta diretamente a produtividade do trabalho, quer por meio
de pesquisa e geração do conhecimento e do custo de capital (taxas de
juros) que influem na produtividade do capital e nos investimentos, quer,
ainda, por meio do desenvolvimento de programas de investimentos em infraestrutura. Estado ineficiente limita a produtividade e, em consequência, o
crescimento econômico. Estado eficiente promove a produtividade no setor
público e no setor privado.
Portanto, para estimular o crescimento sustentado da produtividade, é condição necessária tornar o Estado mais eficiente.
10 Schwab, Klauss (editor). (2018). The Global Competitiveness Report, 20117-2018, World
Economic Forum. Dados analisados em vários dos capítulos deste Relatório.
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Este cenário poderá ficar ainda mais preocupante considerando o incerto
impacto da Quarta Revolução Industrial sobre os processos produtivos e sobre a produtividade do trabalho, vis à vis uma população economicamente
ativa, já com relativa baixa produtividade, que está se envelhecendo em razão quer das transformações demográficas, quer dos efeitos da necessária
reforma da Previdência Social, que manterá por mais tempo, no mercado
de trabalho, trabalhadores idosos, com níveis de escolaridade relativamente
mais baixos do que os das novas gerações11.
Os desafios sobre o futuro do crescimento econômico brasileiro serão, em
certa medida, muito diferentes daqueles do passado. No futuro próximo, não
se poderá mais contar com a contribuição do crescimento demográfico12
- as competências dos trabalhadores que estão entrando no mercado de
trabalho não correspondem àquelas que, muito provavelmente, serão exigidas pelas novas tecnologias, tampouco poderá valer-se da participação de
recursos públicos em grandes investimentos, face ao profundo desequilíbrio
orçamentário do país e às consequências do Novo Regime Fiscal13.
Da mesma forma, o superciclo de commodities, que foi o principal estímulo ao
crescimento da economia no período 2004 a 2011, se encerrou e os preços desses produtos estão em níveis próximos daqueles anteriores a 2004. Desta forma,
pouco se pode esperar de um choque externo positivo, mormente em tempos
de ajustes monetários e de incertezas nas relações comerciais mundo afora.
Ademais, são ainda inconclusivas as avaliações dos efeitos da Quarta
Revolução Industrial sobre o mercado de trabalho e a produtividade
nos próximos anos.
Se, por um lado, as projeções do PIB potencial sugerem crescimento mais lento ou
mesmo estagnação da economia, de outro lado, a redução das desigualdades e a
promoção da inclusão social dependem fundamentalmente de um novo ciclo de
expansão, no ritmo, por exemplo, registrado no período 1950 e 1980.
11

Há de se ter atenção também para as graves evidências de que o aumento da população
registrado nas escolas não tem tido nenhum efeito para o aumento da produtividade no Brasil.
12 As possibilidades de imigração são, igualmente, limitadas.
13 Emenda Constitucional nº 95.
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Eis aí o grande desafio do Brasil nas décadas vindouras: retomar o rápido
crescimento para reduzir o hiato entre o tamanho da economia e da renda
per capita, que é condição necessária para a redução das desigualdades e
geração de oportunidades para a inclusão, em um contexto de baixa produtividade e de incertezas face aos impactos da Quarta Revolução Industrial,
impulsionada fortemente pelas transformações digitais.

2 EM TEMPOS DE MUDANÇAS E INCERTEZAS14
O mundo ocidental vive em tempos de mudanças causando grandes incertezas.
Mudanças de costumes já vêm ocorrendo há várias décadas. As
manifestações de Paris, em 1968, podem ser um marco dessas mudanças
absorvendo novos padrões de relações sociais e pessoais cujas consequências mais expressivas estão no reconhecimento da diversidade de raça,
de gênero, de religião, de opção política, etc. e na valorização da igualdade
dos direitos humanos. Diversidade que passou a compor a pauta de reivindicações da sociedade e influenciou as organizações políticas, como o
aumento de partidos com novas pautas políticas. Por exemplo, a luta contra a discriminação tem resultado na afluência da mulher em um amplo
leque de profissões e sua ascensão a posições estratégicas nas empresas
e na vida política; avanços estão acontecendo na inclusão de segmentos
discriminados por raça e religião e também no reconhecimento dos direitos LGBT. Essas transformações sociais na sociedade, beneficiadas pela
expansão dos novos canais de comunicação global, pela internet e pelas
redes sociais, estão levando a mudanças nas relações humanas, sociais,
políticas e econômicas em compasso com o processo de envelhecimento
das populações, cujas consequências maiores são o aumento da participação relativa de idosos, o aumento da expectativa de vida da população
com idade superior a 50 anos e a redução do crescimento demográfico
para níveis próximos de zero.
14 Incerteza é a falta de conhecimento a priori do resultado de uma ação ou do efeito de
uma condição e não pode ser prevista. Portanto a incerteza é imprevisível.
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Mudanças tecnológicas que resultaram em aumento de produtividade, de maior integração comercial entre as Nações, de maior
integração por meio das comunicações estão igualmente transformando o mundo e estimulando a globalização. São conhecidas as
previsões de Gordon Moore, em 1965, sobre a evolução da tecnologia, que, mais tarde, na era da internet, ficou consagrada como a
Lei de Moore.
As mudanças tecnológicas chegaram à sua mais recente fase, a chamada Revolução Digital, com o avanço das inovações disruptivas,
cada vez mais amplas e mais rápidas gerando novas oportunidades econômicas e provocando, de um lado, mudanças nas relações
econômicas, sociais e humanas, que predominavam na segunda
metade do século passado, e, de outro, incertezas e medo sobre
o futuro.
Enfim, mudanças de costumes e tecnológicas, que se aprofundam no início
do século 21, levam a mudanças comportamentais e institucionais.

3 INOVAÇÃO E A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NO
BRASIL: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os 5 artigos que compõem esse Relatório procuram analisar e avaliar os impactos da Revolução Digital no Brasil, em seus diferentes aspectos, tanto no
setor privado quanto no setor público, tendo como pano de fundo os desafios
que se impõem ao crescimento da economia e à inclusão nos anos que virão.
A conclusão geral emergindo de todas as análises é que a absorção dos desafios da Quarta Revolução Industrial não é uma opção, mas sim o destino do
Brasil. Já está aqui e é a única via para o país enfrentar os desafios para acelerar
sua produtividade, tornar-se mais competitivo e promover a inclusão.
Cezar Taurion16 faz uma síntese das principais tendências tecnológicas no
mundo e avalia seus impactos no Brasil. Cezar observa que “o século 21 é o
século das inovações transformacionais, em contraponto ao século 20, das
inovações incrementais”. Assim, aponta que as “transformações digitais têm
duas características que as distinguem de outras mudanças que ocorreram
no passado: a velocidade e amplitude das mudanças”.

Segundo Douglass North, as mudanças institucionais são fundamentais
para o desempenho econômico15. North define as instituições como as
restrições concebidas pelo homem que moldam as relações humanas.
Podem ser formais, como a mais abrangente de todas, que é a Carta
Magna de um país, ou informais, não escritas, que disciplinam as relações humanas. Por consequência, estruturam incentivos no intercâmbio humano, sejam eles políticos, sociais ou econômicos. As mudanças
institucionais moldam a maneira pela qual as sociedades evoluem no
decorrer do tempo e, por isso, são a chave para a compreensão das mudanças históricas. Elas podem, também, impor barreiras ao progresso se
resistirem ou não se adaptarem às mudanças de costumes e tecnológicas em curso.

Ao longo de seu artigo, descreve suscintamente as principais inovações nessa nova era do software, como inteligência artificial, blockchain, impressoras
3D, internet das coisas, drones e robôs, e define inovações disruptivas como
aquelas que “introduzem novos benefícios à economia e ao mercado, como
maior simplicidade e conveniência no uso, e também ao menor custo”.

15 North, Douglass. (2018). Instituições, mudança institucional e desempenho econômico.
São Paulo: Três Estrelas.

16 Capítulo 3 deste Relatório, “Quais as grandes tendências tecnológicas mundiais e impactos
para o Brasil?”

Uma observação do autor, que merece atenção quanto aos seus impactos
nas relações humanas, é que essas inovações, por serem disruptivas, não
estão reguladas, nos alertando, em linha com a visão de Douglass North,
mencionada anteriormente, sobre a importância das mudanças institucionais para o crescimento econômico. Muitas delas, formais, exigindo normas
e regras, outras, informais, afetando os costumes e o comportamento.

Cezar conclui deixando o alerta sobre a urgência de uma agenda para melhorar a produtividade do país, que é coincidente com o desafio apresentado na primeira seção dessas conclusões de que a única via que resta ao
crescimento da economia brasileira é o aumento de sua produtividade.
A esse respeito, Hugo Tadeu17 desenvolve sua análise na inovação no Brasil
na perspectiva dos estudos globais de competividade, com base nos relatórios de competitividade do WEF e IMD e do estudo Panorama da Inovação,
realizado pelo CRI-FDC, que aborda a opinião de executivos, focando no âmbito das empresas brasileiras.
Há de se ressaltar a importância do estudo no âmbito empresarial para identificar o ânimo, a motivação e o interesse dos executivos e conhecer as suas
observações sobre cultura, costumes e práticas.
Uma das principais conclusões do estudo é, segundo o autor, o elo existente
entre “educação e inovação”. Essa relação está a indicar a importância das
políticas públicas para o sucesso da incorporação de novas tecnologias no
processo produtivo.
Hugo observa, com base nessa pesquisa, que os gestores apontam para “aspectos intangíveis organizacionais, como valores, crenças, confiança e conhecimento para gerar práticas adequadas de inovação”, o que poderia ser sumarizada, em
suas palavras, como uma visão humana e comportamental. Eu diria compatível
com as mudanças de costumes e das relações institucionais informais.
Outra conclusão que emerge do estudo, apontada com ênfase, por Hugo “é
a necessidade das empresas se desvincularem de um modelo paternalista
de apoio à inovação, lastreando-se em subsídios e financiamentos governamentais”. De fato, vários outros estudos têm indicado o baixo nível de investimento privado em inovação.

Em seu capítulo, Jersone Tasso Moreira Silva18 faz estudo semelhante ao de
Hugo Tadeu, procurando avaliar os avanços da inovação no Brasil, comparativamente a outros países, ao longo da década 2006-2016. O autor tomou
como grupos de referência para sua análise (i) o conjunto de países do chamado BRICS e (ii) o grupo de renda média superior no qual o Brasil está
classificado na pesquisa do WEF, para buscar resposta à pergunta: “Qual o
contexto da inovação e transformação digital no Brasil e mundo?”
Para seu estudo dos dados do relatório de competitividade do WEF, o autor
optou por avaliar os pilares relativos, respectivamente, à prontidão tecnológica, sofisticação empresarial e inovação.
Como os outros autores, Jersone também aponta para a importância das
empresas brasileiras buscarem elevar a produtividade por meio da adoção
de novas tecnologias ou realizando melhorias incrementais no parque industrial atual, se um ambiente propício para a atividade inovadora for criado
com apoio dos setores público e privado.
Os resultados do estudo de Jersone mostram que o Brasil tem apresentado baixos indicadores de competitividade, se comparados aos demais países do BRICS.
No que se refere à prontidão tecnológica, quer de firmas, quer de indivíduos - que abrange a disponibilidade das tecnologias mais recentes, o nível
empresarial da absorção tecnológica, os investimentos estrangeiros diretos,
a transferência de tecnologia e o número de indivíduos usando e assinando
internet e banda larga fixa ou móvel –, seus níveis continuam baixos não
somente no Brasil, como também na China e Índia.
Em referência ao índice de sofisticação empresarial os países do BRICS se mantêm abaixo daqueles dos países industrializados, como Alemanha e EUA.

O autor conclui sugerindo “a necessidade de uma agenda renovada para a
inovação no Brasil, menos dependente do apoio governamental, que deve
continuar a existir, mas não mais pode ser considerado como a força motriz”.

Finalmente, quanto ao ambiente de inovação que inclui indicadores relativos à capacidade de inovação, qualidade das instituições de pesquisa científica, os gastos das empresas em P&D, colaboração universidade-indústria,
compras governamentais de tecnologia avançada, disponibilidade de cien-

17 Capítulo 1 deste Relatório“Brazilian Innovation Landscape: Analysis based on the Global
Competitiveness Perspective”.

18 Capítulo 2 deste Relatório “Contexto da inovação e transformação digital no Brasil e
mundo a partir dos dados do WEF”.
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tistas e engenheiros e, por fim, pedidos de patentes, na última década “o Brasil perdeu grande parte do terreno conquistado antes de 2013, mas China e
Índia continuam a melhorar”.

A autora observa que a inteligência artificial é a base da Quarta Revolução
Industrial (a indústria 4.0) e está “transformando tarefas e funções, processos
e modelos de negócio”.

Na análise do ambiente de inovação no Brasil, relativamente ao grupo de
renda média superior do relatório de competitividade do WEF, Jersone conclui que “o ambiente de negócios e inovação no Brasil é um dos mais fracos
do mundo (124ª), com disponibilidade de capital de risco e as aquisições
governamentais de tecnologia caindo ainda mais. O apoio do governo à
agenda de TIC é considerado fraco e a comunidade empresarial vê o governo como deficiente em termos de incorporação de tecnologias digitais em
sua estratégia geral (121ª), bem como na promoção direta (122ª)”.

No conjunto de 16 países representando todos os continentes20, no Relatório de Competitividade da CNI (2017-2018), o Brasil situa-se na penúltima
posição, acima apenas da Argentina. A autora destaca que, entre os fatores
mais importantes na indústria 4.0, o Brasil ocupa a 10ª posição na educação,
ressaltando que, quanto à qualidade, cai para a 12ª posição e, em tecnologia
e inovação, ficou na 13ª posição devido, principalmente, à baixa capacidade
de inovar das empresas. Ela observa que os gastos do setor privado em P&D
reduziram-se de 0,41% do PIB em 2014 para 0,39% em 2015, confirmando o
baixo investimento do setor privado, já indicado pelos outros autores.

Ao concluir, o autor observa que no Brasil é baixo o investimento em prontidão tecnológica, os níveis de sofisticação empresarial estão aquém dos níveis
internacionais, que é baixa a proteção de patentes e propriedade intelectual,
impactando negativamente o desempenho do país quanto ao ambiente de
inovação e que fator importante para o baixo desempenho em inovação é o
descompromisso dos governos com uma agenda digital. Ademais, é baixo o
impacto social gerado pelas inovações. Acrescenta, por fim, que a prontidão
em rede no Brasil continua a ser limitada por um fraco ambiente regulatório.

Na indústria brasileira, segundo Dora, o objetivo do uso de tecnologias digitais é a produtividade, o aumento da eficiência e a redução dos custos,
tendo menor importância produtos e modelos de negócio.

Merece atenção a observação de Jersone considerando o ambiente de negócios e inovação no Brasil, um dos mais fracos do mundo.

Entre as principais barreiras internas a dificultar a adoção de tecnologias digitais aparecem a falta de trabalhador qualificado e a insuficiência da infraestrutura de telecomunicações do país. Entre as barreiras externas mereceram
destaque o alto custo de implantação e a falta de clareza na definição do
retorno sobre o investimento. Como no caso das barreiras internas, o foco
maior está na eficiência e nos custos.

Seguindo as recomendações dos outros autores, Jersone diz que os governos podem fazer mais para impulsionar o impacto social das tecnologias digitais, citando,
como exemplo, usá-las para tornar os serviços públicos básicos mais acessíveis.

Por fim, a autora menciona que a regulação e a burocracia surgem como os
principais fatores limitantes à decisão das grandes empresas em investir em
tecnologias digitais.

Dora Kaufman19, em seu estudo procura identificar barreiras e oportunidades da adoção de inovação e transformação digital na indústria brasileira,
com base nas informações disponíveis em diversos estudos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e, em particular, no “Projeto Indústria 2027”,
desenvolvido por aquela Confederação patronal.

Usando uma classificação de 4 gerações das empresas quanto ao estágio de
adoção de novas tecnologias, a autora identificou que 75% das empresas da
indústria brasileira ainda estão nas gerações com baixo uso de inovação, G1
(que faz projeto ainda à mão e a produção não está conectada à internet)

19 Capítulo 4 deste Relatório “Inovação e transformação digital no Brasil: panorama atual e
perspectivas da indústria”.
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20 Os países listados na nota 6 do seu artigo, além do Brasil, são Canadá, Austrália, Coreia do
Sul, Polônia, Rússia, Espanha, Chile, Argentina, Turquia, Colômbia, África do Sul, Tailândia,
México, Peru e Indonésia.
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e G2 (que usa softwares desconectados entre si e com a manufatura). Apenas 1,6% das empresas está no nível mais elevado G4 (que adota modelos
virtuais, inteligência artificial e máquinas inteligentes). No entanto, as expectativas para o futuro próximo eram positivas na ocasião da pesquisa: 60%
das empresas esperavam estar nos grupos G3 e G4 já em 2017. É oportuno
revisitar o estudo para verificar qual foi efetivamente o avanço alcançado.
Em suas conclusões e recomendações, Dora aponta para o fato de que o Brasil
está diante de dilemas e desafios de dimensões inéditas e em um ponto de
inflexão que pode excluir o país definitivamente do bloco de nações líderes.
E faz um alerta, em linha com as perspectivas de crescimento da economia
brasileira apresentada no início destas conclusões: “mantida a taxa média de
crescimento do PIB (1,6% nos últimos 10 anos), o Brasil levará mais de meio
século para igualar o produto per capita dos países desenvolvidos”.
Em relação à Indústria 4.0, a autora enfatiza as recomendações da CNI para
mapear as necessidades de incorporar as tecnologias digitais nas cadeias
produtivas; priorizar políticas de difusão e indução à adoção das novas tecnologias; ampliar e melhorar a infraestrutura de telecomunicações; aperfeiçoar a regulamentação; desenvolver estratégias para a formação e requalificação de recursos humanos e estabelecer um modelo de governança que
estimule a articulação institucional entre os órgãos públicos.
Em consonância com os outros autores recomenda, também, mais investimentos em pesquisa tanto pelo governo como pelo setor privado.
Por fim, recomenda especificamente a digitalização do Estado visando ganhos de eficiência, redução de custos, transparência, qualidade e celeridade
dos serviços (desburocratização), capacitação dos gestores públicos sobre
as novas tecnologias, coordenação de agências e instituições governamentais e a criação e/ou adaptação do arcabouço regulatório e legal.
A digitalização no ambiente da gestão pública é o objeto do capítulo escrito
por George Leal Jamil21, que examina casos de sucesso no mundo, focando
21 Capítulo 5 deste Relatório “Inovação e transformação digital no ambiente da gestão
pública: casos de sucesso no mundo”.
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nos setores de saúde, educação, segurança pública e no potencial que a
transformação digital tem para melhorar o relacionamento do setor público
com os cidadãos. O autor buscou produzir uma síntese de casos bem-sucedidos como sua contribuição à compreensão e à aplicação da Transformação Digital como elemento estratégico da administração pública.
Na saúde, o caso estudado foi do hospital da Universidade King Abdullah,
em Amã, na Jordânia, onde foram avaliadas funções cujas rotinas já haviam
sido objeto de automação, como (i) admissão e acompanhamento de pacientes, com prontuários informatizados; (ii) agenciamento da farmácia do
hospital, com gestão de cadeia de suprimentos junto a fornecedores privados e ao governo; (iii) geração de documentação legal sobre atendimento
de pacientes, incluindo diagnósticos, atendimento, intervenções e uso de
medicamentos; e (iv) estatísticas gerais de atendimento, como volumes, picos de demanda, tipologia de atendimentos, etc.
Foram também anotados pelo autor 5 unidades de saúde no Brasil, com
projetos executados por empresa de consultoria. Vale observar o caso conhecido da IBM no escopo do projeto Watson, que utiliza a inteligência artificial para a área de saúde. O autor observa que “a Transformação Digital
aparece como uma solução com aplicação primária para automação, porém
com a perspectiva de implementações futuras de tecnologia e serviços associados de mais alta sofisticação, podendo alcançar o nível de inovações
radiais na prática da medicina”.
Na educação, George afirma que o setor apresenta objetivos comuns, porém meios diferenciados em vários países, em decorrência de diferentes regulamentações e orientações ideológicas. O caso da Espanha é analisado,
mostrando a modernização de projeto educacional, a implementação de
soluções tecnológicas como o BYOD (bring your own device) e M-Learning
integradas em projetos como o da “Mochila Digital”, que busca definir uma
plataforma baseada em tablete devidamente configurado com aplicativos
associados a projetos pedagógicos e de administração inovadores, como
projetos para alunos em aprendizado com mobilidade, sem conexão perFundação Dom Cabral

manente a instalações fixas. Essa metodologia espanhola está sendo levada
para vários países latino-americanos. Também, o autor mencionou programa na China visando promover nivelamento em educação à população altamente heterogênea e com cerca de 1,44 bilhões de habitantes.

ministradores públicos, propiciando maior transparência e governança. Por
fim, conclui que “a transformação digital torna-se processo componente do
conjunto de alternativas estratégicas da moderna administração pública”.

No caso da segurança pública os motivos são múltiplos para o investimento
tecnológico, como a prevenção a acidentes, a ocorrência de casos de violência urbana e até atentados terroristas. No Brasil, os dois eventos esportivos
internacionais – a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016
– propiciaram programas integrados de segurança pública com as Forças
Armadas, a Polícia Federal e as Polícias Militares. Assim, a transformação tecnológica possibilitou melhorar a eficiência no monitoramento e coordenação de regiões urbanas, a identificação eletrônica de cidadãos, detecção e
rastreio de movimentação de pessoas e veículos, processamento de imagens e uso de sistemas móveis.

4 RECOMENDAÇÕES PARA ANTECIPAR O FUTURO

Nas relações entre o setor público e os cidadãos, George apresenta, em primeiro lugar, o que chama de caso emblemático, que é o “e-Estônia”, considerado o
mais avançado projeto de sociedade digital do mundo, envolvendo a integração de uma plataforma muito bem avaliada pelos cidadãos. A plataforma serve
para informações de governança da administração pública, sistemas eleitoral,
tributário e fiscal, identificação pessoal dos cidadãos, segurança e saúde.
Também apresentou o caso bem-sucedido do governo da Índia da adoção
de uma certificação digital para todos os cidadãos, exigido para que recebam os benefícios assegurados pela legislação relativa à distribuição de renda. Projetos dos EUA também são mencionados.
Em suas conclusões, George observa que “a transformação digital pode
construir novos níveis de relacionamento com os cidadãos, permitindo dinamizar as obrigações governamentais. Assim sendo, torna-se fundamento
de políticas públicas, não se restringindo apenas ao aspecto tecnológico,
mas no sentido amplo”. O autor também enfatiza a importância da transformação digital para melhorar a produtividade do setor público, citando
que agiliza os serviços, reduz custos e alivia entraves enfrentados pelos adImpactos da digitalização para o Brasil

As perspectivas de crescimento da economia são sombrias se o Brasil não
desenvolver seriamente estratégias para se beneficiar da Revolução Digital.
A contribuição do crescimento populacional para o crescimento da economia se esgotará em breve, restando, então, o aumento da produtividade total dos fatores em um contexto de rápidas transformações tecnológicas conhecidas como Revolução Digital, com a introdução de inovações,
principalmente, no desenvolvimento de softwares, diferentemente do que
aconteceu no passado quando as principais mudanças ocorriam no design
e produção de máquinas e equipamentos (hardwares).
Os 5 capítulos deste Relatório são unânimes em indicar que a incorporação
das mudanças decorrentes da revolução digital não se constitui em opção
para o Brasil, mas é o seu destino. Cezar22 afirma que,
Diante deste contexto, é absolutamente essencial que os gestores
públicos estejam cada vez mais envolvidos, e conscientes que o futuro e a vantagem competitiva de seus países estão no mundo digital.
Devem compreender que, ficar para trás, nesta corrida, é perder.

A questão é como definir as melhores estratégias para tirar o melhor proveito desse caminho. Nesse sentido, Luciano Huck23 observa que “não adianta
querer fazer, mas fazer de qualquer jeito”, e acrescenta que “ideias e criatividade são o combustível do progresso”. Torna-se necessária uma maior
articulação entre o setor público, o setor privado e o terceiro setor para
coordenar o planejamento e as ações, buscando maior eficiência, agilidade e transparência na implementação de uma agenda de inovação digital.
22 Capítulo 3 deste relatório.
23 Huck, Luciano. (2018). Deus tá vendo?. Tendências/Debates, Folha de São Paulo,
26/08/2018, pp. A3.
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O contexto histórico, seu nível de desenvolvimento, o acúmulo de conhecimento adquirido por meio de pesquisas, a capacitação dos profissionais,
o arcabouço institucional, a cultura, os costumes e a determinação das lideranças públicas e empresarias irão determinar os resultados que poderão
ser alcançados. O país precisa e deve antecipar o futuro, contudo, sem
esquecer o seu passado. Muita coisa está sendo feita. Não se inicia do
zero, mas do ponto em que está o país, explorando suas forças e corrigindo suas fraquezas.
De um lado, a economia cresce lentamente porque o ambiente de negócios
não favorece o seu crescimento. O Estado é ineficiente, perdulário, exibindo
desequilíbrio fiscal com crescente aumento da dívida pública como proporção do PIB e suas políticas são, em sua maioria, ineficazes; há falta de coordenação das iniciativas e duplicação de esforços; má alocação de recursos
financeiros e desperdício de recursos humanos pela baixa qualificação da
mão de obra; os ensinos fundamental e médio não atingem níveis mínimos
de qualidade; a oferta de infraestrutura é insuficiente e precária; tomando-se
o índice da soma exportações mais importações, a economia é bastante fechada; o mercado de capitais é muito pequeno relativamente ao tamanho
da economia; e as taxas de juros são muito altas. Assim, a produtividade total
dos fatores está estagnada.
De outro lado, o país vive, há três décadas, no Estado Democrático de Direito; suas instituições estão em pleno funcionamento; está interconectado ao
mundo tanto pela via da mídia quanto das redes sociais; e as gerações nascidas neste século, expostas ao uso de tecnologias digitais, estão ávidas pelos
benefícios advindos das oportunidades crescentes oferecidas pela inovação
digital. Esses são ativos fundamentais a estimular a antecipação do futuro.
Ademais, as transformações de costumes e de tecnologias se interagem
para a construção de uma agenda para o país que seja contemporânea da
absorção das diversidades, do respeito à liberdade e do acesso à inovação
digital. Esse ambiente provoca mudanças comportamentais dos indivíduos e das empresas, estimula novos padrões culturais e, por fim, forçam mu-

danças institucionais que favorecerão as mudanças econômicas, conforme
analisou Douglass North24. Há oportunidades e condições para o Brasil se
integrar ao mundo digital. O tempo urge.
Os estudos deste Relatório indicam que o Brasil, em comparação com os
países mais avançados economicamente, com os do BRICS e com aqueles
do seu grupo de renda no ranking do WEF, está abaixo do que, por ventura,
poderia estar se já tivesse adotado estratégias para promover a inclusão digital mais fortemente. Indicam também que os investimentos privados e públicos não correspondem com o volume necessário para o país dar um salto
de qualidade. No entanto, muita coisa já aconteceu e está acontecendo.
Duas recomendações comuns a todos os estudos são a necessidade da articulação do governo, setor privado e organizações do terceiro setor para
garantir a execução de uma agenda comum de inovação digital para o desenvolvimento do país e a prioridade na melhoria do ensino no país, quer
seja público quer seja privado, principalmente nos níveis fundamental e médio. Essas duas recomendações poderiam resultar na criação de um amplo
movimento nacional para a aceleração da produtividade e o crescimento
da economia, visando a defender, discutir e acompanhar a implementação
de uma agenda com o objetivo de estimular o crescimento sustentado da
economia, com ações e metas de curto, médio e longo prazos.
Finalmente, reúno as principais recomendações que tratam de estratégia para o desenvolvimento e a execução de plano, programas e projetos
que possam facilitar a incorporação dos benefícios da Revolução Digital para estimular o aumento da produtividade e da competitividade da
economia brasileira, como condições necessárias para um novo ciclo de
crescimento com inclusão, que estão organizadas em dois grupos: setor
público e setor privado.
4.1 Setor Público
Em relação ao setor público, estão separadas as recomendações relativas a
reformas e políticas públicas que visam à sociedade daquelas relativas aos
24
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processos internos das instituições públicas que procuram aprimorar e modernizar seus processos, aumentar sua produtividade e melhorar sua relação
com os cidadãos. Vale lembrar que o aumento da produtividade do setor
público resulta em aumento da produtividade da economia.
Em relação às reformas institucionais e políticas públicas, há necessidade de:
a) Fazer uma revisão de todos os marcos regulatórios, limitantes, direta ou
indiretamente, da inovação digital, para que possam facilitar a Revolução
Digital, as relações de empresas com novos empreendedores, inclusive as
possíveis restrições da legislação trabalhista, e que facilitem a importação
de peças e equipamentos, entre outras.
b) Adotar política de abertura comercial para facilitar os fluxos com todos os
países, estimulando a integração comercial e tecnológica. São bastante
conhecidas as evidências indicando que a integração comercial favorece
a absorção de tecnologias e a inclusão social.
c) Incentivos para ampliar e consolidar a relação universidade-empresa no intuito do desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico e de introdução de inovações nos processos produtivos, facilitação para incubação
de empresas e aplicação de inovação digital na logística e na comercialização.
d) Orientar o BNDES, os bancos estaduais de desenvolvimento e as agências
estaduais de fomento para rever suas estratégias de financiamento contemplando linhas de crédito e fundos de participação em capital de risco,
com regras de entrada e de saída, para apoiar empreendimentos inovadores, startups e incubação de empresas no campo digital25. A mesma
orientação poderia ser dirigida ao Banco Central e à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) para examinarem as possibilidades de adaptar o marco
regulatório dessas instituições no mesmo sentido.

f ) Desenvolver programa para recapacitar e treinar a mão-de-obra cujas atividades deixarão de existir para prepará-la para novas oportunidades no
mercado-de-trabalho ou na atividade econômica via empreendedorismo.
g) Preparação do governo para agilizar as mudanças institucionais necessárias para garantir o sucesso da transformação digital tanto no
setor público como no setor privado, tendo em vistas o bem-estar
da população.
Em relação aos processos internos, há necessidade de:
a) Desenvolver, dentro do governo, preferencialmente na área de planejamento, setor para promover as estratégias para a transformação do governo em “e-setor público” 26. Também desenvolver e implantar modelo
de governança para garantir a plena e eficiente execução da estratégia.
Nessa fase, é crucial ter um projeto de comunicação que explique e estimule a participação de todos os servidores públicos. Entender os benefícios da transformação digital facilita sua aceitação e reduz as incertezas
e o medo.
b) Em seguida, implementar e executar a estratégia, acompanhando seu
desdobramento e resultados. A estratégia deve ter como objetivo principal melhorar a relação entre o setor público e os cidadãos, melhorar a
eficiência, a eficácia e a efetividade dos serviços e das políticas públicas e
garantir maior transparência das ações do governo.
c) Escolher as áreas mais críticas para iniciar a implementação da estratégia
de transformação digital do governo. Pela importância e pelo impacto na
sociedade, certamente as áreas de saúde, educação e segurança pública
pela importância deveriam ter prioridade, bem como os serviços de atendimento, em geral, ao cidadão.

e) No programa de reformas fiscais necessárias para o equilíbrio das contas
públicas, seria necessário levar em conta os impactos da estratégia digital
na gestão pública.

d) Fazer esforço para melhorar a qualidade do ensino público, principalmente nos níveis fundamental e médio, nas três esferas da federação: União,
estados e municípios.

25 A este respeito ver Mazzucato, Mariana. (2014). O estado empreendedor. São Paulo:
Editora Portfólio Penguin.
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Ver a experiência do projeto “e-estônia”.
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e) Desenvolver programas de treinamento e qualificação para os servidores
na ativa objetivando prepará-los com base nas novas capacidades exigidas pelos processos digitais. Incluí-los, antes de excluí-los.
f ) Os governos deveriam suspender os concursos públicos para, quando
fizer, selecionar servidores com capacidades adequadas aos novos processos de trabalho e para as novas funções.

4.2 Setor privado
Em relação ao setor privado, é necessário, primeiramente, enfrentar as opções para a formulação correta para a estratégia de transformação digital.27
Responder às questões críticas para a tomada de decisão. Distinguir as estratégias para os impactos internos à empresa das estratégias para os impactos
nos negócios das empresas. Os textos deste Relatório sugerem com clareza
a necessidade de se elevar o volume de investimento privado na inovação
digital. Um desses desafios é de como fazer com empresas de níveis médio
ou pequeno, cuja disponibilidade de caixa menor dificulta os investimentos.
Outro desafio refere-se à cultura interna da empresa - a motivação de seus
executivos e funcionários e o nível de formação da equipe. De acordo com
estudo deste Relatório, na área da indústria de transformação, a inovação
digital tem sido utilizada, preferencialmente por razões financeiras, como
redução de custos.
As principais recomendações são:
a) A empresa deve fazer diagnóstico para identificar quais são suas razões
para investir em inovação digital. Quão significante será a introdução da
inovação digital para a consecução dos objetivos estratégicos da empresa?
As empresas na área de comunicações, em geral, têm mais clara a importância para o seu próprio negócio. Outras não.

b) A empresa deve responder às perguntas corretas. Uma das questões cruciais refere-se à criação de valor. Mudança na criação de valor decorre
da maneira como a inovação digital irá impactar o negócio da empresa.
Como a inovação digital irá interferir na interface com os clientes? Como
será a criação de receita com o “novo” negócio?
c) Outro aspecto importante a ser analisado refere-se ao impacto da transformação digital na organização. Será parte da área de TI ou uma unidade
separada? Responderá diretamente ao presidente ou a um diretor? Como
os funcionários irão se interagir com essa nova forma dentro da organização? As questões culturais e comportamentais específicas da empresa
são muito importantes para o sucesso do empreendimento.
d) Finalmente, é importante levar em conta a dimensão financeira da transformação digital. Qual será a pressão financeira sobre as atividades
correntes do “core business” da empresa? Como será financiada a
Transformação Digital.
Para terminar, seria oportuno reafirmar que para acelerar a produtividade total dos fatores, usando as oportunidades advindas da transformação
digital, a tarefa dos próximos governos será gigantesca. De um lado, para
desenvolver e executar planos, programas e ações com visão e metas de
curto, médio e longo prazos e, de outro lado, para construir alianças com
os outros poderes e a sociedade visando a criar um movimento permanente de compromisso com a aceleração da produtividade e o crescimento da economia e com a reforma do Estado para torná-lo mais eficiente,
mais transparente e universal.

27 Hess, Thomas; Benlian, Alexander; Matt, Christian; Wiesböck, Florian. (2016). Options for
Formulation a Digital Transformation Strategy. Disponível on-line em http://www.
misqe.org/ojs2/index.php/misqe/article/viewFile/645/424.
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Precisamos dizer uma verdade: a sociedade brasileira não é mais analógica e o setor público
não deve ficar para trás.
De acordo com o Relatório da Presidência da República (2018), que apresenta as transformações e desafios econômicos nacionais vinculados à tecnologia1 , os brasileiros já são usuários
domésticos de ferramentas web bem como de tecnologias que colaboram na produção de
dados por meio, por exemplo, dos seus smartphones, computadores, tablets e do Global Positioning System, mais conhecido como GPS. A maioria desses instrumentos possui a capacidade
de armazenar inúmeros dados em nuvens e compartilhar, em tempo real, informações. Dispositivos são classificados como essenciais em uma sociedade na qual o mundo real e o mundo
virtual se misturam e que o hightech é imprescindível.
Se a sociedade já não é analógica, os setores público e privado, a economia e o desenvolvimento local, regional e nacional também não podem ser (e não devem ser). É importante que as estruturas e ferramentas profissionais utilizadas pela indústria nacional estejam alinhadas com o
desenvolvimento tecnológico que se apresenta. O resultado do alinhamento entre tecnologia,
inovação digital e desenvolvimento não é somente o ganho em escala para os polos industriais
brasileiros. A capacidade que a tecnologia possui em produzir novos conhecimentos e novas
formas de se pensar serviços – e é claro, políticas públicas – é impressionante e bela, colaborando para que essa “espiral ascendente” reinvente o nosso locus de desenvolvimento e torne
o Brasil um país mais competitivo.
Se optarmos por um olhar estrito ao setor público, definitivamente, o Brasil não sofre pela falta
de dados, e sim pela dificuldade em transformá-los em informação. Dentro da administração
pública, a “cultura do papel” ainda predomina. Inúmeros dados são criados diariamente de
forma desorganizada, sem sistematização, frequência de atualização ou cuidado em torná-los
replicáveis. Frente a um país fortemente burocratizado, as inovações tecnológicas ou o uso de
ferramentas web são reconhecidos como ações tímidas nas administrações públicas, dentro
1
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da agenda de um governo eletrônico ou do chamado “Governo Sem Papel”.
Um bom exemplo de sofisticação, organização, limpeza e sistematização de
dados é a implementação do SEI, que é um sistema de gestão de processos
e documentos eletrônicos do governo, desenvolvido pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4), cujo principal objetivo é superar esse paradigma
do papel como suporte físico para documentos institucionais, facilitando o
compartilhamento do conhecimento em tempo real. Apenas no Distrito Federal a economia estimada é de R$ 2 milhões ao ano somente em papel, sem
considerar gastos administrativos e de logística.
O uso da tecnologia blockchain também tem sido observado em órgãos públicos, como o Banco Central, compreendido como tecnologia fundamental
no processo de transformação digital2. O blockchain é um sistema distribuído de base de dados em log, mantido e gerido de forma compartilhada e
descentralizada (por meio de uma rede P2P), na qual todos os participantes
são responsáveis por armazenar e manter as bases dos dados. Essa tecnologia foi construída considerando quatro características, a saber, 1) segurança
das operações; 2) descentralização do armazenamento / computação; 3)
integridade dos dados e 4) imutabilidade de transações. Os benefícios do
uso desta tecnologia são vários e aqui assumimos os principais, sendo 1) a
economia de tempo; 2) a minimização de custos; 3) a redução de riscos e 4)
o aumento da confiança3.
É notória a presença de “ilhas de inovação” no setor público, dados os exemplos
supracitados e há, ao mesmo tempo, o desafio de alinhar iniciativas a favor da
tecnologia e das ferramentas digitais às políticas públicas e iniciativas com foco
na ampliação da competitividade e desenvolvimento econômico brasileiro.
Reconhecendo que o Brasil ainda amadurece iniciativas de integração para a
2

3
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A chamada Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras (Pier) é
uma rede descentralizada e colaborativa compreendida por muitos como uma revolução
na forma como o Banco Central, a Superintendência de Seguros Privados e a Comissão
de Valores Mobiliários conversam entre si e tomam decisões em tempo real em pautas
relacionadas ao sistema financeiro.
Filho, Braga e Leal. Tecnologia Blockchain: Uma Visão Geral. Acesso em: <https://www.
cpqd.com.br/wp-content/uploads/2017/03/cpqd-whitepaper-blockchain-impresso.pdf>

efetiva coleta, processamento, análise e armazenamento de dados com foco
na competitividade e desenvolvimento econômico nacional, este Documento se faz relevante por apresentar a Inovação Digital como pauta que precisa
ser debatida e de forma propositiva gerar consenso sobre a importância de
pensar o desenvolvimento e a competitividade do Brasil, por meio de ferramentas inovadoras e digitais.
O primeiro texto analisa a inovação do Brasil, considerando o Relatório Global
de Competitividade (Global Competitiveness Report), elaborado pelo Fórum
Econômico Mundial (World Economic Forum), que mensura a habilidade dos
países em proverem níveis de prosperidade econômica por meio da produtividade. Já o segundo texto deste Documento busca analisar comparativamente a inovação no Brasil e no mundo por meio da perspectiva dos estudos
sobre competitividade, tecnologia da inovação e digitalização.
O terceiro texto apresenta as tendências tecnológicas mundiais (Inteligência
Artificial (IA), robótica, impressoras 3D, Internet das Coisas (IoT – Internet of
Things), drones, biotecnologia, realidade virtual) que serão a base e influenciarão uma nova sociedade e os possíveis impactos para o Brasil. O quarto texto
utiliza das tendências supracitadas para apresentar a inovação e a transformação digital sob a perspectiva da indústria nacional e como podemos construir
uma visão de futuro.
Por fim, o quinto texto apresenta a inovação e a transformação digital no ambiente da gestão pública, apresentando casos de sucesso no mundo na tentativa de
apresentar as possíveis janelas de oportunidade que o Brasil pode aproveitar.
Ao final da leitura teremos a certeza sobre aquilo que ainda é uma inferência:
o setor público brasileiro e o nicho empresarial quando assumirem o caminho
da inovação digital apresentarão ao Brasil novos rumos de desenvolvimento.
Nota-se que estamos diante de um caminho sem volta, um fato que deve ser
debatido a exaustão e com seriedade: as tendências tecnológicas existem, a
sociedade já consome e produz informação bem como o setor privado. Unir o
setor público a esse debate é uma questão de tempo. Nos antecipemos para
não ficarmos para trás.
Fundação Dom Cabral
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ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze innovation in Brazil in the perspective of global competitiveness reports. Based upon secondary data,
the paper discusses the Global Competitiveness Report produced by the
World Economic Forum, the Global Competitiveness Ranking developed
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by the Swiss business school IMD (International Institute for Management Development) and also the research called Brazilian Innovation
Panorama conducted by the Innovation Reference Center of the Brazilian
business school, Fundação Dom Cabral (FDC). The paper investigates the
limitations for opening new business in Brazil and proposes an innovation agenda based on investments in education and in the establishment
of an innovation-oriented culture.
Keywords: Innovation in Brazil, Innovation Measurement, Global Competitiveness, World Economic Forum.

1 INTRODUÇÃO
Uma das lentes possíveis para se analisar a inovação no Brasil é fornecida pelo
Relatório Global de Competitividade (Global Competitiveness Report) produzido pelo Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum – WEF). Criado em
1971 e sediado em Genebra, na Suíça, o WEF é uma fundação independente e
sem fins lucrativos, que visa promover a melhoria das condições socioeconômicas da humanidade por meio da cooperação entre o setor público e o privado.
O WEF produz uma série de estudos, sendo o Relatório Global de Competitividade, doravante denominado Relatório WEF neste artigo, uma de suas pesquisas
mais tradicionais produzida desde 2004, que busca mensurar a habilidade dos
países em proverem níveis de prosperidade para seus cidadãos por meio da produtividade obtida a partir dos recursos disponíveis (WEF, 2017).
Realizado desde 2005, o Relatório WEF é atualmente baseado no índice GCI
(Global Competitiveness Index), desenvolvido por Sala-i-Martin, Xavier and
Artadi (2004). O índice contempla 12 dimensões, que avaliam os conjuntos
de instituições, fatores e políticas que sustentam a prosperidade econômica.
O Relatório WEF é fruto de uma pesquisa mundial que envolve 160 instituições parceiras das esferas acadêmica, pública e privada. No Brasil, a Fundação Dom Cabral (FDC) é responsável pela realização da pesquisa junto ao
público empresarial, tendo ouvido 103 executivos no período entre março e
maio de 2017. Uma abordagem complementar ao relatório do Fórum Eco25

nômico Mundial é o ranking global de competitividade elaborado desde
1989 pelo IMD (International Institute for Management Development), escola de negócios situada em Lausanne, Suíça.

2.1 Pilares da Competitividade Global (WEF)

Os quatro primeiros fatores (instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, saúde e educação primária) são considerados chave para as
economias do 1º. estágio denominadas economias baseadas em recursos
(factor-driven economy). Nesse estágio, os países competem com base no
uso de recursos naturais e mão de obra não qualificada, e as empresas competem por preço em um mercado de produtos básicos e commodities. Os
próximos seis fatores (fator 5 a fator 10: educação superior e treinamento,
eficiência do mercado de bens, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, prontidão tecnológica, tamanho de
mercado) constituem a essência das economias do 2º. estágio denominadas economias baseadas na eficiência. Nesse 2º. estágio, o crescimento é
baseado no desenvolvimento de processos produtivos mais eficientes e na
qualidade aprimorada dos produtos. O Brasil está classificado nesse 2º. estágio. Os pilares 11 e 12 (sofisticação empresarial e inovação) são a base das
economias do 3º. estágio denominadas economias baseadas na inovação
(Schwab et al., 2017). No 3º. e último estágio, as empresas competem pela
produção e entrega de produtos e serviços novos e diferenciados desenvolvidos por meio de processos sofisticados.

No âmbito do Fórum Econômico Mundial, a competitividade é definida como o
conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam o nível de produtividade de uma economia que, por seu turno, define o nível de prosperidade que
a economia de um país pode alcançar (Schwab et al., 2017). Para a elaboração
do ranking de competitividade global, 114 variáveis são analisadas e agrupadas
em 12 categorias: instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, saúde
e educação primária, educação superior e treinamento, eficiência do mercado de
bens, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, prontidão tecnológica, tamanho de mercado, sofisticação empresarial e inovação (Sala-i-Martin et al., 2004). Os doze pilares são organizados em três grupos:
requisitos básicos, habilitadores de eficiência e fatores de inovação e sofisticação.
Diferentes pesos são atribuídos a esses fatores no cômputo do índice global (GCI),
dependendo do PIB (Produto Interno Bruto) per capita e da participação de matérias-primas na pauta de exportação (Schwab et al., 2017).

Considerando o propósito deste artigo, detalham-se a seguir as definições
dos pilares das economias baseadas em inovação. A sofisticação dos negócios compreende dois elementos que estão intrinsicamente relacionados:
a qualidade das redes de negócios do país e a qualidade das operações e
estratégias das empresas (Schwab et al., 2017). A sofisticação dos negócios
é mensurada pela quantidade e qualidade de fornecedores e a extensão de
suas interações. Em particular, observa-se a formação de grupos geograficamente próximos e altamente conectados (clusters) e o seu impacto nas
oportunidades para inovação e redução de barreiras para novas firmas. Por
sua vez, o pilar da inovação está associado ao investimento em P&D (Pesquisa & Desenvolvimento), particularmente pelo setor privado, à presença
de institutos de pesquisa científica de alta qualidade capazes de gerar conhecimento de suporte ao desenvolvimento de novas tecnologias, à disponibilidade de cientistas e engenheiros, ao número de patentes à extensa

O objetivo deste artigo é analisar a inovação no Brasil na perspectiva dos estudos globais de competitividade. Para além desta introdução, o artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 contempla a revisão da literatura sobre
mensuração da inovação na perspectiva da competitividade global; a seção 3
apresenta a metodologia deste estudo; a seção 4 interpreta criticamente os resultados dos Relatórios WEF e IMD no que diz respeito ao Brasil, consolidando
a análise com estudos desenvolvidos pelo CRI Nacional (Centro de Referência
em Inovação) da FDC; por fim, a seção 5 apresenta as conclusões e discute
as limitações e trabalhos futuros. A metodologia de pesquisa utilizada neste
artigo é de natureza analítica e descritiva, baseando-se em fontes secundárias,
tais como os Relatórios WEF e IMD e o estudo Panorama da Inovação.

2 REVISÃO DA LITERATURA
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colaboração de pesquisa entre universidades e empresas e à proteção da
propriedade intelectual (Schwab et al., 2017).

tureza, baseando-se em fontes secundárias, tais como os Relatórios do WEF
e IMD, em busca de avanços necessários sobre os temas selecionados. Como
cada um desses estudos possui uma metodologia própria, optou-se por su-

2.2 Estudos Complementares sobre Competitividade e Inovação
O relatório de competitividade do IMD (2017) (International Institute for Management Development) contempla a análise de 63 países baseando-se em 340
critérios de competitividade, constituindo-se uma perspectiva relevante para a
análise da capacidade inovadora brasileira. Os critérios são divididos em quatro
fatores: desempenho econômico, eficiência governamental, eficiência dos negócios e infraestrutura. A partir de 2017, os relatórios do IMD passaram a incorporar
um ranking da competitividade digital que analisa a capacidade dos países em
transformar digitalmente as práticas governamentais, modelos de negócios e a
sociedade em geral. Segundo IMD (2017), um dos diferenciais da metodologia de
elaboração do relatório é que há uma combinação de 2/3 de dados estatísticos
com 1/3 de dados de pesquisa (survey) realizada com executivos. A pesquisa para
o relatório IMD (2017) foi realizada entre os períodos de janeiro a abril e contou
com a contribuição de mais de 6.200 executivos nos 63 países pesquisados. No
Brasil, a aplicação da pesquisa conta com a parceria da FDC.
Uma lente complementar para analisar a inovação no Brasil se dá por meio de
estudos mais focados na nossa realidade. Um desses é denominado panorama
da inovação no Brasil, conduzido pelo CRI (Centro de Referência em Inovação)
da FDC. Segundo Tadeu e Penna (2017), o objetivo do estudo é avaliar o estágio
da inovação nas empresas selecionadas, contemplando questões como inovação e estratégia, aspectos direcionadores para inovação, prioridades para inovação, parcerias que sustentam a inovação e ambiente para a inovação no Brasil.

primir uma seção específica de metodologia de cada pesquisa na seção 4
também (Creswell, 2007).
Em particular, os estudos analíticos e descritivos podem auxiliar nas interpretações de fatos ocorridos no presente e também na antecipação de tendências futuras. Logo, a interpretação dos dados dos Relatórios do WEF e IMD é
relevante. Para este estudo, a escolha dos dados publicados sobre inovação
e competitividade em fontes relevantes foi determinante, dada a possibilidade de análise, possíveis comparações e sua interpretação. A partir disso, a
discussão e as conclusões podem ser realizadas.

3.2. Coleta de Dados
Dados sobre inovação e competitividade foram coletados a partir do WEF e
IMD. A sua análise foi realizada a partir da revisão de literatura e mediante a
comparação de resultados entre as fontes. Para comprovar a importância e
utilidade dos dados, diversas comparações foram desenvolvidas em busca de
uma discussão confiável acerca dos resultados neste estudo (Cresweel, 2014).

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 A Perspectiva do Fórum Econômico Mundial (WEF)
Depois de atingir sua pior posição (81ª.) em 2016, o Brasil subiu uma posição

3 METODOLOGIA

no ranking do Relatório Global de Competitividade de 2017. Apesar de um
ganho tímido de uma posição, ocupando o 80º. lugar em 2017 (Figura 1),

3.1. Método de Pesquisa

apresentou melhora em 10 dos 12 pilares estudados, ressaltando que tais

Considerando as limitações relacionadas às pesquisas sobre inovação e
competitividade entre países, este estudo é analítico e descritivo em sua na-

ganhos não são por completo absolutos, já que o ranking é construído de
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forma comparativa.
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Figura 1: Posições do Brasil no Ranking do Relatório Global de Competitividade 2012-2017
Fonte: Schwab et al. (2017).

Segundo Oliveira et al. (2017), a economia brasileira vive um misto de estagnação e recuperação em diferentes pilares da competividade (Figura 2).

Cenário Competitivo

2016

2017

Variação

Requerimentos Básicos

103

104

-1

Instituições

120

109

11

infraestrutura

72

73

-1

Ambiente macroeconômico

126

124

2

Saúde e educação primária

99

96

3

Potenciadores de Eficiência

61

60

1

Educação técnica e superior

84

79

5

Eficiência do mercado de bens

128

122

6

Eficiência do mercado de rabalho

117

114

6

Desenvolvimento do mercado financeiro

93

92

1

Prontidão tecnológica

59

55

4

Tamanho do mercado

8

10

-2

Inovação e sofisticação

72

65

7

Sofisticação do Negócios

63

56

7

innvação

100

95

15

Figura 2: Desempenho do Brasil nos 12 pilares de Competitividade 2016-2017
Fonte: Oliveira et al. (2017a).

28

No grupo de requerimentos básicos da competitividade, o pilar de instituições subiu 11 posições, sendo a segunda alta mais expressiva dentre os
fatores avaliados. Oliveira et al. (2017a) destacam a independência do Poder Judiciário (ganho de 20 posições) e a força das normas de auditoria e
relatórios (ganho de 14 posições), evidenciando os ganhos de credibilidade
das instituições brasileiras durante o processo de renovação, luta por maior
transparência e combate à corrupção.
Por seu turno, o pilar da infraestrutura perdeu uma posição e permanece
praticamente estagnado. Segundo Oliveira et al. (2017a), a forte crise econômica e a limitação do investimento público comprometeram a capacidade
de tomar ações de impacto no âmbito da infraestrutura nacional. Por outro
lado, o relatório WEF (Schwab et al., 2017) avalia que a qualidade da infraestrutura geral (ganho de 8 posições) melhorou, apesar de o Brasil ainda
permanecer entre as piores do mundo, na 108ª. colocação.
De acordo com a análise de Oliveira et al. (2017a), nos indicadores de saúde e
educação primária, foi registrada uma alta de duas posições. Tal movimento é
explicado pelo aumento da taxa de matrícula na educação básica, 92,7% (aumento de 8 colocações), enquanto a qualidade de ensino permanece estável
na 127ª. posição. Tal constatação é preocupante para a capacidade inovadora
do Brasil, pois reflete uma abordagem inclusiva e quantitativa da educação,
sem que haja a devida ênfase na melhoria da qualidade da educação.
No grupo de indicadores considerados potencializadores de eficiência, o Brasil
avançou timidamente em alguns subfatores, e comparativamente ainda permanece estagnado. Segundo Oliveira et al. (2017a), no pilar educação técnica
Fundação Dom Cabral

e superior, o Brasil avançou seis posições movido por melhorias em subfatores,
tais como qualidade das escolas de negócios (ganho de 4 posições), maior disponibilidade de serviços de treinamento (+6 posições) e acesso à Internet em
escolas (+3 posições). Houve, contudo, decréscimo significativo na taxa de inscrição de alunos do ensino médio (-12 posições) e ensino superior (-3), representando uma desaceleração na formação de mão de obra mais qualificada.
No quesito prontidão tecnológica, os ganhos mais expressivos foram constatados nos subfatores disponibilidade das últimas tecnologias (+7 posições), absorção de tecnologia por empresas (+6 posições), bem como investimento direto estrangeiro e transferência de tecnologia (+10 posições).
No terceiro grupo de fatores de inovação e sofisticação dos negócios, são
constatados os maiores avanços entre os pilares avaliados. De acordo com
Oliveira et al. (2017a), no que diz respeito à sofisticação de negócios, medido
através da percepção dos empresários, houve uma alta de sete posições,
com destaque para a quantidade de fornecedores locais (+14 posições) e o

controle de distribuição e escoamento internacional (+ 9 posições).
A alta mais expressiva ocorreu no pilar da inovação, avançando 15 posições.
Oliveira et al. (2017a) ressaltam que foram verificadas altas expressivas, com
destaque para a capacidade de inovar (ganho de 19 posições), qualidade
das instituições de pesquisa científica (ganho de 9 posições), despesas das
empresas com P&D (ganho de 12 posições) e colaboração universidade-indústria em P&D (ganho de 20 posições). Convém ressaltar que essas variáveis são avaliadas pelos executivos entrevistados, com exceção do índice
de pedidos patentes (o único subfator que caiu 2 posições). Desta forma, a
elevação da capacidade inovadora resulta de uma percepção subjetiva de
uma amostra do empresariado, refletindo maior otimismo e disposição em
investir em inovações por parte dos agentes econômicos.
Como parte da pesquisa de opinião realizada anualmente, pergunta-se quais
os fatores mais problemáticos para se fazer negócios no país. A Figura 3 apresenta os fatores em ordem percentual crescente. Em 2017, a tributação per-

Figura 3: Maiores empecilhos aos negócios no Brasil em 2017, segundo empresários
Fonte: Adaptado de Schwab et al. (2017).
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manece como maior desafio, seguido da legislação trabalhista, corrupção e
ineficiência da burocracia estatal (Oliveira et al., 2017a). Observa-se a prevalência de vários fatores associados à burocracia, seja de maneira geral, seja de maneira específica nas legislações trabalhistas e tributárias. Há também aspectos
de cunho político que refletem a fragilidade governamental em promover as
mudanças necessárias na economia brasileira.

Cenário Competitivo

2016

2017

Desempenho da Economia

55

59

Variação
-4

Economia Doméstica

53

58

-5

Comércio Internacional

52

54

-2

Investimento Internacional

20

23

-3

Emprego

27

50

-23

Preços

58

59

-1

4.2 A Perspectiva da Escola de Negócios IMD
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No caso do ranking de competitividade do IMD (2017), o Brasil ocupa a 61ª.
colocação, acumulando em sete anos uma perda de 23 posições. Segundo
Oliveira et al. (2017a), depois de atingir sua melhor posição em 2010 (38º
lugar), o Brasil figura como um dos países menos competitivos do mundo,
ao lado de Ucrânia (60ª.), Mongólia (62ª.) e Venezuela (63ª.) nas últimas posições. Comparativamente ao relatório WEF (Schwab et al., 2017), o relatório
do IMD é bem mais crítico em relação à competitividade brasileira, registrando variação negativa em praticamente todos os critérios (Figura 4).
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Figura 4: Desempenho do Brasil no Ranking de Competitividade IMD
Fonte: IMD (2017).

Segundo Oliveira et al. (2017b), os indicadores ilustram as dificuldades de se fazer negócios no Brasil, sendo considerado o país mais
desencorajador para abertura de novos negócios, seja pelo segundo
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maior custo de capital (62ª.), pela dificuldade na abertura da empresa
(62ª.), pelas autoridades (62ª.) ou pela legislação trabalhista (62ª.). O
relatório IMD (2017) evidencia as disfunções crônicas no fomento a
negócios no Brasil, apesar de ser o segundo (2º.) país do ranking que
mais oferece subsídios.
No que tange à infraestrutura tecnológica do Brasil, o País registra estabilidade na 51ª. posição (IMD, 2017). Cabe destacar que, gradativamente, o acesso à telefonia (7ª. posição) e à Internet (7ª. posição) teve
seus custos reduzidos, assim como o aumento de serviços relacionados a tais tecnologias. Todavia, a variável responsável por induzir esse
e outros avanços, “investimento em telecomunicação”, teve queda
de 44 posições, comprometendo os ganhos dessa variável (Oliveira
et al., 2017b).
No subfator científico do relatório IMD (2017), foi registrada queda de
cinco posições, terminando na 41ª. posição, sendo registradas perdas
em fatores como a porcentagem de investimento das empresas em
pesquisa e tecnologia (31ª. posição), com queda de 16 posições. Todavia, foi constatado o ganho de cinco posições na capacidade de inovação da economia (48ª. posição), conforme destacado por Oliveira et
al. (2017b). Portanto, ao contrário do relatório do Fórum Econômico
Mundial (Schwab, 2017), os estudos do IMD (2017) são mais céticos e
apresentam sinais contrastantes em indicadores em relação à capacidade inovadora brasileira.
De acordo com Oliveira et al. (2017b), uma análise mais elaborada desse subfator nos leva a refletir sobre os desequilíbrios qualitativos da
educação brasileira. Se, por um lado, o percentual de gastos públicos
em educação vem se mantendo em níveis adequados (6,6% do PIB em
2014 que coloca o Brasil na 8ª posição), já o percentual desses gastos
orientados para estudantes do ensino secundário é apenas mediano
(21,6% do PIB, o que coloca o Brasil na 30ª posição). Por outro lado, nos
indicadores de qualidade indiretos, o número de alunos por professores na escola primária foi 20,94 (54ª. posição), e na escola secundária
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16,69 (52ª. posição), e nos diretos, como os testes PISA (OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), estudantes
brasileiros de 15 anos ficaram na 63ª posição nos exames de ciências,
59ª. em leitura e 66ª. em matemática entre os 70 países participantes.
Na avaliação da comunidade empresarial, a educação brasileira fica
apenas na 62ª posição.
4.3 A Perspectiva do Estudo Panorama da Inovação no Brasil
O estudo Panorama da Inovação no Brasil desenvolvido pelo CRI – FDC
traz oportunidades para uma reflexão aprofundada em alguns desses
aspectos da capacidade inovadora brasileira, somando temas como a
priorização estratégica da inovação, práticas organizacionais sustentadoras, processos, projetos e recursos disponíveis. Ao contrário dos
estudos WEF e IMD, o estudo Panorama da Inovação é realizado apenas
no Brasil.
Em 2017, segundo Tadeu e Penna (2017), foram pesquisadas 25 empresas, com ampla relevância para a economia brasileira, tais como Vale,
Jacto, FCA (Fiat Chrysler Automobile), IBM, Algar, Coca-Cola, Nestlé, Votorantim, Ypê, Bunge, Gerdau, Oxiteno, Embraer, Embrapa, Petrobras,
Faber-Castell entre outras, resultando assim em 56 respondentes (gerentes e diretores) dessas empresas. A maioria das empresas pesquisadas possui faturamento acima de R$ 1 bilhão, com atuação nacional e
internacional relevante.
De acordo com Tadeu e Penna (2017), os resultados da pesquisa em
2017 indicam um aumento da importância da inovação na agenda dos
diretores e gerentes (Figura 5). As análises qualitativas da pesquisa sugerem que esse resultado advém da necessidade de maior entendimento do comportamento do mercado, mudanças das demandas dos
clientes e, principalmente, do ambiente tecnológico.
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Quando questionados sobre as prioridades estratégicas para a inovação, os
gestores respondentes apontaram a necessidade de atrair startups para a
inovação e de um ambiente favorável para a geração de ideias (Figura 7).
Esse resultado indica a busca de novos conhecimentos, acesso a tecnologias
de ponta e parcerias que estimulem uma nova proposta para o mercado.
Outro item relevante percebido foi atrair e reter talentos, vinculando a temática à gestão do conhecimento e aos profissionais que consigam resolver
problemas complexos (Tadeu e Penna, 2017).

Figura 5: Importância estratégica da inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017).

No âmbito da pesquisa, a busca por ganhos de produtividade foi o maior direcionamento estratégico percebido pelos respondentes com cerca de 60% das respostas
(Figura 6). Tadeu e Penna (2017) destacam que o tema produtividade, tal como tratado na pesquisa, relaciona-se aos investimentos em inovação, pesquisas e no capital humano, tradicionalmente sendo tratado como produtividade total dos fatores.

Figura 7: Prioridades estratégicas para a inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017).

A sustentação da inovação nas empresas pesquisadas tem sido possível,
dada a grande importância para os pesquisados da promoção de projetos
de inovação, seguido de um ambiente adequado para a geração de ideias
(Figura 8). Esse resultado relaciona-se na busca do financiamento interno e
externo dos projetos de inovação, via recursos orçamentários e/ou fontes de
financiamento público (Tadeu e Penna, 2017).
Figura 6: Direcionamento estratégico da inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017).
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O desdobramento da inovação a partir da estratégia também tem merecido destaque para as empresas pesquisadas. Para tanto, o desenvolvimento
de uma cultura de inovação e a sugestão para a criação de uma diretoria
de inovação são abordadas (Figura 10). Para os gestores e respondentes da
pesquisa, é preciso trabalhar os aspectos intangíveis organizacionais, como
valores, crenças, confiança e conhecimento para gerar práticas adequadas
de inovação (Tadeu e Penna, 2017).

Figura 8: Práticas sustentadoras da inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017).

A busca de parcerias consideradas estratégicas para a inovação foi um tema
abordado na pesquisa. Essas parcerias são importantes na tentativa de acesso a novos mercados, desenvolvimento de novos processos, produtos e
tecnologias (Figura 9). Logo, o desenvolvimento de fornecedores, projetos
com startups, universidades e clientes têm sido um aspecto relevante para
as empresas pesquisadas (Tadeu e Penna, 2017).

Figura 10: Desdobramento da inovação a partir da estratégia
Fonte: Tadeu e Penna (2017).

Dando continuidade, a temática “crenças e valores para a inovação” é tratada
na pesquisa conduzida por Tadeu e Penna (2017). Para os gestores e respondentes, a abertura para novas ideias, a vinculação da inovação nos valores
da empresa e um ambiente confiável para a inovação são extremamente
relevantes (Figura 11). Muito mais do que investir em novas tecnologias ou
processos de trabalho, as empresas deveriam estimular ambientes confiáveis e com incentivos para a inovação.
Figura 9: Parcerias e sua importância para as empresas
Fonte: Tadeu e Penna (2017).
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Já a gestão de projetos de inovação tem passado por mudanças. As gerências de inovação têm recebido mais importância do que as equipes de
P&D na execução de projetos de inovação (Figura 13). Esse comportamento
sugere a busca pela centralização de recursos e no direcionamento estratégico da inovação, além das atividades de pesquisa e desenvolvimento. Ao
mesmo tempo, indica uma evolução no tratamento gerencial da inovação,
na busca por resultados mais consistentes de curto e longo prazos (Tadeu
e Penna, 2017).

Figura 11: Crenças e valores dominantes para a inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017).

Ao mesmo tempo que os sistemas de crenças e valores devem ser trabalhados para estimular a inovação, a cultura de inovação tem destaque. Para
tanto, treinamentos executivos, seminários com diretores e a declaração
de valor estratégico da inovação para as empresas pesquisadas é relevante (Figura 12). Deste modo, o compartilhamento do conhecimento entre
equipes é valorizado para a promoção da inovação (Tadeu e Penna, 2017).

Figura 13: Execução dos projetos de inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017) .

Dando continuidade à execução dos projetos de inovação, a pesquisa do
CRI da FDC buscou compreender como as empresas têm avaliado os resultados das práticas de inovação. Para os gerentes e respondentes, busca-se
a adoção de indicadores de retorno sobre o investimento dos projetos de
inovação, seguido de novos produtos e serviços (Figura 14). Esse resultado
sugere que a agenda de retorno imediato financeiro tem sido mais relevante. Logo, seria necessário o desenvolvimento de novos modelos financeiros,
com métricas de retorno financeiro de longo prazo (Tadeu e Penna, 2017).
Figura 12: Cultura de inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017).
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Finalmente, o último item analisado pela pesquisa da FDC foi a origem
dos recursos para inovação. As empresas pesquisadas utilizam fundos de
fomento público na sua maioria, seguido de percentual da receita líquida
para as atividades de P&D (Figura 16). Esse resultado indica uma dependência de recursos públicos para inovar, contrário às práticas de países como
Estados Unidos e China, em que recursos privados são mais utilizados (fundos de investimentos e recursos próprios das empresas).
Figura 14: Avaliação dos projetos de inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017).

Quando o tema da pesquisa foram as metodologias de gestão de processos de
inovação, a maioria dos respondentes apontou que a gestão por processos e etapas do funil de inovação (stage gates) ainda é algo predominante. Em seguida, as
reuniões de brainstorming, road mapping tecnológico e parcerias com universidade foram apontadas como importantes (Figura 15). O resultado indica que os
processos de inovação das empresas ainda estão em fase embrionária, demandam mais profundidade e benchmarking internacional (Tadeu e Penna, 2017).

Figura 15: Metodologias de gestão de processos de inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017).
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Figura 16: Origem dos recursos para inovação
Fonte: Tadeu e Penna (2017)

Os resultados da pesquisa Panorama da Inovação apontam que existe um
grande comprometimento das empresas pesquisadas na promoção da
inovação. Porém, a inovação para essas empresas tem um comportamento
tradicional, com foco em modelos incrementais e ganhos de produtividade. O desdobramento da inovação a partir da estratégia e o fortalecimento
da cultura interna de gestão foram pontos importantes pesquisados. Da
mesma forma, os projetos de inovação são relevantes, apesar dos métodos conservadores e da busca por resultados financeiros de curto prazo.
Conclui-se que também existe uma dependência de recursos públicos para
inovar (fundos de fomento e BNDES), sendo uma prática contrária a outros
países, em que a utilização de recursos privados é maior e com melhores
resultados das práticas de inovação.
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5 CONCLUSÕES
A análise dos relatórios de competitividade WEF e IMD bem como do estudo Panorama da Inovação propicia reflexões pertinentes sobre o estágio da
inovação no Brasil. Apesar de utilizarem metodologias diferentes, os estudos apresentam pontos convergentes.
O elo existente entre educação e inovação é uma das principais conclusões
evidenciadas pelo presente artigo. A abordagem educacional brasileira tem
apresentado avanços na amplificação do acesso à Internet nas escolas e
também na amplitude do sistema educacional. Entretanto, a perspectiva
quantitativa não tem refletido em acréscimo da qualidade, resultando em
uma força de trabalho de qualificação insuficiente. Por mais que o Brasil
apresente índices elevados de prontidão tecnológica (vide relatório WEF),
sem a devida formação, teremos nosso papel relegado a usuários dessas
tecnologias e não a sermos protagonistas do desenvolvimento tecnológico. A seu modo, as organizações têm buscado suprir essas lacunas por
meio de investimentos em capacitação interna para criação de uma cultura mais favorável à inovação, tal como constatado pelo estudo desenvolvido pelo CRI-FDC.
Outra conclusão da pesquisa é a necessidade de as empresas se desvincularem de um modelo paternalista de apoio à inovação, lastreando-se em
subsídios e financiamentos governamentais. Levando em consideração a redução da capacidade de investimento estatal tanto atual quanto em médio
prazo, urge a emergência de modelos de inovação mais abertos voltados à
captação de necessidades dos clientes e desenvolvimento de parcerias com
fornecedores e universidade. Por um lado, a investigação dos relatórios apresentados neste artigo evidencia a dificuldade para se fazer negócios no Brasil,
desencorajando a abertura de novos empreendimentos. Por outro lado, a
pesquisa Panorama da Inovação no Brasil demonstra, para as empresas pesquisadas, a busca de conexões com startups como forma de oxigenar os processos de inovação. É notória nesta pesquisa a necessidade de se concentrar
nos aspectos soft (visão humana e comportamental) da inovação.
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De fato, empreender tem sido uma alternativa para superar os elevados
índices de desemprego no Brasil. Tem-se constatado na presente década
maior atenção das universidades na temática do empreendedorismo e na
emergência de ecossistemas locais para suporte à inovação. Tais iniciativas
são de grande valor para promover um empreendedorismo de base tecnológica com empresas de maior valor agregado.
Portanto, conclui-se a necessidade de uma agenda renovada para a inovação no Brasil, menos dependente do apoio governamental, que deve continuar a existir, mas não mais pode ser considerada como a força motriz. A
agenda de inovação requer uma perspectiva ampliada do empresariado
nacional de que a inovação deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade fundamental para a sobrevivência das organizações. Tal mudança
de modelo mental requer o entendimento de que as iniciativas de inovação
não estejam limitadas a projetos incrementais de retorno imediato muito
bem calculado, mas também no investimento em P&D para gerar inovações disruptivas.
Uma das limitações do presente artigo é a ausência de dados primários,
pois faz parte do objetivo do trabalho se restringir a dados secundários.
Portanto, o artigo incorpora as limitações das três pesquisas analisadas. Em
particular, o estudo Panorama da Inovação no Brasil reflete a perspectiva de
uma elite do empresariado nacional e também de multinacionais com filiais
no Brasil, não sendo possível uma generalização dos resultados. Os estudos
analisados também não contemplam a visão das pequenas e médias empresas nacionais.
Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se o acompanhamento longitudinal das pesquisas de competitividade como forma de identificar avanços e retrocessos nos fatores que impactam a inovação e a competitividade brasileira.
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ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze innovation in Brazil in comparison with others
emerging and developed countries in the perspective of the Global Competitiveness
Reports (GCR/WEF), Global Information Technology Report (GITR/WEF) and the
study developed by Tadeu and Silva (2018). Based upon secondary data, the paper
discusses the environment evolution based on three pillars named technological
readiness, business sophistication and innovation from GCR, the networked readiness from GITR and the economic bloc BRICS from the Tadeu and Silva (2018) study.
The results show that Brazil falls behind in investments in technological readiness,
business sophistication and innovation when comparing with other emerging and
developed countries. Other point is the low patent protection and low TICs development. Overall, private sector can reduce operational costs by increasing investments
in digitalization and governments can do more to boost the social impact of digital
technologies by using them to improve basic public services.
Keywords: Digitalization environment, Innovation Measurement, networked
readiness, Global Competitiveness Reports.
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1 INTRODUÇÃO
As empresas brasileiras podem elevar a produtividade por meio da adoção de novas tecnologias ou realizar melhorias incrementais no parque
industrial atual, mas isso requer um ambiente que seja propício para
a atividade inovadora, apoiada pelos setores público e privado. À luz
das crescentes pressões fiscais enfrentadas pelas economias no mundo,
observa-se a importância de o setor privado resistir às demandas pelos
cortes de recursos das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
ainda mais para os avanços em projetos relacionados à digitalização,
considerado tema crítico para o crescimento sustentável em direção ao
futuro (Tadeu e Silva, 2017).
A inovação está constantemente avançando os limites do que é possível
e diante de tal fato os governos estão, cada vez mais, definindo a digitalização como prioridade estratégica, além de criar iniciativas para promover
a transformação digital da ciência, indústria e sociedade. A Agenda Digital do Governo Federal Alemão (www.digitale-agenda.de) é um exemplo
proeminente dessas iniciativas. O propósito dessa agenda é elevar a conscientização do público e introduzir novos esquemas de financiamento de
pesquisa e modelos de colaboração. Além disso, a digitalização também
cria novas oportunidades para o envolvimento colaborativo de pesquisa
com a indústria.
A digitalização desafia antigos procedimentos operacionais e modelos de
negócios tradicionais, ou seja, as empresas que não estiverem inseridas em
um ecossistema em que a eficiência colaborativa promova soluções eficientes com troca de informações estão sujeitas a sofrer um processo de
aquisição, fusão ou simplesmente saírem do mercado.
A digitalização tem um impacto profundo e acelerado em termos de negócios, reformulando modelos de negócios, reduzindo as barreiras à entrada
e expandindo o alcance de mercado para as empresas. A digitalização permitiu que as empresas transferissem tarefas de trabalho intensivo para as
economias emergentes, enquanto competiam para desenvolver o melhor
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design e interface de usuário. Finalmente, a digitalização teve o maior impacto na maneira como as empresas organizam e operam para gerar vantagem competitiva (Tadeu e Silva, 2018).
Países emergentes como o Brasil estão apresentando redução drástica
nos índices de competitividade e produtividade empresariais que podem
ser explicados pelo fato de que a digitalização suporta a continuidade
na aquisição de produtos manufaturados com frequente uso de mão de
obra intensiva, ao contrário dos países industrializados. De acordo com
Tadeu e Silva (2014), a estratégia de inovação e os modelos de negócios
inovadores devem ser considerados como uma forma de melhorar a produtividade e reduzir as limitações operacionais. Nesse sentido, observa-se
que tecnologias, como a digitalização, estão alterando a estrutura da concorrência, a produtividade, a criação de empregos nas economias emergentes e desenvolvidas, a condução dos negócios e, em última análise, o
desempenho em todos os setores.
Entretanto, se a digitalização impulsionar principalmente o crescimento da
eficiência, mas não levar à criação de novos mercados, então esse setor provavelmente perderá empregos, mas se aumentar significativamente o acesso
ao mercado, então, o crescimento do emprego será mais provável nesse setor.
Nesse sentido, a pergunta que se faz é: qual o contexto da inovação e
transformação digital no Brasil e mundo? Para responder a esse questionamento o presente capítulo tem como objetivo analisar comparativamente
a Inovação no Brasil e no Mundo na perspectiva dos estudos de competitividade (WEF), tecnologia da informação (GIT) e de digitalização (Tadeu e
Silva, 2018). Para além desta introdução, o capítulo está estruturado da
seguinte forma: a sessão 2 contempla a revisão de literatura; a sessão 3
apresenta a metodologia deste estudo; a sessão 4 apresenta e discute
os dados dos relatórios do WEF, GIT e estudo a respeito de digitalização
de Tadeu e Silva (2018); por fim, a sessão 5 apresenta as considerações
finais e recomendações.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
A transformação digital descreve as mudanças impostas por tecnologias
da informação (TI) como meio de parcialmente automatizar tarefas (Hess,
2016). Transformação digital é evidente em numerosas áreas da sociedade.
Por exemplo, podem-se ver mudanças substanciais induzidas pela TI em
processos de tomada de decisão e relacionadas à oferta e demanda nos
mercados de trabalho. Já para os negócios, a transformação digital tem particular importância, uma vez que requer e permite que as empresas realizem transações em mercados em que estão em constante mudança.
A atual onda de digitalização está causando impactos significativos no
mundo corporativo. Tecnologias digitais como mídias sociais, Big Data,
Internet das Coisas (IoT ), computação móvel e a computação em nuvem influenciam significativamente os processos, produtos, serviços
e modelos de negócios, por exemplo, conectando máquinas, coisas e
indivíduos, bem como permitindo novos modelos de trabalho, colaboração e automação. À primeira vista, isso pode não ser muito novo para
uma comunidade que tem trabalhado em soluções inovadoras para os
negócios há décadas, mas a qualidade de uso de TI mudou drasticamente (Legner et al., 2017). De fato, a revolução digital está mudando
não apenas a natureza da inovação, mas também elevando a pressão
sobre as organizações para inovarem continuamente.
De acordo com Baller, Dutta e Lanvin (2017), a digitalização está levando o
mundo a entrar na chamada Quarta Revolução Industrial. O processamento
e a capacidade de armazenamento estão aumentando exponencialmente,
e o conhecimento está se tornando acessível a mais pessoas do que nunca se viu na história humana. A fronteira tecnológica está se expandindo
rapidamente, com avanços recentes na inteligência artificial de auto-aprendizagem e pela crescente quantidade de dados, sendo esses gerados por
telefones celulares, sensores em máquinas e equipamentos.
A indústria é a parte de uma economia que produz bens materiais que são
altamente mecanizados e automatizados. Desde o início da industrializaImpactos da digitalização para o Brasil

ção, saltos tecnológicos levaram a mudanças de paradigma que hoje são
ex-post, chamadas “revoluções industriais”. Na base de uma digitalização
avançada, as fábricas combinam a tecnologia das coisas e nuvem para que
os produtos controlem seu próprio processo de fabricação. Tal resultado é
uma nova mudança de paradigma fundamental na indústria de produção.
A velocidade exponencial dos desenvolvimentos, disrupção ao longo das
principais indústrias e o impacto em todo sistema de produção, gestão e
governança são o que diferencia esses desenvolvimentos de “revoluções
industriais” anteriores.
O que se observa aqui é a visão de que todo objeto e localização no mundo físico podem se tornar parte da Internet. Objetos e locais são geralmente
equipados com mini-computadores para que eles se tornem objetos inteligentes e possam levar informações a respeito do seu ambiente e se comunicar com a Internet e outros objetos inteligentes. Esses minicomputadores
são geralmente pouco visíveis ou completamente invisíveis. Os países e as
organizações que adotarem esse desenvolvimento anteciparão os desafios
e conseguirão lidar com eles de uma maneira estratégica mais apropriada,
enquanto os demais que não fizerem isso provavelmente ficarão para trás.
O ritmo e a disruptividade da mudança tecnológica estão criando oportunidades e desafios sem precedentes que devem ser ampliados pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas que estão caracterizando
a emergente Quarta Revolução Industrial. Essas tecnologias emergentes
têm imenso potencial para ser uma fonte de crescimento, mas um dos principais desafios é como adequar os efeitos das tecnologias futuras ao mercado de trabalho, já que as perdas de emprego são esperadas. Ao mesmo
tempo, avanços tecnológicos estão criando um valor significativo para os
consumidores, mais do que é atualmente refletido nas estatísticas nacionais
(Schwab, 2017).
À medida que a digitalização aumenta, os serviços financeiros ganham o
máximo em termos de produção e produtividade. O aumento da digitalização, no entanto, cortou empregos em serviços financeiros e manufatura,
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já que os de produtividade superaram os de produção. Por outro lado, a
digitalização criou empregos nos subsetores de serviços, com ganhos particularmente notáveis nos subsetores de hospitalidade e varejo. Os ganhos de
produtividade em serviços financeiros e manufatura foram o resultado dessa
capacidade de diminuir os custos de mão de obra e aumentar a produção
(Friedrich, Gröne, Koster e Le Merle, 2011).
O debate aqui apresentado visa compreender os gargalos que afetam a
competitividade das empresas brasileiras por meio da estrutura de inovação e tecnologia analisando-se os dados do Global Competitiveness Index
(GCI/WEF), que visa mensurar os fatores determinantes da produtividade,
do Networked Readiness Index (NRI/WEF), que mede a capacidade dos países para alavancar as TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) para
maior competitividade e bem-estar. Isso também considera tendências de
inovação dos últimos anos. Além disso, serão avaliados os impactos de
cada variável determinante da competitividade apresentada pelo estudo
de Tadeu e Silva (2018). A Sessão 3, a seguir, apresenta a metodologia utilizada no estudo.
3. METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como descritivo e analítico, baseando-se
em fontes secundárias tais como The Global Competitiveness Report (20172018), The Global Information Technology Report (2016-2017) e o trabalho
desenvolvido por Tadeu e Silva (2018). Os estudos descritivos e analíticos
têm por objetivo determinar gaps e condições relacionadas ao contexto da
inovação e transformação brasileira e no mundo.
3.1 Coleta de Dados
Os dados consolidados inicialmente para as análises entre Brasil e o mundo
foram obtidas do Global Competitiveness Report (GCR) 2017-2018. O GCR
apresenta informações e dados que foram compilados e coletados pelo Fó42

rum Econômico Mundial (WEF). O Fórum Econômico Mundial utiliza o Índice de Competitividade Global (ICG) desenvolvido por Xavier Salai-Martín
em colaboração com o Fórum desde 2005. O ICG combina 114 indicadores que capturam conceitos que afetam a produtividade e prosperidade a
longo prazo. Esses indicadores estão agrupados em 12 pilares: Instituições
(Pilar 1); Infraestrutura (Pilar 2); Ambiente macroeconômico (Pilar 3); Saúde
e educação primária (Pilar 4); Educação superior e formação (Pilar 5); Eficiência do mercado de bens (Pilar 6); Eficiência do mercado de trabalho (Pilar
7); Desenvolvimento do mercado financeiro (Pilar 8); Prontidão tecnológica
(Pilar 9); Tamanho do mercado (Pilar 10); Sofisticação Empresarial (Pilar 11); e
Inovação (Pilar 12).
Para este estudo optou-se por avaliar o Pilar 9 (Prontidão tecnológica), Sofisticação Empresarial (Pilar 11) e Pilar 12 (Inovação) como sendo os direcionadores para a inovação brasileira.
Os dados consolidados para a segunda parte das análises foram obtidos
do Global Information Technology Report (GITR) 2016-2017. A série Global
Information Technology Report publicada pelo World Economic Forum em
parceria com o INSEAD e a Cornell University, mediu os impulsionadores da
revolução das TICs globalmente, usando o chamado Networked Readiness
Index (NRI). O índice evoluiu ao longo do tempo e atualmente avalia o estado de prontidão em rede usando 53 indicadores individuais para cada uma
das 139 economias abrangidas. Além disso, permite a identificação de áreas
de prioridade para alavancar mais plenamente as TICs para o desenvolvimento socioeconômico.
Assim como apresentado anteriormente, o GITR também se estrutura em pilares, sendo esses: Ambiente político e regulatório (Pilar 1); Ambiente empresarial
e inovação (Pilar 2); Infraestrutura (Pilar 3); Acessibilidade (Pilar 4); Competências
(Pilar 5); Uso individual (Pilar 6): Uso empresarial (Pilar 7); Uso governamental (Pilar 8); Impactos econômicos (Pilar 9) e Impactos sociais (Pilar 10).
A terceira análise a ser feita tem como base o estudo de Tadeu e Silva (2018),
que visa apresentar os impactos dos três pilares escolhidos como direcionaFundação Dom Cabral

dores para a inovação e seus efeitos para a competitividade brasileira. Especificamente, para melhor entendimento do processo de compreensão do
contexto para a digitalização, decidiu-se por ampliar a definição dos pilares
apresentados anteriormente utilizados pelo estudo de Tadeu e Silva (2018).
Nesse sentido, tem-se:

• Confiança na Gestão Profissional (Reliance on Professional
Management) – RPM.

Pilar 9: Prontidão Tecnológica (Technological Readiness)

• Capacidade para de Inovação (Capacity for Innovation) – CI.

As variáveis que compõem o pilar são:

• Qualidade das Instituições de Investigação Científica (Quality of
Scientific Research Institutions) – QSRI.

• Disponibilidade da tecnologia mais recente (Availability of Latest Technologies) – ALT.
• Nível de Absorção Tecnológico da Empresa (Firm-level Technology
Absorption) – FTA.
• Transferência de Tecnologia (Technology Transfer) – TT.
Pilar 11: Sofisticação Empresarial (Business Sophistication)
As variáveis que compõem o pilar são:
• Quantidade de Fornecedores Locais (Local Supplier Quantity) – LSQuan.
• Qualidade dos Fornecedores Locais (Local Supplier Quality) – LSQual.
• Estado de Desenvolvimento do Cluster (State of Cluster
Development) – SCD.
• Natureza da Vantagem Competitiva (Nature of Competitive
Advantage) – NCA.
• Amplitude da Cadeia de Valor (Value Chain Breadth) – VCB.
• Controle da Distribuição Internacional (Control of International
Distribution) – CID.
• Sofisticação do Processo de Produção (Production Process
Sophistication) – PPS.
• Extensão do Marketing (Extent of Marketing) – EM.
• Vontade em Delegar Autoridade (Willingness to Delegate Authority) – WDA.
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Pilar 12: Inovação (Innovation)
As variáveis que compõem o pilar são:

• Despesa empresarial com P&D (Company Spending on R&D) – CSRD.
• Colaboração Universidade-Indústria em P&D – UICRD.
• Contratos Públicos de Produtos com Tecnologia Avançada (Government
Procurement of Advanced Technology Products) – GPATP.
• Disponibilidade de cientistas e engenheiros (Availability of Scientists
and Engineers) – ASE.
• Patentes PCT, Aplicações/milhões pop. (PCT Patents, Applications/
million pop.) – PCT.
• Proteção da Propriedade Intelectual (Intellectual Property
Protection) – IPP.
O Pilar 9 foi escolhido porque mede a agilidade com que as economias adotam tecnologias existentes para aumentar a produtividade de suas indústrias. O Pilar 11 mede a qualidade das redes globais de negócios e a qualidade das operações e estratégias de cada empresa e, em nossa interpretação,
pode influenciar e impactar a disposição para investimentos em digitalização. Por fim, o Pilar 12 mede as condições para a inovação, reforçando os
derramamentos de eficiência nos negócios, bem como as oportunidades
de inovação nos processos e na criação de produtos. Desta forma, a digitalização pode ser considerada como um facilitador para atingir níveis
mais altos de flexibilidade, produtividade, eficiência e menor tempo de
colocação no mercado.
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A presente seção tem como objetivo apresentar os resultados do estudo
em três partes, sendo a primeira as análises referentes aos direcionadores da
inovação tomando-se como base o relatório do GCR, seguido das análises
do relatório GITR e, por fim, do estudo de Tadeu e Silva (2018).
4.1 Contexto da Inovação pelos Indicadores do GCR/WEF
A última década apresentou a aproximação de algumas economias emergentes da fronteira tecnológica, embora uma clara lacuna permanece ao se
comparar com as principais economias industrializadas que continuam a se
beneficiar de seus fortes ecossistemas de inovação.

Os resultados mostram que o Brasil tem apresentado baixos indicadores de
competitividade em relação aos demais países do bloco, tendo o período
2017-2018 apresentado níveis comparáveis ao período da crise financeira
mundial. Uma das explicações para o baixo desempenho além do ambiente
macroeconômico não favorável, são os baixos investimentos em inovação e
tecnologia o que leva o Brasil à posição 80 no ranking mundial.
A Figura 2 mostra a evolução da prontidão tecnológica, a qual capta disponibilidade das mais recentes tecnologias, nível empresarial de absorção tecnológica, investimento direto estrangeiro (IDE) e tecnologia transferência,
indivíduos usando a Internet, banda larga fixa, assinaturas de Internet, largura de banda de Internet internacional, e assinaturas de banda larga móvel.

A Figura 1 apresenta a evolução do ambiente de competitividade global dos
países que compõem o BRICS e países desenvolvidos. O destaque é para a
China que ao longo do tempo tem apresentado melhorias consideráveis em
termos de inovação tecnológica, sofisticação empresarial e infraestrutura.

Figura 2 - Evolução do Ambiente para a Prontidão Tecnológica dos Países do BRICS e Países Desenvolvidos.
Fonte: Resultado da pesquisa.

Figura 1 – Evolução do Ambiente de Competitividade Global dos Países do BRICS
e Países Desenvolvidos.
Fonte: Resultado da pesquisa.
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Embora a prontidão tecnológica tenha de uma forma geral evoluído positivamente em nível global, a Figura 2 mostra que alguns dos grandes
mercados emergentes que estão indo bem em inovação vão deixando
parte de suas populações para atrás. O nível de prontidão tecnológica dos
indivíduos e firmas no Brasil, China e Índia continua relativamente baixo,
sugerindo que os benefícios dessas atividades inovadoras não são amplaFundação Dom Cabral

mente compartilhados. Ganhos sociais com inovações não acontecem automaticamente. Contudo, a China tem apresentado desempenho positivo
devido ao elevado investimento estrangeiro em TICs. Por outro lado, a Alemanha e os EUA apresentam elevados indicadores alternando liderança ao
longo do período analisado.

de tecnologia avançada, disponibilidade de cientistas e engenheiros, e pedidos de patentes. Entre os mercados emergentes vistos como de grande
potencial no início dos anos 2000, o Brasil perdeu grande parte do terreno
conquistado antes de 2013, mas a China e a Índia continuam a melhorar.

A Figura 3 apresenta a evolução do índice de sofisticação empresarial dos países que fazem parte do BRICS e países desenvolvidos. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, a Alemanha está em 5º lugar no mundo
em termos de sofisticação empresarial. O excelente desempenho dos negócios se deve a um ecossistema que é suportado pela elevada capacidade de
inovação (5º), altos níveis de prontidão tecnológica (8º) e de alta qualidade
de infraestrutura (10º). Não obstante, os EUA apresentam um desenvolvido
ecossistema voltado para a inovação e melhoria na sofisticação empresarial.

Figura 4 - Evolução do Ambiente de Inovação dos Países do BRICS e Países Desenvolvidos 2005-2018 (Score 1-7).
Fonte: Resultado da pesquisa.

Figura 3 - Evolução do Índice de Sofisticação Empresarial dos Países do BRICS e
Países Desenvolvidos.
Fonte: Resultado da pesquisa.

A Figura 4 mostra o desempenho referente ao Pilar Inovação dos países do
BRICS e de dois países desenvolvidos ao longo da última década. O ambiente
de inovação aqui analisado inclui indicadores sobre a capacidade de inovação, qualidade das instituições de pesquisa científica, os gastos das empresas em P&D, colaboração universidade-indústria, compras governamentais
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Outras fontes confirmam a crescente importância de China e Índia como
centros de inovação. Em um recente estudo sobre quais clusters geográficos
estão gerando a maioria das patentes, encontram-se Shenzen-Hong Kong
em 2º lugar, entre Tóquio-Yokohama e San José-São Francisco enquanto Pequim vem em 7º. Em ambos os casos, a atividade é concentrada no campo
das comunicações (Bergquist, Fink, Raffo, 2017).
Os dados indicam que, durante a crise financeira de 2008-2009 a Alemanha apresentou uma rápida recuperação contrapondo a perda sofrida pelos
EUA. Os investimentos em inovação fizeram com que a Alemanha no período 2013-2014 se igualasse aos EUA passando-os posteriormente no período
entre 2014-2015.
O impacto econômico da atual onda de inovação continua difícil de mensu45

rar. A inovação deve, em última análise, afetar a competitividade e aumentar
a produtividade, mas ainda não parece estar fazendo isso. No caso brasileiro
o que se observa é uma estagnação ao longo do período analisado apresentando no período 2017-2018, o pior comportamento quando comparado
com os demais países do bloco.
4.2 Contexto da Inovação pelos Indicadores do GITR/WEF
A revolução digital está mudando tanto a natureza da inovação quanto a
crescente pressão para que as empresas inovem continuamente. Uma das
principais características da revolução digital é que ela é alimentada por um
tipo diferente de inovação, cada vez mais baseada em tecnologias digitais e
nos novos modelos de negócios.
O setor empresarial das principais economias mundiais está cada vez mais
focado na inovação, refletido pela constante tendência de aumento na capacidade percebida das empresas de inovar. Medidas tradicionais de inovação, como o número de patentes registradas, estão captando apenas parte
da história. Em vez disso, novos tipos de inovação, como a do modelo de
negócios, parecem destinados a se tornar uma parte importante da história
da inovação.
Países como Cingapura (1º), Finlândia (2º) e Suécia (3º), no ranking do GITR,
caracterizam-se por níveis elevados de adoção de TICs nos negócios. Essa
inovação habilitada pela tecnologia, por sua vez, desencadeia novas pressões competitivas que exigem ainda mais inovação por parte de empresas
de tecnologia e não tecnologia.
Nos últimos anos, a inovação digital tem sido impulsionada principalmente pela demanda do consumidor. No entanto, essa crescente demanda por
produtos e serviços digitais está sendo amplamente atendida por um número relativamente pequeno de empresas, as quais precisam agir agora e
adotar tecnologias digitais para capturar sua parte desse mercado crescente.

ses, sendo: três países emergentes como Brasil (72o), Turquia (48o) e Malásia
(31o) e dois países com elevado investimento em inovação como Cingapura (1o) e Alemanha (15o). A Turquia foi escolhida por ser um dos países do
novo bloco econômico denominado MIST (Mexico, Indonesia, South Korea,
Turkey) e que tem apresentado melhores indicadores se comparado com o
Brasil. A Malásia foi escolhida como um país emergente asiático. Cingapura
foi escolhida por ser o país em primeiro lugar no ranking, e a Alemanha
por ser o país que evoluiu rapidamente em termos de digitalização e, como
apresentado na sessão anterior, superando os EUA em termos de competitividade.
O gráfico de radar apresenta uma linha azul que traça a pontuação da economia em cada um dos 10 pilares. A linha cinza representa a pontuação
média de todas as economias do grupo de renda ao qual pertence a economia em análise.
Os países são avaliados em quatro categorias de indicadores: (1) o ambiente geral para uso e criação de tecnologia (política, regulatória, comercial e
inovação); (2) prontidão em rede em termos de infraestrutura de TIC (acessibilidade e habilidades); (3) adoção e uso de tecnologia pelos três grupos
de partes interessadas (governo, setor privado e indivíduos privados); e (4) o
impacto econômico e social das novas tecnologias. Sempre que relevante, o
Índice analisa o que os diferentes atores da sociedade, tanto privados quanto públicos, podem fazer para contribuir para a prontidão em rede do país.
Esses indicadores são sempre medidos numa escala de 1 a 7 (em que 1 e 7
correspondem aos piores e melhores resultados possíveis, respectivamente).
As Figuras 5 e 6 indicam os resultados referente ao radar dos 10 indicadores do
ambiente para inovação para Brasil e Turquia. Os resultados indicam que, de forma
geral, os países emergentes apresentam baixo desempenho devido, dentre outros fatores, ao baixo comprometimento dos governos com uma agenda digital.

As Figuras 5, 6, 7, 8 e 9 apresentam os radares de inovação para cinco paí46
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Fonte: Resultado da pesquisa.

O Brasil chega à 72ª posição em 2016 revertendo parcialmente a forte tendência de queda dos últimos anos. A adoção e o uso de TICs por indivíduos
e pela comunidade empresarial são bons e suportados por uma acessibilidade muito boa, em particular, por conexões baratas de Internet de banda
larga fixa. No entanto, a prontidão em rede no país continua a ser retida por
um fraco ambiente regulatório.
O ambiente de negócios e inovação também é classificado como um dos
mais fracos do mundo (124a), com a disponibilidade de capital de risco e as
aquisições governamentais de tecnologia caindo ainda mais. O apoio do governo à agenda de TIC é considerado fraco e a comunidade empresarial vê o
governo como deficiente em termos de incorporação de tecnologias digitais
em sua estratégia geral (121ª) bem como na promoção direta de TIC (122ª).
Figura 5 – Radar dos 10 indicadores do Ambiente para Inovação no Brasil
Impactos da digitalização para o Brasil
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Figura 6 – Radar dos 10 indicadores do Ambiente para Inovação na Turquia

Figura 7 – Radar dos 10 indicadores do Ambiente para Inovação na Malásia

Fonte: Resultado da pesquisa.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Comparando-se as Figuras 5 e 6 com os resultados da Malásia, Figura 7, observa-se que existe uma clara tendência ascendente para os países emergentes e em desenvolvimento da Ásia. A Malásia, ao contrário de Brasil e
Turquia, apresenta elevado desempenho devido ao contínuo apoio por um
governo totalmente comprometido com a agenda digital. Observa-se que a
Malásia está desenvolvendo um setor empresarial ágil e está usando as TICs
para sua vantagem, interagindo com os consumidores on-line e re-otimizando os modelos de negócios e as estruturas organizacionais, contribuindo
assim para o forte desempenho geral. Um aumento na oferta de banda larga
da internet combinado com uma queda em seus preços tende a aumentar
ainda mais a economia digital da Malásia.

A Figura 8, a seguir, apresenta os resultados para a Cingapura, que lidera o
índice para 2016. Cingapura se destaca devido a três dos quatro sub-índices (Meio Ambiente, Uso e Impacto), impulsionados pelos principais pilares:
ambiente político e regulatório (2º), ambiente de negócios e inovação (1º),
habilidades (1º), uso do governo (1º) e impacto social (1º). No geral, esse
ranking é em grande parte o resultado do forte compromisso do governo
com a agenda digital, incluindo o programa Smart Nation. Os ganhos da
adoção de TIC são amplamente compartilhados em Cingapura, uma vez que
o país está no topo do pilar de impactos sociais, fazendo uso excelente de
tecnologias digitais para fornecer acesso a serviços básicos e governamentais, além de garantir que as escolas estejam conectadas.
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Figura 8 – Radar dos 10 indicadores do Ambiente para Inovação em Cingapura
Fonte: Resultado da pesquisa.

A Figura 9 mostra os resultados referentes ao ambiente para inovação da Alemanha que, apesar de estar na 15ª posição, apresenta infraestrutura e habilidades como sendo das melhores do mundo, enquanto os preços da banda larga
fixa são altos e crescentes. A adoção e o uso individuais estão aumentando
ainda mais, embora não estejam se movendo rapidamente o suficiente para
elevar a Alemanha nos rankings nessa dimensão. A Alemanha é um dos países
com maior pontuação no uso de negócios (6º) em que as empresas operem
em um ambiente regulatório muito bom (16º). Contudo, mais pode ser feito
para apoiar novas empresas, por exemplo, reduzindo ainda mais o número de
dias e procedimentos necessários para iniciar um negócio.
Comparando-se a Alemanha com países Asiáticos emergentes tem-se que
o governo alemão ainda não está usando as tecnologias digitais em todo o
seu potencial (30º).
Figura 9 – Radar dos 10 indicadores do Ambiente para Inovação na Alemanha
Fonte: Resultado da pesquisa.

4.3 Contexto da Inovação pelos resultados obtidos por Tadeu e
Silva (2018)
O estudo desenvolvido por Tadeu e Silva (2018) avaliou comparativamente
dois blocos econômicos: o BRICS e o MIST. Entende-se aqui que estratégias
inovadoras e novos modelos de negócios devem ser considerados como
uma forma de melhorar a produtividade e reduzir as limitações operacionais.
Estratégias voltadas para tecnologias de digitalização estão alterando a
estrutura da concorrência, a produtividade, a criação de empregos nas
economias emergentes e desenvolvidas, a condução dos negócios e, por fim,
o desempenho em todos os setores econômicos. Os objetivos do estudo são
de fornecer insights e estimular a discussão entre todos os interessados sobre
Impactos da digitalização para o Brasil

as melhores estratégias e políticas para ajudar os BRICS e o MIST a superar os
obstáculos e melhorar a competitividade. Neste estudo, os autores aplicaram
o método PICAM para estimar as influências dos três pilares do Relatório
de Competitividade Global do WEF que contribuem especificamente
para as análises de competitividade, inovação e tecnologia, observando
oportunidades de investimento em digitalização para BRICS e MIST.
O PICAM é um método quantitativo desenvolvido por Hugo Ferreira Braga
Tadeu e Jersone Tasso Moreira Silva que contribui para uma melhor análise
econômica dos negócios (Tadeu e Silva, 2013a; Tadeu e Silva, 2013b; Tadeu e
Silva, 2014a; Tadeu e Silva 2014b; Tadeu e Silva, 2015a; Tadeu e Silva, 2015b). O
método é baseado em uma análise cross-section, que é uma regressão econométrica no contexto de dados ordenados por tempo. O método foi adaptado
para permitir análises de vários países e variáveis ao mesmo tempo, determinando, como resultados, quais variáveis independentes influenciam a variável
dependente, bem como o país que tem o maior impacto entre elas.
O estudo de Tadeu e Silva (2018) analisou o comportamento e os fatores que
impactam a tomada de decisões em digitalização no período 2005-2015.
As variáveis consolidadas iniciais para as análises dos BRICS e MIST foram
aquelas que medem o nível de competitividade de um país, a saber, Pilar
9 - Prontidão Tecnológica (TR), Pilar 11 - Sofisticação Empresarial (BS) e Pilar
12 - Inovação (INN).
Os resultados obtidos sugerem que a disponibilidade da tecnologia mais recente (GRALT) e a transferência tecnológica (GRTT) influenciam positivamente
a prontidão tecnológica dos BRICS. No entanto, o bloco precisará melhorar o
desempenho do nível de adoção de tecnologia (GRFTA) das empresas. Quanto
à MIST, observa-se que a disponibilidade da tecnologia mais recente (GRALT) e o
nível de adoção de tecnologia da empresa (GRFTA) influenciam positivamente a
disponibilidade da tecnologia. Por outro lado, a transferência tecnológica (GRTT)
precisa de melhorias. Os resultados mostraram um sinal negativo, que pode ser
entendido como uma oportunidade de investir em digitalização, uma vez que
as empresas não têm ou não conhecem o uso da tecnologia disponível.
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Também se realizou uma análise de efeitos fixos de prontidão tecnológica
para os BRICS e os resultados mostraram que as empresas brasileiras investiram menos em prontidão tecnológica (disponibilidade de tecnologia de
ponta, nível de absorção tecnológica e transferência de tecnologia) quando
comparadas a outros membros do BRICS. No entanto, o Brasil é o país que
mais investiu ao se considerar apenas a disponibilidade de tecnologia de
ponta e o nível de absorção de tecnologia da empresa. Portanto, o Brasil
apresenta melhores oportunidades de melhoria na digitalização quando
comparado aos demais membros do bloco. Quanto à MIST, observou-se
que as empresas sul-coreanas têm investido mais, ao contrário da Indonésia,
cujos investimentos foram os mais baixos.
O método PICAM também foi usado para testar a Sofisticação Empresarial dos
BRICS e MIST com o objetivo de medir a qualidade das redes globais de negócios
e a qualidade das operações e estratégias de cada empresa, a fim de aumentar
os investimentos em digitalização. Esses fatores são medidos pela quantidade e
qualidade dos fornecedores locais e pela extensão de sua interação, pois quando empresas e fornecedores de um determinado setor estão interconectados
em grupos geograficamente próximos, chamados clusters, aumenta-se a eficiência, geram-se maiores oportunidades de inovação em processos, produtos
são criados e as barreiras à entrada de novas empresas são reduzidas.
No caso da variável Sofisticação Empresarial os resultados sugerem que
todas as variáveis analisadas influenciam positivamente a sofisticação dos
negócios no BRICS e MIST, com exceção da sofisticação do processo de produção (GRPPS), que apresentou um sinal negativo. É importante notar que a
sofisticação do processo de produção requer um alto nível de investimento
em digitalização para melhorar a eficiência, a fim de diminuir a geração de
custos operacionais. Nesse caso, BRICS e MIST não têm esses investimentos,
e isso pode ser considerado uma oportunidade para criar uma agenda de digitalização para as empresas desse bloco econômico. Os resultados do efeito fixo mostraram que todos os países do bloco investiram menos do que
o necessário para implementar práticas comerciais sofisticadas adequadas
que levem a uma maior eficiência na produção de bens e serviços.
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O estudo também de utilizou do método PICAM para testar a capacidade de
inovação do BRICS e MIST, tendo como variáveis de estimação: a qualidade
das instituições de pesquisa científica (GRQSRI), os gastos da empresa com
P&D (GRCSRD), a colaboração universidade-indústria em P&D (GRUICRD), a
aquisição governamental de produtos de tecnologia avançada (GRGPATP), a
disponibilidade de cientistas e engenheiros (GRASE), a proteção de patentes
e propriedade intelectual (GRIPP) e as patentes de PCT, aplicativos / milhões
de pop (GRPCT). O objetivo foi mensurar as condições de inovação, reforçando os efeitos da eficiência nos negócios, bem como as oportunidades
de inovação em processos e criação de produtos.
Os resultados mostraram que todas as variáveis analisadas influenciam positivamente a capacidade de inovação do BRICS e da MIST. Os resultados
sugerem que a capacidade de inovação e os gastos das empresas em P&D
apresentaram o maior coeficiente para os BRICS, mostrando a importância
dessas variáveis para a garantia de um ambiente de inovação adequado.
O setor privado, ao garantir investimentos em digitalização e P&D, melhorará a eficiência industrial, a fim de reduzir a geração de custos operacionais.
Quanto à MIST, tem-se que as variáveis correspondentes aos gastos das empresas com P&D e qualidade das instituições de pesquisa científica apresentaram o maior coeficiente, evidenciando a importância dessas variáveis para
a garantia de um ambiente adequado de inovação. No entanto, a proteção
de patentes e propriedade intelectual apresentou um sinal negativo e parece ser um problema para o bloco. Os resultados para o Brasil são similares ao
comportamento do bloco como um todo.

5. CONCLUSÃO
As tecnologias digitais estão desencadeando novas dinâmicas econômicas e
sociais que precisarão ser gerenciadas de maneira eficiente e ágil. No entanto,
o impacto positivo da inovação digital foi mais fortemente observado em alguns países do que em outros. A análise identificou um alto nível de adoção
de negócios e uso de tecnologias digitais como uma das principais caracterísFundação Dom Cabral

ticas de países nos quais as TICs estão tendo um forte impacto econômico e
de inovação digital. Na maioria dos países, percebe-se que as empresas estão
se movimentando a um ritmo moderado, abraçando verdadeiramente todas
as dimensões da digitalização. Esse processo precisará de um novo impulso se
as empresas quiserem prosperar na Quarta Revolução Industrial.

blicos básicos mais acessíveis. Como as tecnologias estão evoluindo rapidamente e pode-se esperar que tenham um impacto profundo em nossas
economias e sociedades, novas estruturas de governança também precisam
urgentemente ser postas em prática para canalizar as forças tecnológicas de
maneiras que tragam ganhos de base ampla para as sociedades.

5.1 Diversos desafios puderam ser percebidos pelo estudo, sendo eles:

5.2 Considerações Relevantes

• Baixo investimento em prontidão tecnológica (disponibilidade de tecnologia de ponta, nível de absorção tecnológica e transferência de tecnologia) por parte do Brasil.

• Um ambiente regulatório e de negócios de alta qualidade é fundamental para aproveitar totalmente as TICs e gerar impacto transformador na
economia e sociedade.

• O Brasil, em termos de Sofisticação Empresarial, está aquém dos níveis internacionais. Especificamente tem-se o baixo nível de sofisticação do processo
de produção que requer um alto nível de investimento em digitalização para
melhorar a eficiência, a fim de diminuir a geração de custos operacionais.

• Da mesma forma, a disponibilidade das TICs medida pela acessibilidade, habilidades e infraestrutura é uma pré-condição para gerar impacto
transformador na economia e sociedade.

• Apesar da capacidade de inovação e os gastos das empresas em P&D
apresentarem o maior coeficiente para o Brasil, mostrando a importância
dessas variáveis para a garantia de um ambiente de inovação adequado,
ainda assim apresentou-se com baixo nível de desempenho.
• A baixa proteção de patentes e propriedade intelectual impacta negativamente o desempenho brasileiro quanto ao ambiente para inovação.
• O baixo comprometimento dos governos com uma agenda digital é um
fator importante para o baixo desempenho em inovação brasileira, além
do baixo impacto social gerado pelas inovações.
• A prontidão em rede no Brasil continua a ser restringida por um fraco
ambiente regulatório.
• O ambiente de negócios e inovação também é classificado como um dos
mais fracos do mundo.
No geral, os governos podem fazer mais para impulsionar o impacto social
das tecnologias digitais, por exemplo, usando-as para tornar os serviços púImpactos da digitalização para o Brasil

• O conjunto de drivers, tais como o ambiente, a prontidão e o uso com interação, coevolui e reforça um ao outro para criar um impacto maior. Por sua
vez, um maior impacto cria mais incentivos para os países melhorarem ainda mais suas condições de enquadramento, sua prontidão e uso das TICs
criando assim um ciclo virtuoso. Por outro lado, as fraquezas em qualquer
dimensão particular são susceptíveis de dificultar o progresso em outros.
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1.INTRODUÇÃO
A jornada da transformação digital está ganhando consistência. Os rápidos
e impressionantes avanços das tecnologias digitais têm potencial para transformar radicalmente o mundo dos negócios, do trabalho, e consequentemente das economias. Nos próximos anos, a automação de muitas tarefas
poderá ter efeito dramático na vida das pessoas e nas economias de todos
os países. Segundo o relatório “Internet Trends 2018” publicado pela Kleine
Perkins, já temos mais de 3.6 bilhões de pessoas conectadas à Internet, correspondente a mais da metade da população do mundo. A possibilidade de
nos próximos dez anos termos praticamente toda a população do planeta
conectada é alta. As razões para isso são o advento da tecnologia 5G, o uso
de balões do Projeto Loon do Google e satélites de baixa órbita, disponibilizados por diversas empresas como Space X e OneWeb (Gráfico 1).

ABSTRACT
In this chapter, we will discuss some of the most important exponential technologies that will cause changes in societies and, consequently, Brazil needs
to be prepared. The great transformations of the last twenty years have been
accelerated by the convergence of several digital technologies, such as the
World Wide Web, the PC that brought computing into our homes, the smartphone that put the Internet in our pocket and now we see the wearables
in direct contact with our body. And soon, the insideables will be inside us.
With each new technology that emerges, the temporal distance is shortened,
making it difficult to imagine what society will be like in ten, twenty or fifty
years from now. Exponential technologies will have global applicability, but
each country has its, economic, cultural and social specificities, and therefore its applicability will be different. The central objective of this chapter is to
generate a synthesis of the main exponential technologies, in order to fundament plans and actions of public sector decision makers in their policies.
Keywords: Exponential technologies, Innovation in Brazil, Global Competitivenes
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Gráfico 1: Global Ubiquitous Connectivity
Fonte: Singularity University, “4 Billion New Minds Online: The Coming Era of Connectivity”.

Com 5G no solo, balões no ar e satélites privados cobrindo a Terra a partir
do espaço, estamos no ponto de conectar todas as pessoas no planeta com
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velocidades de conexão na escala do gigabit a custos mínimos. À medida
que o 5G conecta um mundo de trilhões de sensores e dispositivos, estamos
prestes a viver em um planeta onde qualquer pessoa em qualquer lugar
pode ter acesso ao conhecimento do mundo. É um cenário em que estaremos prestes a testemunhar a aceleração mais histórica do progresso e da
inovação tecnológica conhecida pelo homem.
Diante desse contexto, é absolutamente essencial que os gestores públicos estejam cada vez mais envolvidos, e conscientes de que o futuro e a
vantagem competitiva de seus países estarão no mundo digital. Devem
compreender que ficar para trás nessa corrida é perder competitividade e,
pior, colocar em risco o crescimento econômico. Já começam a perceber
que a transformação digital não é um fim em si mesmo, mas apenas o
fundamento, os pilares para algo maior, a transformação da sociedade e dos
negócios na era pós-digital. Essas transformações sim, que serão dramáticas
e virarão as economias e os negócios atuais de ponta-cabeça. Portanto, se
a transformação digital é a fundação, e pouco fizermos nessa direção, já
estaremos atrasados, pois não é a nossa meta, mas a base para as mudanças.
Esse alerta foi dado no Fórum Mundial de Davos, em janeiro de 2016, quando seu chairman Klaus Schwab disse que uma mudança estrutural está em
andamento na economia mundial, no que seria o início da Quarta Revolução
Industrial. Segundo ele, essa revolução aprofundaria elementos da Terceira
Revolução, a da computação e faria uma “fusão de tecnologias, borrando as
linhas divisórias entre as esferas físicas, digitais e biológicas”. Essa nova revolução, unindo mudanças socioeconômicas e demográficas, terá impactos nos
modelos e formas de fazer negócios e no mercado de trabalho. Afetará exponencialmente todos os setores da economia e todas as regiões do mundo.
Mas não do mesmo modo. Haverá ganhadores e perdedores. “As mudanças
são tão profundas que, da perspectiva da história humana, nunca houve um
tempo de maior promessa ou potencial perigo”. Administrar essa mudança
de paradigma é o processo de transição essencial para assegurar a estabilidade econômica e social e consequentemente a competitividade dos países. O
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grande desafio, segundo Schwab, é que as autoridades políticas e executivos
frequentemente são prisioneiros do pensamento tradicional ou estão tão absorvidos por questões imediatas para pensar estrategicamente sobre as formas de disrupção e inovação que estão modelando o futuro.
A Quarta Revolução se apoia na terceira, conhecida como Revolução Digital, que permitiu a proliferação de computadores e smartphones. Esda nova
onda de transformações difere da anteriores por três razões:
a) As inovações nunca foram difundidas tão rapidamente como agora.
b) A queda dos custos marginais de produção e o surgimento de plataformas que agregam e concentram atividades em vários setores elevam a
economia de escala.
c) Essa revolução afetará todos os países e haverá impactos sistêmico em
várias áreas.
O cidadão fica a cada dia mais engajado e descobre novas maneiras de
usar a tecnologia para mudar comportamentos e sistemas de produção. O
mercado de trabalho será afetado dramaticamente, inclusive com trabalhos
intelectuais mais repetitivos substituídos pela robotização. As mudanças
não são perspectivas, mas reais. Os países, seus sistemas educacionais e as
empresas precisam se antecipar e preparar-se para elas. É questão de sobrevivência e não opção. Para o Brasil, um país com baixa produtividade e
educação deficiente (“The Global Competitiveness Report 2017–2018), esse
cenário é mais desafiador. A baixa eficiência pode deixar o país ainda mais
atrás em relação às economias mais produtivas, enquanto as deficiência do
nosso sistema educacional tendem a dificultar a adaptação das pessoas à
nova realidade.
Portanto, sem sombra de dúvidas, não poderá haver mais estratégia de desenvolvimento econômico sem uma base de estratégia digital. As estratégias econômicas, em qualquer setor de indústria passam a ter, naturalmente,
um forte embasamento em estratégias digitais.
Fundação Dom Cabral

Um simples olhar a meros dez anos atrás nos mostra que o mundo de hoje
mudou tanto quanto nos 30 ou 40 anos anteriores a esses dez anos. E nos
próximos dez as mudanças serão equivalentes aos últimos 50 a 60 anos. Impressionante, mas esse ritmo alucinante está sobre nós.
Entretanto, temos dificuldades de visualizar as mudanças exponenciais da
tecnologia e seus impactos nas sociedades.
Uma das razões pelas quais as pessoas não compreendem a rapidez com
que a tecnologia digital está se desenvolvendo é simples: as curvas exponenciais não se saem bem quando os humanos tentam capturá-las no
papel ou numa tela. Por motivos muito práticos, é virtualmente impossível
descrever totalmente a trajetória íngreme de uma curva exponencial em
um espaço pequeno, como um gráfico ou um slide. Representar visualmente os estágios iniciais de uma curva exponencial é fácil. No entanto, à
medida que a parte mais acentuada da curva entra em ação e os números
aumentam rapidamente, as coisas ficam mais desafiadoras. Para resolver
esse problema de espaço visual inadequado, usamos um prático truque
matemático conhecido como logaritmo. Usando o que é conhecido como
“escala logarítmica”, aprendemos a espremer curvas exponenciais em um
gráfico. Infelizmente, o uso generalizado de escalas logarítmicas também
pode causar uma distorção. A maneira como uma escala logarítmica funciona é que cada ponto no eixo y (vertical) corresponde não a um incremento constante (como em uma escala linear típica), mas a um múltiplo,
como um fator de 100. O clássico gráfico de Lei de Moore (Gráfico 2) usa
uma escala logarítmica para representar a melhoria exponencial no custo
do poder computacional nos últimos 120 anos, de dispositivos mecânicos
em 1900 aos poderosas GPUs de hoje.

Gráfico 2: Exponential improvements in the cost of calculation on a logarithmic
scale
Fonte: Singularity University, “Why Most of Us Fail to Grasp Coming Exponential
Gains in AI”

Uma escala logarítmica é uma maneira prática e compacta de representar qualquer curva que se desenvolva de maneira rápida e dramática ao longo do tempo. No entanto, os gráficos logarítmicos embutem
uma armadilha: eles enganam o olho humano. Ao compactar matematicamente números enormes, os gráficos logarítmicos fazem com
que aumentos exponenciais pareçam lineares. Nosso cérebro lógico
entende os gráficos logarítmicos, mas nosso cérebro subconsciente vê
apenas uma curva linear.
Então, qual é uma maneira eficaz de desfazer parte da armadilha visual
causada por gráficos logarítmicos? Parte da solução está em voltar à escala
linear original.
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No Gráfico 3, usamos os dados para ajustar uma curva exponencial e, em
seguida, plotá-los usando uma escala linear no eixo vertical. Mais uma vez, o
eixo vertical representa a velocidade de processamento, e o eixo horizontal
representa o tempo. No entanto cada ponto no eixo vertical corresponde a
um aumento linear simples de apenas um gigaflop (em vez de um aumento
de um fator de 100, como no Gráfico 2).

ao longo do tempo também pode ser uma armadilha. Pode fazer com que o
passado pareça plano, como se nenhum progresso tivesse ocorrido até muito
recentemente. Além disso, o mesmo gráfico de escala linear também pode
levar as pessoas a concluir erroneamente que seu atual ponto de vista no tempo representa um período de progresso tecnológico “quase vertical” exclusivo
dos dias de hoje, em que estamos vivendo no auge da mudança.
Mas não existe esse ponto de transição. Qualquer curva exponencial é autossimilar, isto é, a forma da curva no futuro parece a mesma que no passado. A seguir, o Gráfico 4 mostra novamente a curva exponencial da Lei de
Moore em uma escala linear, mas desta vez na perspectiva do ano de 2028.
A curva assume que o crescimento que tivemos nos últimos 100 anos continuará por pelo menos mais 10 anos. O Gráfico 4 mostra que, em 2028, um
dólar comprará cerca de 200 gigaflops de poder de computação.

Gráfico 3: Lei de Moore’s Law visualizada em escala linear, ano base 2018
Fonte: Singularity University, “Why Most of Us Fail to Grasp Coming Exponential
Gains in AI.

O gráfico mostra a curva exponencial real que caracteriza a Lei de Moore.
A maneira como ele é desenhado torna fácil para nossos olhos humanos
apreciar a rapidez com que o desempenho da computação aumentou na última década. No entanto, há algo errado nele. Para um leitor distraído, o gráfico
dá a entender que, no decorrer do século XX, o custo e o desempenho dos
computadores não melhoraram em nada. Claramente, isso está errado. O gráfico mostra como o uso de uma escala linear para demonstrar a Lei de Moore
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Gráfico 4: Lei de Moore’s Law visualizada em escala linear, ano base 2028.
Fonte: Singularity University, “Why Most of Us Fail to Grasp Coming Exponential
Gains in AI”
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Do ponto de vista de uma pessoa que vive no ano de 2028, parecerá que
praticamente não houve melhoria no poder de computação ao longo do
início do século XXI. Parece que os dispositivos de computação usados no

ano de 2018 foram apenas um pouquinho mais poderosos do que aqueles
usados, digamos, em 1950. Um observador também pode concluir que o
ano de 2028, representa o ponto culminante da Lei de Moore, em que o
progresso no poder de computação finalmente decola.
Mas e se recriarmos anualmente esse gráfico? A forma da curva seria idêntica, apenas os pontos na escala vertical mudariam. Observe como a forma
dos gráficos parece idêntica, exceto pela escala vertical. Em cada um deles,
todo ponto passado seria plano quando visto do futuro, e cada ponto futuro
pareceria ser um desvio acentuado do passado.
O que isso significa? Taxas exponenciais de mudança são difíceis para a mente
humana compreender. As curvas exponenciais são únicas no sentido de serem matematicamente auto-similares em todos os pontos. Se você aumentar
o zoom em qualquer parte do passado ou do futuro, sua forma será idêntica.
O desafio, então, para qualquer um que esteja planejando um futuro impulsionado pelo crescimento exponencial da computação, será lutar contra interpretações
errôneas do cérebro, todos os três gráficos em nossa mente de uma só vez, porque o passado sempre parecerá plano e o futuro sempre parecerá vertical.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Conceituação de tecnologias exponenciais
Neste documento vamos abordar as tecnologias exponenciais, aquelas que
têm o potencial de se disseminarem de forma muito rápida e com impacto
significativo nos países e na sociedade como um todo.
A evolução exponencial da Inteligência Artificial (IA), robótica, impressoras
3D, Internet das Coisas (IoT – Internet of Things), drones, biotecnologia, reaImpactos da digitalização para o Brasil

lidade virtual e outras tecnologias que ainda não foram criadas serão a base
para uma nova sociedade, que dificilmente alguém, isoladamente poderá
antever. Embora alguns especialistas dominem os desenvolvimentos em
algum campo, como IA ou nanotecnologia, ninguém consegue ser especialista em tudo. Portanto, torna-se quase impossível ligar todos os pontos
e visualizar um quadro completo. Os diversos campos influenciam uns aos
outros de formas tão intrincadas que não conseguimos prever com confiança como a convergência das diversas tecnologias exponenciais irá impactar
a sociedade e as economias.
Desta forma adotamos diversas fontes, que nos expõem a uma variedade
bem diversa de opiniões e previsões.

2.2 Fontes de estudo e análises
No aspecto da Inteligência Artificial o relatório publicado pelo FMI (2018a)
coloca em debate a questão do impacto da IA e robotização na sociedade.
Mostra que não existem respostas prontas. Temos claramente dois extremos:
um extremo pessimista, em que a IA causaria desemprego, criando distorções
econômicas, sendo “boa para o crescimento e ruim para desigualdade”, e um
outro otimista, que, embora concorde que existiria um impacto nos empregos
no curto prazo, com o tempo, surgiriam inúmeras outras oportunidades.
Eventualmente, as máquinas poderiam fazer todas as tarefas e os humanos
viveriam no lazer, como nos mostrou a divertida animação da Pixar, Wall.E.
Muitos analistas de indústria e economistas argumentam que, como as mudanças tecnológicas do passado, a atual revolução digital, fundamentada em
IA, não criará desemprego em larga escala, pois o trabalho será mais cedo ou
mais tarde, realocado. Assim, por essa argumentação, mesmo que a robótica
tenha começado a deslocar um grande número de trabalhadores, os empregos
que são dependentes de características humanas como criatividade, inteligência emocional e habilidades sociais (incluindo ensino, orientação, enfermagem e
assistência social, por exemplo) podem se tornar mais numerosos.
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Mas, pode haver um outro ponto de vista sobre as implicações do emprego
intensivo da IA. O potencial de disrupção simultânea e rápida, juntamente com a amplitude de funções humanas que AI pode replicar, com mais
rapidez e eficiência, pode sim, ter profundas implicações para o mercado
de trabalho. Os executivos das empresas, os gestores públicos e a academia devem considerar seriamente a possibilidade de milhões de pessoas no
mundo todo (e aqui no Brasil!) estarem em risco de desemprego, caso essas
tecnologias sejam amplamente adotadas.
É provável que a revolução da IA e da robótica não irá replicar o passado,
simplesmente porque a rápida adoção em massa dessas tecnologias pode
eventualmente destruir muitas indústrias quase simultaneamente, sem dar
tempo de recuperação para a economia e a sociedade em geral. Os avanços
da robótica podem ser tais que, de repente, a maioria, senão todas, as funções
humanas básicas envolvidas no trabalho manual poderiam ser realizadas de
forma mais eficaz e mais barata por máquinas, com a vantagem de estas serem capazes de trabalhar continuamente com um custo marginal mínimo.
O que difere fundamentalmente a revolução digital impulsionada pela IA e
robótica das anteriores é sua velocidade e amplitude. Na Revolução Industrial, o ritmo de adoção de novas tecnologias foi muito mais lento. As ferrovias
substituíram o cavalo como meio de transporte, com as consequentes perdas
de emprego para os cocheiros, os ferreiros e os fabricantes de carruagens. Mas
sua disseminação foi lenta, levando várias décadas para ganhar tração, em
parte devido às volumosas quantidades de investimento necessário em instalações, maquinário e infraestrutura. Assim, houve tempo suficiente para as
economias se adaptarem, evitando assim períodos de desemprego em massa.
Os automóveis, aviões e computadores, por sua vez, criaram novas funções.
Algumas já desapareceram com a evolução tecnológica, como os navegadores e engenheiros de voo nas aeronaves. Outras, como motoristas estão em
risco de extinção com a adoção dos veículos autônomos.
As tecnologias digitais se disseminam exponencialmente e não linearmente,
como as das revoluções anteriores. Quanto mais rápido surgirem as novas on60

das de tecnologia e quanto mais baratas elas forem para serem implementadas, mais ampla será sua difusão, e mais rápida e profunda será a taxa de
perda de emprego, com menos tempo de adaptação para as economias.
Muitas vezes essas tecnologias passam desapercebidas, pois uma tecnologia
que evolui exponencialmente, em seu início, confunde-se com uma evolução
linear. Mesmo dobrando a períodos curtos, quando começa, representa pouco. Portanto, o forte impacto da IA na sociedade, empresas e nas profissões é
um assunto de extrema importância. O Fórum Econômico Mundial publicou,
em 2016, um relatório instigante, analisando os impactos da evolução tecnológica, em que a IA tem papel fundamental no cenário futuro (WEF 2016). O
relatório lembra que provavelmente 65% das crianças que estão nas escolas
primárias hoje estarão trabalhando em funções completamente novas, que
simplesmente ainda não existem. Sobre o Brasil, o relatório aponta algumas
barreiras desafiadoras como a ainda grande incompreensão das disrupções
que já estão surgindo (55% dos entrevistados), a falta de alinhamento da estratégia da força de trabalho das empresas (e, claro dos órgãos públicos) com
as inovações disruptivas (48%), e devido à crise econômica, a pressão dos acionistas pela rentabilidade de curto prazo (48%).
Aqui no Brasil a revolução da IA apresenta um grande desafio. O país tem
baixa produtividade e uma educação deficiente, o que pode acarretar nos
deixar ainda mais para trás em relação às economias mais produtivas. O
nosso baixo nível educacional, por sua vez, dificulta a adaptação dos trabalhadores à nova realidade impulsionada pela IA e robotização. Um requisito
para acompanharmos a revolução da IA é a capacidade da força de trabalho
em se manter atualizada e, portanto, se adequar às novas tarefas, carreiras e
profissões. Muitas profissões existentes hoje deixarão de existir. A profissão
de motorista, por exemplo, não será uma que sobreviverá muito mais que
umas duas décadas. Sabemos que novas funções serão criadas mas no período de transição, será que os motoristas de caminhão, ônibus, táxis e Uber
poderão migrar para outras funções, que provavelmente demandarão skills
diferentes das que eles adquiriram na sua vida profissional?
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Sem dúvidas, teremos uma mudança significativa na relação pessoas-máquinas, e isso vai se refletir nas funções, academia e relações trabalhistas. Um estudo do governo britânico (UK gov 2014), embora seja um contexto diferente
do brasileiro, pode nos indicar alguns caminhos. Um outro estudo, (McKinsey
2018), mostra claramente que o uso da IA vai demandar a ênfase em skills por
parte de nós, humanos, que deixamos de lado com a sociedade industrial.
Ficamos muito focados em especializações operacionais e menosprezamos
habilidades cognitivas como empatia, sociabilidade, criação e o emocional.

3. METODOLOGIA
3.1 Método do Estudo
A diversidade de fontes demandou um processo de construção do capítulo
que constituiu em:
a) Identificação de fontes de informação adequadas, sejam relatórios de entidades como World Economic Forum, FMI e empresa de análises e pesquisas confiáveis.
b) Leitura e análise dessas fontes, extraindo-se as informações mais pertinentes ao propósito do capítulo. O fio condutor na escolha das tecnologias foi
analisá-las pela essência da exponencialidade, ou seja, tecnologias com características de expansão exponencial, e consequentemente, tecnologias
digitais. O conceito básico das tecnologias exponenciais é que elas provocam a digitalização de processos ou modelos de negócio, consequentemente, a desmaterialização, que leva à desmonetização, a qual potencializa
a democratização de uso. O smartphone é um exemplo clássico. Desmaterializou diversos equipamentos físicos como CDs, gravadores, GPS, câmeras
fotográficas, filmadoras, celular, entre outros, que estão agora embutidos
em um único dispositivo, o próprio smartphone. A desmaterialização barateou o custo (se somarmos o valor de todos esses equipamentos anteriormente comprados) e democratizou o uso. Como exemplo, podemos
comprar o antigo, caro e lento processo de fotografia analógica com o de
Impactos da digitalização para o Brasil

hoje, quando é possível tirar milhares de fotos e postar em suas redes sociais, aplicando filtros muito sofisticados, de forma totalmente gratuita.
A essência da transformação digital é simples: digitalização → desmaterialização → desmonetização → democratização → disrupção.
Disrupção – o termo já existe há algum tempo. Quem o incorporou ao
glossário de negócios foi o professor Clayton Christensen, em 1997, em
seu livro “O Dilema da Inovação – quando as novas tecnologias levam
empresas ao fracasso”. No livro, Christensen aponta como um novato
pode vencer um veterano: “em vez de tentar ser o melhor naquele jogo
já dominado, mude as regras do jogo”. Foi o que fizeram Airbnb, Uber,
Amazon, Instagram e muitos outros. Simplesmente deslocaram seu foco
do físico para o digital. O mesmo se aplica a países, que podem alavancar
sua economia baseando-se fortemente nas tecnologias exponenciais.
c) Preparação do relatório.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Uma visão ampla das transformações digitais
O século 21 é o século das inovações transformacionais, em contraponto ao século 20, das inovações incrementais. O que isso significa? Que as
inovações disruptivas serão constantes. A transformação contínua dos processos e modelos de negócio serão nosso dia a dia. Mas, o que é inovação
disruptiva? São inovações que introduzem novos benefícios à economia e
ao mercado, como maior simplicidade e conveniência no uso, e também
ao menor custo. Essas inovações colidem diretamente com os produtos e
serviços existentes, pois a maioria das empresas não está preparada para
enfrentar modelos de negócio diferentes dos que consolidou ao longo de
décadas de sucesso. Além disso, por estarem engessadas em seus modelos
mentais e presas a processos que a levaram a essas posições sólidas, custam
a perceber as mudanças no mercado, subestimando as inovações disrupti61

vas. Mudanças bruscas não são facilmente aceitas por empresas enraizadas
em seus setores de negócio e, por reagirem lentamente, tentam se proteger escudando-se na legislação. As inovações disruptivas não são ilegais,
simplesmente não estão reguladas, exatamente por serem disruptivas. O
modelo atual de legislação simplesmente é lento demais para acompanhar
um cenário de mudanças frequentes. Precisamos também de rupturas no
próprio modelo de criação de legislações.
Um estudo de 2015 da escola de negócios IMD, na Suíça, produziu um relatório muito interessante chamado “Digital Vortex”, em que coloca os setores de
indústria em perspectiva diante da disrupção digital. Quanto mais próximo
do epicentro das mudanças, mais suscetíveis os setores estarão da disruptura digital. Esse relatório foi atualizado em 2017 e mostrou que em dois anos o
número de empresas que se conscientizaram da urgência da transformação
digital cresceu enormemente. Esse mesmo sentido de urgência tem que
ser adotado pelos governos de todos os países, notadamente o Brasil. Uma
resposta às mudanças provocadas pela tecnologia precisa vir por meio da
educação e é absolutamente necessário preparar os trabalhadores para lidar
com as exigências de um mundo com grau crescente de automatização.
Nossos graves e crônicos problemas educacionais devem ser endereçados
com urgência, pois uma melhor qualidade de educação contribui decisivamente para adaptação à economia digital e consequente aumento da produtividade econômica.
O Gráfico 5 visualiza setores de indústria e o seu distanciamento do vórtice
da disrupção digital. Observamos nele que em dois anos todos os setores se
aproximaram mais do vórtice e alguns setores, que antes nem apareciam,
como a indústria de construção, já estão mapeados e sujeitos a disrupções
pela digitalização.

Gráfico 5: Setores da indústria e o seu distanciamento do vórtice da disrupção digital
Fonte: IMD (2017).
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Esse cenário nos leva a várias reflexões. Uma delas é que a disrupção provocada pela transformação digital afetará de forma mais intensa e bem mais
rápido a maioria dos setores de indústria e das suas empresas, muitas das
quais ainda estão relutantes em reconhecer esse cenário. Muitos executivos consideram que, como seus setores são retardatários (“laggards”) ou “
late adopters” de tecnologias, estão relativamente a salvo e que essas transformações só virão quando eles já estiverem aposentados. Olhando para o
lado veem seus concorrentes também meio parados. Isso lhes dá uma falsa
sensação de segurança e consolidam o pensamento de “que essa tal transformação digital não os afetará tão cedo”. Entretanto, a estratégia de “esperar
para ver no que dá” pode ser fatal. Eventualmente setores de indústria inteiros correm o risco de desaparecer.
A transformação digital tem duas características que a distinguem de outras
mudanças que ocorreram no passado: a velocidade e amplitude da mudança.
Um exemplo é o WhatsApp, que em poucos anos destruiu o mercado bilionário das mensagens de texto - SMS - das operadoras de telefonia móvel. Mas o
fato é que o WhatsApp, e anteriormente o Skype, não surgiram de dentro das
operadoras, que se acomodaram em seus modelos de negócio. Setores mais
próximos ao epicentro como tecnologia, e mídia e entretenimento já foram
praticamente capturados pelo epicentro. Mas o vórtice tem outras características que não deixam os setores mais distantes ficarem confortáveis:
a) À medida que um objeto (ou setor) se aproxima do epicentro, a velocidade da mudança (captura pelo epicentro) aumenta exponencialmente.
b) Os movimentos em direção ao epicentro são caóticos, ou seja, um setor
mais distante pode, bruscamente, ser puxado diretamente ao epicentro.
c) Objetos (ou setores) no vórtice podem colidir, desagregar-se e se aglutinar com outros. A leitura é que setores podem ser desagregados e combinados com outros e criarem novos negócios, diferentes dos atuais.
O mercado, cada vez mais empoderado, é que determina o sucesso dos
negócios. Os clientes valorizam custos (pay-per-use, como exemplo), expeImpactos da digitalização para o Brasil

riência (como autoatendimento, automação e personalização), e plataforma
como marketplaces e modelos de economia compartilhada. A conclusão
que se pode tirar é que o que puder ser digitalizado o será, o que puder ser
compartilhado o será, e o que puder ser feito sem intermediários o será.
A pesquisa do IMD 2017, confirma que as maiores fontes de ruptura para as
empresas e setores atuais não vêm dos seus concorrentes diretos, mas de
empresas de outros setores, e principalmente de startups,que são ameaças
potenciais significativas pois são mais ágeis, inovadoras e em seu DNA está
a essência da experimentação e riscos, o que não acontece com a maioria
das grandes empresas.
As mudanças estão apenas começando. Nos próximos dez anos não reconheceremos muitas das empresas atuais, e diversas delas simplesmente deixarão de existir. O risco para as empresas tradicionais é de uma empresa
de tecnologia as substituir como ponto de conexão entre os clientes e as
suas necessidades específicas. O desafio das organizações atuais é que estão
apegadas a modelos de negócio criados e solidificados por décadas, e as
empresas disruptivas surgem com ideias inovadoras, que são antagônicas e
radicalmente diferentes de suas crenças. As tradicionais tentam se defender
atrás de regulações e protecionismos governamentais. Esses artifícios funcionam com maior ou menor grau de sucesso em alguns países, mas não se
sustentam por muito tempo. A pressão do mercado consumidor por uma
solução ou serviço mais barato, mais flexível e mais self-service (ou seja, menos fricção) leva inevitavelmente à ruptura do modelo tradicional. Portanto,
a decisão para os CEOs, quer gostem ou não da ideia é decidir se querem se
submeter a uma eventual ruptura ou querem, eles mesmos, a criá-la.
4.2 Mudanças provocadas pelo software
Na prática o software está substituindo muitas das atividades efetuadas
manualmente, permitindo mais agilidade e velocidade. Isso não significa
que todas as empresas serão empresas que venderão software, mas devem
pensar de forma digital. Um bom exemplo é a Amazon, que é uma empresa
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de tecnologia, porque o pensamento digital é o seu modelo mental. Mas, na
verdade, existem mais funcionários da Amazon trabalhando em seus centros
de distribuição e atendimento ao cliente que profissionais de computação.
Outra mudança de concepção que a transformação digital impõe é a conscientização de que os modelos de negócio deixam de ser estáticos. Modelos
que existem há dezenas de anos estão sob risco de serem transformados e
mesmo os recém-criados, já na economia digital, também correm o risco de
serem substituídos. A digitalização não é uma jornada one stop, mas uma
(r)evolução contínua. Um exemplo é a indústria da música, que passou dos
CDs para MP3 e modelos de download de música com os iPods e agora, em
poucos anos, se transforma no modelo de streaming de áudio.
As mudanças no pensamento estratégico serão decisivas para o futuro dos países e de todas as suas empresas. A velocidade do avanço tecnológico permite
apontar que o trabalho e a organização das empresas como conhecemos hoje
será muito impactado nos próximos anos. A velocidade de respostas da sociedade empresarial e dos governos terá que ser bem maior que a que vemos hoje.
4.3 A Inteligência Artificial, um novo mundo e novas profissões
O avanço da automação e do conjunto de tecnologias que chamamos de
machine learning vai mudar em muito as profissões atuais. O impacto da
robotização chegando às áreas de conhecimento muda nossa percepção
sobre automação. Antes era consenso que automação afetaria apenas as atividades operacionais, como nas linhas de produção. Mas agora percebemos
que podemos vê-la atuando em atividades mais mentais do que manuais,
que envolvem tomadas de decisões, que tradicionalmente abrangem pessoas com formação universitária e são responsáveis pelo extrato profissional
considerado superior.
Um estudo do FM (2018b), mostra que devemos ter uma preocupação significativa com a Inteligência Artificial (IA) e a robótica. Segundo os autores
do estudo, “a automação é boa para o crescimento e ruim para a igualdade”.
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No modelo de referência utilizado, os salários reais (descontada a inflação)
caem no curto prazo e, no decorrer do tempo, aumentam. A questão é que
a elevação dos salários “pode facilmente levar gerações”. O estudo aponta
mudanças causadas pela robotização, como em centros de distribuição,
em que robôs conseguem carregar, descarregar e enviar produtos com o
mínimo de intervenção humana. Sistemas de IA começam a atuar como
assistentes jurídicos, contadores e professores assistentes. Em pouco tempo,
veículos autônomos poderão eliminar milhões de empregos de motoristas
de táxi, caminhão e ônibus. Segundo os autores “a premissa do estudo é que
nós estamos no meio de um ponto de inflexão tecnológico, uma nova “era
das máquinas”, em que IA e robôs estão rapidamente desenvolvendo a capacidade de fazer o trabalho cognitivo e o trabalho físico de grandes parcelas
da força de trabalho”.
Os autores desenvolveram um modelo para analisar as implicações dos robôs sobre crescimento, salários e desigualdade. O estudo considera o capital
“robótico” distinto do capital tradicional, por sua capacidade de substituir o
trabalho humano. O estudo indica que mesmo um pequeno aumento no
nível de produtividade dos robôs pode elevar a produção enormemente se
as máquinas conseguirem substituir humanos.
Além do estudo do FMI, outros estudos de diversos governos tem demonstrado claramente a importância estratégica da IA para seus países. Os EUA,
no final de 2016 liberaram um documento (Casa Branca 2016), que discute os
impactos da IA na economia e no mercado de trabalho, propondo uma série
de medidas para que o país esteja preparado para a nova era da cognificação.
Propõe três estratégias básicas: a) investimento em pesquisa e formação de
talentos em IA; b) educação e formação de pessoas para os trabalhos e profissões do futuro, que ainda serão criados; e, essencial, c) como resolver o problema da transição do atual mercado de trabalho para um cenário AI-driven, com
a automação executando grande parte das atividades que rotineiramente são
feitas por pessoas.

Fundação Dom Cabral

Esse último item é crítico, pois, embora saibamos que a IA vai destruir empregos, por outro lado vai possibilitar a criação de inúmeros outros. Mas, os
skills não serão transferidos automaticamente. Um motorista de caminhão
que perca seu emprego pela automação não vai conseguir automaticamente
uma posição de “machine learning engineer”. Outros países também têm
mostrado sua visão da importância estratégica da IA: a China, a Rússia, países
europeus como França, e até mesmo os Emirados Árabes, que criaram um
ministério para Inteligência Artificial.
Recentemente chamou atenção mais um extenso documento, este do Reino
Unido, (House of Lords, 2018) publicado pela Câmara dos Lordes, que é a câmara alta do parlamento do Reino Unido. O parlamento também inclui a Coroa britânica - rei ou rainha - e a Câmara dos Comuns), com uma análise do
posicionamento atual e futuro do Reino Unido quanto à IA.
A cada dia surgem mais evidências de que essa mudança está bem mais próxima do que pensamos. Esse cenário vai nos obrigar a mudar profissões e,
obviamente, redesenhar a formação acadêmica para enfrentar esse desafio.
O primeiro passo para a mudança é o reconhecimento de que diversas atividades serão substituídas por máquinas. Mas, em outras, as máquinas nos complementarão. Isso significa que temos que expandir nossos conhecimentos, pois
as atividades básicas de diversas profissões serão automatizadas. O diferencial
humano estará na nossa capacidade de criatividade, flexibilidade, emotividade,
motivação, liderança, relações interpessoais, ponderação e senso comum.
A tecnologia nos ajuda muito na análise de dados, mas a tomada de decisões
exige retórica e poder de síntese. Se o processo decisório for meramente automático, a máquina assumirá 100% do trabalho. Nós nos concentraremos
no pensamento macro e abstrato, deixando as máquinas desempenharem
apenas funções que estarão abaixo de nossa capacidade intelectual. Um
exemplo simples: um advogado usará algoritmos para analisar e cruzar milhares de documentos legais e lhe sugerir estratégias de ação, para ele ficar
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livre para dedicar toda sua energia na preparação da argumentação, que,
além de suporte documental, é influenciada pelo conhecimento do contexto, emotividade e pensamento abstrato de como conduzir a estratégia.
Muitas atividades de serviços serão efetuadas por robôs. Estes já estão maciçamente presentes no ambiente industrial, mas estamos apenas começando a ver sua aplicabilidade em serviços. Atividades que já se tornaram
praticamente robotizadas, como atendimento de call center, consultores
financeiros e de vendas, que seguem rigidamente scripts pre-definidos, não
terão espaço na disputa com sistemas “inteligentes” de Inteligência Artificial. Mas a capacidade de ouvir, refletir e criar vão tornar a função diferenciada. Assim, esse cenário cria novas funções, elimina outras e transforma
as demais. Não podemos pensar única e exclusivamente em uma disputa
por espaço homem versus máquina, mas como expandir nossas habilidades
únicas com apoio delas. As tecnologias como a IA já não estão mais no campo da ficção científica, mas na questão de quando e em que intensidade vão
transformar as organizações, a economia e a sociedade.
Embora não haja consenso sobre o impacto da automação e robótica,
pois diversos autores têm uma visão bem mais otimista sobre a situação,
afirmando que estudos pessimistas tendem a não enxergar as fortes complementaridades existentes entre automação e trabalho humano, é fundamental pensar em políticas públicas que respondam a esse novo cenário.
Algumas correntes defendem as transferências dos proprietários do capital para os trabalhadores, talvez na forma de uma renda básica universal,
combinando os avanços tecnológicos com melhoras nas redes de proteção social. Por outro lado, medidas protecionistas distorcem a economia,
sacrificando a eficiência em tentativas de preservação de empregos. Medidas como tributação do uso de robôs para eventualmente desacelerar
o ritmo de automação e financiar outros tipos de empregos inibem a eficiência produtiva e seriam similares à taxação de comércio internacional
para preservar empregos locais.
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O que fazer ainda gera muitos debates. Existem proponentes de uma renda mínima universal, através de tributação de uso de robôs pelas empresas,
para eventualmente desacelerar o ritmo de automação e financiar outros
tipos de emprego. Esta proposta, entretanto, pode inibir a eficiência produtiva, pois a proteção artificial de empregos pode distorcer a economia. Pode
até funcionar no curto prazo, mas inevitavelmente leva a sacrificar a eficiência e a perda de competitividade, prejudicando toda a sociedade.
A resposta a esse desafio tem que vir da educação. É absolutamente imperioso
que os trabalhadores sejam preparados para essa nova era digital, em que máquinas e humanos trabalharão em conjunto. O nosso nível educacional precisa
urgentemente ser melhorado, condição essencial para que uma economia seja
produtiva e se insira de forma adequada na revolução da IA e robótica.

4.4 Uma perspectiva de outras tecnologias emergentes
Estamos às voltas com inúmeras inovações tecnológicas que não podem,
em absoluto, ser ignoradas. Vamos então olhar algumas tecnologias que
têm esse potencial disruptivo e seu impacto nas sociedades. Existem diversas tecnologias, mas nos concentraremos nas que provocarão maior
impacto na sociedade e economia.
4.5 Blockchain
Em 2016, (Tapscott, 2016) chamou atenção para blockchain e que a atenção
que a sociedade vinha dando apenas ao bitcoin mostrava que havíamos
captado apenas a ponta do iceberg. Assim como no início dos anos 90, ninguém imaginava a Web de hoje, e os negócios fabulosos e inovadores que
dela saíram, como Google, Facebook, Amazon, Netflix, YouTube, Instagram,
Uber, Airbnb e outros, blockchain está atualmente como estava a Internet
no início dos anos 90.
Blockchain não vai provocar rupturas imediatas, mas manter o pensamento
nas suas perspectivas futuras é fundamental. Se quisermos efetivamente
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criar novas fontes de valor, temos de entender para onde todas essas mudanças estão nos conduzindo. Como todo software, ainda existem muitos
pontos de falha a serem corrigidos. As aplicações de blockchain no mundo
real têm apenas alguns anos, e as suas duas plataformas mais disseminadas,
Hyperledger e Ethereum, como todas as demais alternativas, não possuem
maturidade, o que pode apresentar problemas imprevistos no próprio software, com potencial bugs ou mesmo de implementação. Mas, aos poucos,
vemos aplicações blockchain se espalhando.
Hoje, ainda temos pouca experiência coletiva e nem existem “melhores práticas”
consistentes sobre blockchain que possam nos ajudar a trilhar o caminho. Mas
sabemos que mudanças exponenciais acontecem muito mais rapidamente do
que pensamos. Devemos reconhecer sua imaturidade, mas entender que, por
ser uma tecnologia exponencial, sua evolução poderá e deverá ser muito rápida.
Com blockchains podem-se reinventar os sistemas financeiros para serem
mais seguros, melhores e mais eficientes. Mas, mudar uma indústria de centenas de trilhões de dólares não é algo que acontece de um dia para o outro.
Ainda muitas mudanças vão ocorrer no sistema financeiro, e, claro, o sistema atual não vai aceitar mudanças sem relutâncias. Blockchains são uma
mudança fundamental na forma como pensamos sociedades, confiança e
redes. É muito mais amplo que discussões sobre tecnologias.
Quando os carros foram inventados, eles não substituíram imediatamente
todos os cavalos e trens e remodelaram de imediato as cidades como as conhecemos hoje. Foram necessárias décadas para encontrarmos as maneiras
de fabricá-los em larga escala e a preços aceitáveis, enquanto estávamos
implantando em paralelo as tecnologias para extrair petróleo em grandes
quantidades, criar postos de gasolina e abrir estradas. Foi um conjunto de
inovações convergentes. Os computadores tomaram o mesmo caminho
quando o primeiro transistor foi inventado. Os primeiros computadores
eram de uso muito restrito e limitados a poucas dezenas de especialistas.
Para usar computadores você tinha que estar no trabalho. Não existiam terminais nas casas, só nos escritórios. Décadas depois, todos nós temos um
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computador mais poderoso que um supercomputador dos anos 60 em nossos bolsos. No início dos anos 50, era inimaginável essa possibilidade.
Uma crítica comum é que hoje a mais importante implementação de blockchains, Bitcoin, é lento, caro e consome muita energia e poder computacional. Mas lembremos os primeiros dias da Internet, quando usávamos modem de acesso discado e tínhamos que esperar vários minutos para obter
uma conexão de 24 kbps. Hoje vemos tranquilamente vídeos e filmes em
nossos smartphones.
Com blockchain podemos pensar em novas maneiras organizar empresas,
com modelos descentralizados, como as DAO - Decentralized Autonomous
Organization. Uma DAO é uma combinação de código de computador, uma
cadeia de blocos, contratos inteligentes e pessoas. Os fundadores de um
DAO criam as regras básicas de governança de como funcionará a empresa, e as pessoas se agregam a elas. As estruturas hierárquicas funcionaram
muito bem em um período de mudanças mais lentas. Por outro lado, criaram fragilidades, como ascendência profissional significar mais poder, controles rígidos e pouca flexibilidade para mudanças. Tendem naturalmente a
ser reativas às mudanças, pois qualquer uma afeta a estrutura de poder tão
arduamente conquistado. O modelo hierárquico foi criado para ser estático. As pessoas trabalham dentro de um contexto em “que as coisas foram
feitas assim e deverão continuar sendo assim”. É uma estrutura de comando
e controle, em que o comando está nos níveis gerenciais e a execução nos
níveis mais baixos, que apenas cumprem tarefas, sem maiores autonomias.
Os níveis intermediários de gerência funcionam como “buffers” recebendo
ordens e as enviando para baixo, filtrando os problemas que surgem embaixo, repassando apenas alguns para a alta administração. As regras são claras
e os desvios, punidos. Inovação não é algo incentivado, a não ser em teoria
ou em cartazes nas paredes. As estruturas criam silos, muitas vezes com objetivos conflitantes entre si.
A concentração de poder no topo da pirâmide organizacional cria um ambiente de separação, entre os que têm poder (os que estão no topo) e os
Impactos da digitalização para o Brasil

sem poder, que estão nas camadas inferiores da pirâmide. Como poder é
um recurso escasso, ele é disputado ferrenhamente, muitas vezes levando a
climas de tensão negativas. A luta pelo poder exacerba algumas naturezas
humanas, como ambição, politicagem, desconfiança que criam ressentimentos e frustrações. É um contexto que cria paradoxos entre valores escritos e praticados.
A proposta da DAO é olhar uma organização como um ser vivo, em constante evolução e adaptação, aprendendo e agindo de forma diferente a
cada novo aprendizado. Como um ser vivo, tem suas células funcionando
de forma independente, sem controle central. O fígado reage por sua conta,
sem esperar pelas suas ordens. Pensar em uma empresa autogerenciável é
uma quebra de paradigmas, e significa criar equipes autogerenciáveis, que
tomam suas próprias decisões. Não existe mais a figura do chefe, mas todos
têm a mesma importância no processo de decisão.
O que o DAO oferece é o potencial não apenas de uma melhor produtividade, mas também uma melhor experiência de trabalho para todos. Assim
como os primeiros web-sites que surgiram, não nos deram uma plena visão
do que se tornaria a Internet atual, as primeiras DAOs ainda são primitivas,
e denotam muitas dúvidas e questionamentos. Mas elas provavelmente são
as sementes de mudanças significativas nas estruturas organizacionais.
4.6 Criptomoedas e Bitcoin
Entender Bitcoin e as criptomoedas não é fácil, e essa dificuldade é inerente
às tecnologias disruptivas e que rompem paradigmas. Quando um novo paradigma chega, é um erro tentarmos aplicar as regras antigas que conhecemos a um mundo novo. Bitcoin e as atuais criptomoedas não vão substituir
o dinheiro fiat. O mais provável de acontecer é o surgimento de uma nova
geração de serviços e toda uma nova economia construída em torno das
criptomoedas. Estamos vendo o surgimento de um novo ramo da economia, a cryptoeconomics, como debatido no relatório “Beyond Bitcoin: the
Dawn of Cryptoecnomics” da firma de investimentos Payden&Rygel.
67

Existe intensa discussão se Bitcoin não é uma ilusão, pois não tem lastro a
não ser na fé de quem o compra. Na verdade, lastro não é uma necessidade
teórica de uma moeda, apenas uma tecnicalidade empírica, cuja principal
função é a de servir como restrição às práticas imprudentes de banqueiros
e a eventuais investidas inflacionistas de governos no gerenciamento das
suas moedas. Na prática, moedas aparentemente sólidas que conhecemos
hoje, como o dólar americano, também não são uma ilusão? Cerca de 90%
dos dólares são puramente abstratos, não existem em forma tangível. Apenas 10% do total de dólares em circulação no mundo existe em forma física
(papel e moeda), o restante é virtual, que circula pelos sistemas financeiros
globais. Além disso, a tentação de fabricar dinheiro pelos governos tem sido
historicamente irresistível. Aqui no Brasil vivemos períodos terríveis de inflações altíssimas e troca de moedas.
Existem algumas diferenças radicais entre criptomoedas e as moedas tradicionais. Por exemplo, as transações realizadas no sistema Bitcoin são registradas em um livro razão que não depende da autoridade de bancos ou
governos, mas com a garantia de uma rede de computadores pública de
que (teoricamente, pelo menos) qualquer pessoa pode participar. Estruturada com base em criptografia, o Bitcoin possui uma rede descentralizada
e conta com auditoria contínua, o que é possível graças a uma imensa rede
de computadores que realizam o serviço de verificação das transações realizadas em Bitcoin. Bitcoin, portanto, pode ser entendido como uma forma
de dinheiro digital que não é emitida por nenhum governo ou autoridade
central. Seu valor é determinado pelos indivíduos do mercado, tendo como
características negociações on-line, rápidas, baratas e seguras.
Valor é um conceito relativo. Não é mais do que algo que um grupo de pessoas quer acreditar. As primeiras sociedades usavam pedras. Para que as pedras fossem consideradas valiosas, para permitirem uma “economia”, tinha
que haver pessoas em número suficiente que concordavam entre si que
pedras tinham valor econômico. Mas a pedra em si não tem algum tipo de
valor embutido. É claro que as pedras não duraram muito tempo como uma
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referência de valor. Outros ativos vieram mais tarde, como o ouro. O ouro em
si tinha, no início, valor zero. É apenas uma pedra brilhante. Mas tem uma
particularidade: é raro. As primeiras pessoas que encontraram o ouro não
tinham ideia de que valia alguma coisa. A razão pela qual o ouro tem valor
hoje é porque um grupo de pessoas acreditou, com base na escassez desse
recurso (e de outras propriedades, como a durabilidade), que isso era bom o
suficiente para ser valorizado.
O dinheiro que atualmente usamos não é diferente. O papel em si mesmo
tem valor zero, mas o fato de que é emitido por um governo em que confiamos (pelo menos, na maioria das vezes) e que possui reservas em um
valor comumente acordado (como o ouro, por exemplo) é uma narrativa
que todos querem acreditar.
As criptomoedas não podem ser compreendidas se pensamos que o dinheiro tradicional é real, sólido ou “apoiado por” qualquer coisa além da confiança em instituições cuja estabilidade é, na prática, sempre incerta, pois
seu valor flutua de acordo com a credibilidade do governo e de sua política econômica. Um exemplo? Em 1946, a Hungria enfrentou aquele que
é considerado o pior caso de hiperinflação da história. Em julho daquele
ano, os preços aumentavam a uma taxa de 195% ao dia. Os preços no país
dobravam a cada 15 horas. Para escrever o número que representa a inflação mensal daquela época, são necessários 16 zeros. Três motivos principais
fizeram o poder de compra dos húngaros virar pó naquele ano. Em primeiro
lugar, a produção para o consumo estava em um ritmo muito lento, pois o
governo havia dedicado todos os seus esforços para financiar a guerra. Esse
financiamento, diga-se de passagem, só foi possível porque o país recorreu
ao maior pecado quando se fala em política monetária: a impressão de dinheiro sem um controle rigoroso. Em 1944, o volume de moeda circulando
na economia húngara era 14 vezes maior do que em 1939, quando a guerra
começou. E a desconfiança dos cidadãos do país foi o ingrediente final para
a mistura, que resultou na pior inflação da história. Com medo da guerra, os
húngaros controlaram seus gastos e pouparam a maior parte do que gaFundação Dom Cabral

nhavam. Quando a guerra terminou, uma enxurrada de dinheiro inundou o
mercado, que não oferecia produtos em quantidade suficiente.
O Bitcoin foi criado, em parte, para enfrentar essa fraqueza histórica. Depois que 21 milhões de Bitcoins forem extraídos, que se estima ocorra em
torno de 2140, o sistema não produzirá mais nenhum. Com esse limite, o
Bitcoin possui lastro suficiente para poder caracterizar-se como uma moeda deflacionária, isto é, que não será depreciada por um agente externo ao
longo do tempo.
Existe também uma forte discussão se Bitcoin favorece a criação de bolhas. Em
linhas gerais, uma bolha financeira é a valoração de ativos sem justificativa. É
possível detectar uma bolha dentro do mercado financeiro a partir de análises
de indicadores de uma companhia de capital aberto, da projeção do seu fluxo
de caixas futuro, e se o preço das suas ações está em descompasso com o que
seria esperado naquele determinado segmento de mercado. Verificar bolhas
em moedas, no entanto, não é tão fácil. O Bitcoin apresentou, em sua história, diversos picos de preço e ajustes. Houve algumas instâncias de bolha, nesse sentido, sendo naturalmente seguidas de posteriores ajustes. A volatilidade é natural
para uma tecnologia nova que ainda estamos aprendendo a usar. Além disso,
bolhas sempre surgiram na economia e elas se acomodam posteriormente. O
exemplo das tulipas holandesas é emblemática. Muitos comparam a bolha das
tulipas com o Bitcoin, mas, embora a bolha da tulipa tivesse provocado danos na
época, hoje elas fazem parte da economia holandesa. A crise do subprime nos
EUA é outro exemplo. Provocou danos no mundo inteiro, mas a economia mundial se recuperou. A bolha da Internet ou das empresas ponto com é outro caso.
Desabou muitos investidores, mas gerou empresas como Amazon e Google.
Na verdade, a tecnologia é tão inovadora que ainda não sabemos classificar corretamente o Bitcoin: é uma moeda, um ativo ou uma commodity?
Juridicamente, aqui no Brasil, não pode ser considerado uma moeda. Por
outro lado, a maioria das classes de ativos é correlacionada ao desempenho
de outros mercados. Bem, isso não ocorre com o Bitcoin, que, por sua vez,
carrega características de commodities, mas ao contrário das tradicionais, é
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invisível. Pela primeira vez há reprodução de escassez no mundo digital, em
que abundância é a regra do jogo! Além disso, o Bitcoin não deve ser visto
como uma aplicação, pois não há rendimentos atrelados a ele, sendo que a
sua unidade é exposta à sua própria variação de preço.
Diversos anúncios recentes têm dado mais consistência ao Bitcoin. A bolsa
de Chicago já aceita a negociação de contratos futuros a partir de Bitcoins. A
sua aceitação, ainda pequena, começa a se disseminar. Na prática, já vemos
claros sinais de uma tendência de empreendedores, pequenos e grandes,
que precificam seus produtos em termos de moeda tradicional e aceitam o
equivalente em criptomoedas.
Esse movimento decorre da insatisfação com as taxas de intermediação
para a utilização de cartões de crédito e débito, que acabam resultando em
custos repassados aos consumidores. Essas taxas cobradas por operadoras
de cartões de crédito são evitadas com o uso de transações em Bitcoins.
Além disso, receber em Bitcoins permite que empreendedores não precisem aguardar semanas para serem remunerados por seus trabalhos, o que
facilita o seu planejamento contábil e o seu fluxo de caixa.
À medida que o conhecimento da moeda se populariza, perde-se o medo e
a incerteza de utilizá-la. Com menos dificuldades de acesso ao Bitcoin, mais
empresas passam a receber pagamentos via Bitcoin, aumentando o volume
de transações. Além disso, começa a haver mais formadores de opinião esclarecendo o funcionamento da nova tecnologia, e, em consequência, gerando maior confiabilidade.
Com o crescimento do Bitcoin, também aumentam as discussões sobre sua
regulação. Regular as criptomoedas pode ser positivo ou negativo. Se a regulação no Brasil seguir o exemplo de alguns países como Suíça e Japão,
demonstrando quais regras se aplicam ou não às corretoras de criptomoedas, isso permitirá maior segurança jurídica e previsibilidade no mercado em
expansão. O cuidado a se tomar é não deixar que a regulação restrinja o
mercado ao impor regras muito restritivas e custos desnecessários.
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Na verdade, com o debate em torno do Bitcoin, demonstrou-se que existe realmente uma maneira de as pessoas criarem registros de transações garantidas,
sem depender de autoridades externas, como bancos ou governos. Ninguém
pode prever o futuro, mas é importante reconhecer mudanças importantes
quando elas acontecem. O surgimento de uma nova instituição econômica é
uma dessas mudanças. Temos que estar preparados para essa situação.
4.7 Impressoras 3D
Impressoras 3D são uma tecnologia que vem despertando atenção, e analistas preveem um mercado mundial de mais de 20 bilhões em 2020. A
tecnologia ainda está evoluindo, mas as perspectivas são de evolução rápida. As impressoras 3D já estão dando claros sinais de que começam a sair
do campo da experimentação para mudar ou criar modelos de negócio.
Elas mostram que devemos ter uma visão muito mais estratégica que um
simples olhar de curiosidade tecnológica. Pode-se transformar uma cadeia
logística, com uma rede de impressoras 3D distribuídas pelo mundo produzindo em cada local um determinado produto. A logística se transforma
do deslocamento de produtos físicos para envio de arquivos digitais. Pode
produzir peças e componentes de equipamentos que já saíram de linha de
produção, mas que continuam operando. O próprio processo adotado por
essas impressoras, manufatura aditiva, consome menos material e consequentemente, acarreta menos desperdício, que a manufatura subtrativa
adotada hoje.
Já vemos sua utilização na fabricação de protótipos, acelerando os tempos e
diminuindo sensivelmente os custos. Um verdadeiro achado nas mãos dos
setores de P&D! Vemos também seu uso na fabricação de produtos os mais
diversos possíveis. Outra aplicação é que, usando essas impressoras, pode-se diminuir o número de peças de um determinado equipamento. Uma
parcela das peças que eram feitas separadamente podem ser produzidas
pelas impressoras 3D. A indústria aeronáutica está usando isso intensamente. E quanto ao material que pode ser usado como “tinta”, vemos cada vez
mais uma diversificação, como polímeros, cerâmica, metais, vidro, etc.
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Podemos pensar em novo modelo de negócios: uma indústria de máquinas
de lavar envia um arquivo digital para seu cliente, que imprime diretamente a
peça em um centro de impressão 3D. O cliente não precisa esperar dias para
a peça chegar a sua casa. Isso serve também para caríssimas peças de uma
aeronave, que podem ser impressas em um centro de impressão em aeroportos. Olha aí os aeroportos gerando uma nova fonte de receitas! As impressoras
potencializam a geração de novos negócios, mais focados em criação e design
e sem necessidade de possuir linhas de produção. Indústrias sem fábricas.
Em 2016, foram necessários 63 bilhões de animais terrestres para alimentar 7 bilhões de seres humanos. Os animais ocupam um terço da massa
terrestre, utilizam 8% do nosso abastecimento de água e geram 18% de
todos os gases com efeito de estufa. As impressoras 3D podem provocar
uma disrupção nessa indústria usando bioprinting (engenharia de tecidos e impressão 3D) para produzir couros e futuramente carne (carne,
frango e carne de porco) em laboratório. Com a bioimpressão de carne,
poderíamos alimentar o mundo com 99% menos terra, 96% menos água,
96% menos gases com efeito de estufa e 45% menos energia. Se isso
realmente acontecer, afetará países altamente dependentes de exportação de carne, como o Brasil.
Cerca de 10% da população global é afetada pela doença renal crônica, com
milhões de pessoas morrendo a cada ano devido à falta de tratamento acessível. Mas os cientistas da Harvard’s Jennifer Lewis Lab deram recentemente
o primeiro passo para a criação de um rim artificial que poderá um dia substituir os rins de doadores biológicos.
As impressoras 3D afetam indústrias existentes e criam novas. Podem afetar
estratégias de criação de emprego de governos, uma vez que tornarão, em
muitos casos, irrelevante o fato de um país ter mão de obra barata. Por outro
lado, geram novas oportunidades, com empregos mais focados na exploração do potencial da tecnologia, como criação e design.
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4.8 IoT: as coisas se tornam inteligentes
Também a Internet of Things (IoT) ou Internet das Coisas já começa a despontar como uma força disruptiva muito forte. As previsões são de vários
bilhões de dispositivos conectados. Já vemos exemplos em todos os cantos.
Vemos seu uso no dia a dia em quase todos os setores, como transporte,
saúde e manufatura, esta última, por exemplo, com manutenção preditiva.
Em todos os usos está claro que o potencial da IoT é a utilização em conjunto do dispositivo acrescido das tecnologias de mobilidade, Inteligência
Artificial, Cloud Computing e as plataformas sociais.
Mas existem outros objetos inteligentes e disruptivos à vista. Por exemplo,
os veículos autônomos ou driverless cars estão mais próximos do que pensamos. Não é mais uma questão de se, mas de quando esses veículos estarão nas ruas. Eles são, com certeza, a mais importante inflexão da indústria
automotiva em cem anos, e provavelmente os bebês nascidos hoje jamais
precisarão aprender a dirigir, como fizeram seus pais.
Já existem veículos com variados graus de automação rodando nas ruas.
Com certeza veremos uma evolução gradual, mas acelerada, de autonomia
parcial para um veículo inteiramente autônomo nos próximos dez a quinze anos. Seu impacto não se dará apenas na indústria automotiva, mas em
todo o ecossistema que gravita em torno dessa indústria, como seguradoras, financiadoras de veículos, oficinas, serviços de aluguel, táxis, empresas
de transporte e logística, operadoras de estacionamentos, advogados especializados, autoridades de trânsito, etc.
Uma reunião de cúpula do ITF (Fórum Internacional de Transportes),
em 2015 debateu esse assunto em profundidade e ficou claro que a
atual regulamentação é um dificultador que atrasa a massificação da
tecnologia. Mudanças serão necessárias e o primeiro passo é alterar a
Convenção de Viena, de 1968, que estipula que todos os veículos têm
que estar sob controle do motorista. Os aspectos legais que têm que
ser revistos são muitos, como as leis de trânsito, as responsabilidades
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civis, a definição de padrões de segurança para licenciamento de VA
seguros, etc. Além da Europa, países como EUA, China e Coreia estão
avançando nesses estudos.
Supondo que a regulamentação seja mudada, por pressão da indústria e
sociedade, o que vai acontecer? Aliás, já vemos inovações disruptivas afetando setores e provocando acirrados debates jurídicos. No fim, a inovação
triunfa. Abordamos o setor seguros, mas um outro que será profundamente
afetado será o de transporte rodoviário. Provavelmente será o setor em que
a massificação da tecnologia deverá ocorrer primeiro. Em alguns países, a
pressão por sua adoção será grande. Na Europa, metade dos custos de longa
distância é devido aos custos aos motoristas. Sem eles, os custos da logística,
hoje fundamental para a competitividade, será reduzida significativamente.
Um caminhão sem motorista poderá rodar praticamente 24 horas parando
apenas para reabastecimento. Claro que haverá resistência por parte dos
próprios caminhoneiros, mas em outras profissões a automação substituiu
o trabalho pela computação, como nas cabines dos aviões (não temos mais
navegadores ou engenheiros de voo).

4.9 Drones por toda a parte
Temos também os drones. Para muitos, ainda simples curiosidade, mas
quando olhamos de perto, vemos que seu avanço tem sido exponencial.
Hoje um drone apresenta 98% da funcionalidade do Predator, um famoso
drone de aplicação militar, mas apenas a um milésimo de seu custo. Na prática, os 2% de diferença são os armamentos que os drones civis não possuem.
A aplicabilidade dos drones é ilimitada e ainda nem arranhamos seu potencial. Por exemplo, um drone de uma competição promovida pela Singularity
University, foi inicialmente criado para solucionar problemas de transporte
na África, após seus criadores terem constatado que um problema crônico
na região é ter as estradas interrompidas por inundações. Criaram então um
drone específico para transporte. O potencial dos drones pode ser percebi71

do quando observamos que eles estão dobrando sua relação preço/performance a cada ano. É um ciclo mais rápido que a própria Lei de Moore. Um
drone que carregue hoje a uma distância de 20 quilômetros um peso de
4 quilos, um ano depois poderá carregar oito quilos e, em mais outro ano,
carregará 16 quilos.

5. IMPLICAÇÕES PARA O BRASIL
Estamos vivenciando transformações cada vez mais rápidas e de maior amplitude. O Brasil não está fora dessas transformações. Um rápido olhar ao
passado recente mostra quão impressionante é o ritmo das mudanças. Em
1995, há pouco mais de 20 anos, éramos 35 milhões de navegantes na Internet mundial. Hoje somos quase três bilhões, cerca de 40% da população
mundial. 80 milhões usavam celulares, hoje três em cada quatro pessoas do
mundo têm um, ou mais de 5,2 bilhões.
As mudanças não vão parar por aqui. Se pensarmos que entre 2018 e
2028 teremos pelo menos sete gerações da Lei de Moore, potencialmente teremos um aumento de 128 vezes na capacidade computacional.
Para termos uma percepção melhor, 128 significa 2 multiplicado por ele
mesmo 7 vezes. Isso pode significar máquinas pelo menos cinco vezes
mais poderosas, a custos cinco vezes mais baratos e cinco vezes menores
em espaço. Essas evoluções estarão em todas as tecnologias Impressoras
3D, drones, sensores, smartphones, algoritmos, etc. Coletivamente, essas
evoluções tecnológicas serão a base para criar profundas transformações
nos negócios.
A jornada da transformação digital está desafiando e criando rupturas
para todas as sociedades, em todos os setores de indústria, criando novos
modelos de negócio e novas maneiras de fazer as empresas operaemr. A
magnitude dessa transformação não pode, em absoluto, ser ignorada por
nenhum governo.
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A inovação vem agora do mundo do software e não mais do mundo físico.
Assim, o custo e a velocidade mudam completamente, criando um cenário
inteiramente novo. No mundo físico dois fatores limitantes são o capital e a
informação. Mas com o barateamento das tecnologias de desenvolvimento
de software, a barreira não é apenas reduzida, mas simplesmente destruída.
Pode-se a partir de um insight num Starbucks criar um app em poucas semanas ou dias, com o poder de mudar todo um setor de negócios. Com a
rápida disseminação de informações (acesso a eventos como TED, Coursera,
papers grátis e incontáveis grupos de discussão) e o custo zero de ferramentas de desenvolvimento (SDK - System Development Kits), podemos facilmente considerar que o custo de desenvolver uma solução seja pelo menos
10 vezes menor que há 20 anos. E pela facilidade de troca de ideias podemos
ter 10 vezes mais inovadores circulando por aí, colocando sua imaginação
em prática. O resultado? Pelo menos 100 vezes mais potencial de inovação
disruptiva hoje que há duas décadas. E daqui a dez anos provavelmente será
1000 vezes mais! Inovação disruptiva significa competição inesperada, de
onde menos se espera.
O desafio é que muitos gestores formados no mundo analógico ainda não
perceberam o quanto isso mudará o mundo dos negócios e as economias. A
ruptura digital não afeta apenas indústrias tipicamente digitais, como mídia
e música, mas toda e qualquer indústria.
O que fazer? Antes de mais nada, adotar um modelo mental disruptivo.
Entender que nem um profundo conhecimento de sua indústria, necessariamente o fará ser disruptivo nela. Provavelmente não, pois a tendência é
limitar nossa criatividade aos limites atuais impostos pela indústria que conhecemos. A competição na sua indústria virá de outra, talvez até da própria
indústria de tecnologia.
Transformação digital ainda gera dúvidas até mesmo quanto a sua definição e abrangência. Considero que a jornada da transformação digital
é incorporar tecnologias digitais para permitir mudanças radicais na maneira como a empresa opera e como faz negócios. Por ser um fenômeno
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novo, não sabemos bem o que é, mas já sentimos que existem mudanças
significativas acontecendo aqui e ali, sinais claros do embrião de uma
revolução. Estamos trilhando os primeiros passos, mas que ao longo dos
próximos anos vão desmontar empresas e até setores consolidados, funções e empregos existentes vão desaparecer e outros surgirão em seu
lugar, competidores vão surgir de lugares inesperados, criando novos
setores de indústria.
A dificuldade de estudar as várias tendências dos diversos analistas de
indústria é saber até que ponto as tecnologias citadas isoladamente são
hype, tendência ou um tsunami que vai varrer um setor inteiro. IoT ou
impressoras 3D são um exemplo. Olhar essas tecnologias de forma isolada
é perder a perspectiva que elas têm, em convergência com outras, como
mobilidade, analítica e cloud, o potencial de destruir toda uma cadeia de
valor existente hoje. Diante desse cenário de mudanças disruptivas passando a ser o “business as usual”, devemos nos perguntar “e o que virá agora? ” E
não apenas observando de longe e tentando reagir, talvez, postumamente,
às disrupções. A mudança disruptiva já é uma condição do mundo atual. O
importante é pensar em como manter algum tipo de estabilidade dentro
desse contexto.
Por exemplo, se ficarmos um uma tecnologia, como a IA, vemos, infelizmente, que no Brasil as discussões sobre os seus impactos continuam muito tênues. Pouco se faz de concreto pelos legisladores e gestores públicos, pouco
se faz nas empresas (mas fala-se muito!), e em grande parcela da academia o
assunto está restrito a poucos pesquisadores de ciência da computação. Temos que desenvolver de forma acelerada um plano de Estado, como outros
países assim o fizeram, como vimos, no decorrer deste capítulo, para não
perdermos mais uma oportunidade e nos inserirmos como protagonistas
na sociedade digital impulsionada pela IA. Se nada fizermos ou o fizermos
lentamente, sem consistência, corremos um imenso risco de assistirmos à
revolução da IA acontecendo lá fora e nós fiquemos ainda mais distantes
dos países mais produtivos.
Impactos da digitalização para o Brasil

A agenda para melhorar a produtividade do país é urgente. No passo em
que estamos, é provável que a revolução digital aconteça nos países desenvolvidos e nossa distância em relação a essas economias vai aumentar exponencialmente. É um tema que precisa ter senso de urgência ou correremos
o risco de ficarmos muito mais atrasados.
As seguintes sugestões podem ser incorporadas às agendas de Estado:
1.

Estabelecer um conselho de estudo das implicações da aplicação de
tecnologias exponenciais como a IA, nos moldes que recentemente foi
efetuado pelo governo americano (Casa Branca, 2018). Esse conselho
deve ter prazos e metas bem definidos e ser constituído por membros
da academia, iniciativa privada, órgãos públicos e startups.

2.

Incentivar os órgãos públicos e o setor privado a incrementar ações
que facilitem a adoção de tecnologias exponenciais. Basicamente a
adoção de novas tecnologias dá-se pela junção de três fatores básicos:
domínio do conceito, disponibilidade de competências e cultura de
inovação e experimentação.

3. Criar condições para impulsionar startups inovadoras, fortemente baseadas em tecnologias digitais exponenciais. A experiência de Israel, (Singer,
2011) pode ser uma fonte de inspiração, guardadas as diferenças entre
nossos países. Mas, independentemente das especificidades, as bases
para criação de ecossistemas de inovação são essencialmente disponibilização de talentos (incentivar a educação em tecnologias exponenciais
em todo o ensino médio e superior), densidade desses talentos (incentivar formação de coworkings e polos de tecnologias digitais exponenciais), acesso à capital (mecanismo de incentivo a empreendedores e
investidores), cultura de inovação (fomentar cultura de empreendedorismo desde o início dos estudos) e aspectos regulatórios, minimizando
o aparato burocrático que pesa sobre o ambiente de negócios no Brasil.
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ABSTRACT
In the next decade, disruptive technologies will be present in global production systems, with integrated, connected and intelligent business models
(precision in the parameters of efficiency, process and product customization). Studies show the Brazilian market still timid in adoption of these technologies which compromises our insertion in the global competitive game.
The focus of the Brazilian industry is on productivity, efficiency and cost, and
less on productive chain, products and business models. Among the barriers, stand out the lack of skilled worker (internal scope) and regulation
and bureaucracy (ex-ternal scope). The digital transformation of Brazil depends on a program shared with pub-lic and private sectors, universities
and civil society.
Keywords: Innovation, Artificial Intelligence, Industry 4.0, Brazilian Industry.
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil contemporâneo caracteriza-se por ser uma sociedade conectada
com o mundo e interconectada – instituições, cidadãos e governo –, o que
implica ambientes econômicos complexos que requerem diagnósticos e soluções amplamente negociadas. A nosso favor, temos um mercado forte e
diversificado; faltam-nos políticas públicas articuladas com o setor privado
que promovam a inovação tecnológica.
A inteligência artificial (IA) é a base da Indústria 4.0, particularmente o aprendizado de máquinas que, simultaneamente, aperfeiçoa os sistemas automaticamente e aumenta a acurácia da capacidade preditiva. Agregando valor
ao trabalho humano, a IA está transformando tarefas e funções, processos e
modelos de negócio. Os chamados “clusters tecnológicos” são a Inteligência
Artificial (IA), o Big Data, a Computação em Nuvem, a Internet das Coisas, a
Produção Inteligente e Conectada (“Manufatura Avançada”), as Redes de Comunicação, as Nanotecnologias, os Bioprocessos e Biotecnologias Avançadas,
os Materiais Avançados e as Tecnologias de Armazenamento de Energia.
Os estudos do mercado brasileiro mostram a ainda tímida adoção dessas
tecnologias em comparação com outros países, o que compromete nossa
inserção no jogo competitivo mundial. O desafio é tirar o país da condição
de mero consumidor de tecnologias produzidas no exterior e ofertadas aqui
por multinacionais, criando as condições para colecionar “casos de sucesso”,
além da sempre citada Embraer.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é a maior referência nos estudos
da indústria brasileira, acumulando uma extensa base de dados. Fundada em
1938 como órgão representativo do setor produtivo, a partir de 1988 seu foco
de atuação passou a ser a competitividade do produto brasileiro, a inserção
das empresas no mercado internacional e a redução do Custo-Brasil. A Confederação publica anualmente diversos relatórios com dados e reflexões sobre
a indústria brasileira; desde 2016, o tema da inovação no contexto da Indústria 4.0 adquiriu relevância: o estudo “Sondagem Especial: Indústria 4.0” é parte
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da sondagem de opinião empresarial realizada mensalmente (“A Sondagem
Industrial”), com o objetivo de monitorar a evolução da atividade industrial,
do sentimento do empresário e, consequentemente, da evolução futura da
indústria (âmbito nacional e em parceria com 26 federações de indústria).
O artigo está dividido em cinco seções, além da introdução. A seção 2 contempla a metodologia do artigo e dos estudos da CNI; a seção 3 apresenta
um panorama atual da indústria brasileira; a seção 4 fornece indicadores
básicos para construir uma perspectiva futura; a seção 5 agrega referências
internacionais, e a seção 6 explora indicadores com potencial de acelerar o
processo de inovação.

2 METODOLOGIA
O artigo agrega e reflete prioritariamente sobre os diversos estudos da CNI
(ver referências) e sobre o “Projeto Indústria 2027: riscos e oportunidades
para o Brasil diante de inovações disruptivas”, uma iniciativa da CNI e da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI)1, coordenada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL)2 . Fora a análise dos relatórios, encontros presenciais com a
equipe de pesquisa facultaram o acesso a aspectos específicos de metodologias, dados e impressões subjetivas.
A coleta de dados da CNI é realizada por meio de questionários enviados
aos principais executivos das empresas. No caso da “Sondagem Especial –
Indústria 4.0”, a amostra efetiva contou com 2.225 empresas (910 pequenas,
815 médias e 500 grandes);
os resultados gerados são médias ponderadas dos portes das empresas3 . O
1

2
3
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Mobilização Empresarial pela Inovação, movimento organizado pela CNI, lançado em
2008, formado por líderes empresariais. O foco do estudo foram dez sistemas produtivos:
agroindústria, insumos básicos, química, petróleo e gás, bens de capital, complexo
automotivo, aeroespacial e defesa, tecnologias da informação e da comunicação (TICs),
farmacêutico e bens de consumo.
Durante 14 meses, março de 2017, a pesquisa envolveu uma equipe de 75 especialistas
em tecnologias, setores industriais e política de inovação.
Peso é a relação do número de empregados no porte com o total de empregados na

estudo “Investimentos em Indústria 4.0” baseou-se em duas perguntas incluídas no questionário anual de investimento na indústria (2018), em uma
amostra de 632 empresas de grande porte. No estudo da MEI, 753 empresas4
responderam ao questionário (meta de 1.100 empresas, em um universo de
4.000); a coleta de dados foi processada pela CNI, e a execução técnica, realizada pelos Institutos de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
A CNI adota alguns procedimentos para minimizar riscos: (a) registro formal do
respondente (em geral, um dos líderes do setor-alvo); (b) conteúdo das perguntas
elaborado para evidenciar contradições; (c) avaliação da consistência das respostas; e (d) cláusula de confidencialidade (non-disclosure dos dados individuais).
As pesquisas contêm vieses metodológicos, tais como (a) as amostras não
segregam multinacionais de empresas brasileiras, com impacto acentuado
particularmente no tema tecnologia; (b) a origem primária cadastral é o
RAIS5 , em que a escala/tamanho da empresa é definida pelo número de funcionários, parâmetro questionável especialmente para os setores intensivos
em capital/tecnologia (o CNI não tem acesso ao faturamento das empresas).
Integram as referências o estudo realizado pelo grupo de Gestão em Automação da Poli/USP, relatórios governamentais da Alemanha e da China e a
edição especial da Revista Exame.

3 PANORAMA ATUAL DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
A produtividade da indústria brasileira aumentou 8,1% de 2016 a 2017 (Gráfico
1), mas se mantém inferior à dos concorrentes internacionais (CNI Notícias,
2017), consequência de diversos fatores, dentre eles educação, burocracia
4

5

indústria: 0,246 pequena; 0,259 média; 0,496 grande.
Empresas respondentes: 236 grandes empresas (+ de 500 empregados), 31,3% do
total; 223 média-grande (250-500 empregados), 29,6% do total; e 294 médias (100-250
empregados), 39,0% do total.
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais): relatório de informações socioeconômicas
solicitado pelo Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro às pessoas jurídicas anualmente.
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(inclui instabilidade fiscal/tributária) e infraestrutura. A capacidade do país de
transformar recursos em bens e serviços (trabalho em renda) está pior do que
em 1994 (produção por trabalhador, em 20 anos, passou de 25 mil dólares
para 30 mil dólares, crescimento de 19%, enquanto nos EUA avançou 48%)6 .

ciam-se: (a) educação, com o Brasil ocupando o 10º lugar entre os 16 países
por conta das dimensões de disseminação (11º lugar) e qualidade (12º lugar); e (b) tecnologia e inovação, ocupando a 13ª posição, situando-se no
terço inferior, efeito em parte da baixa capacidade de inovar das empresas
– os gastos do setor privado em P&D caíram de 0,41% do PIB, em 2014, para
0,39% do PIB em 2015 (na Tailândia, por exemplo, subiu de 0,26% para 0,44%
no mesmo período).
O foco do uso de tecnologias digitais na indústria brasileira (Gráfico 2) é
produtividade, incremento de eficiência e custo, e menos cadeia produtiva, produtos e modelos de negócio. Entre os benefícios esperados, 54% das
empresas indicaram redução de custos operacionais, 50% aumento da produtividade, 38% melhora da qualidade dos produtos e serviços, 35% otimização dos processos de automação, e 24% desenvolvimento de produtos ou
serviços mais customizados e melhora do processo de tomada de decisão.

Gráfico 1: Quadro comparativo de produtividade.
Fonte: CNI – Notícias (2017)7

Em termos de competitividade, houve uma melhora nos rankings de sete dos
nove fatores avaliados, mesmo assim o Brasil se manteve na penúltima posição
(à frente apenas da Argentina, num total de 16 países8). Encontra-se no terço superior (1º a 6º posição) em disponibilidade e custo de mão de obra; em competição e escala do mercado doméstico e educação, no terço intermediário; nos demais, no terço inferior. O país perdeu duas posições em infraestrutura e logística.

Gráfico 2: Foco do uso de tecnologias digitais
Fonte: CNI. Sondagem Especial 66

Entre os diversos fatores importantes no cenário da Indústria 4.0, eviden6

7
8

Estudo do Insper em parceria com a consultoria Oliver Wyman (INSPER, 2018). Disponível
em:
https://www.insper.edu.br/noticias/imprensa-0-0-a-produtividade-no-brasil-epior-hoje-do-que-era-em-1994-entenda-por-que/. Acesso em: 10/08/2018.
Brasil (5,5%), EUA (16,2%), Alemanha (10,7%), França (21,7), Argentina (11,2%) e
México (9,2%).
Canadá, Austrália, Coreia do Sul, Polônia, Rússia, Espanha, Chile, Argentina, Turquia, Brasil,
Colômbia, África do Sul, Tailândia, México, Peru e Indonésia. (CNI, 2017-2018).
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O desconhecimento de seus benefícios associado ao alto custo explica o
uso de tecnologias digitais por menos de 50% das empresas. Dentre as empresas consultadas, 43% não correlacionaram tecnologia digital vs. competitividade (57% pequenas empresas e 32% grandes empresas).

79

Entre as grandes empresas houve um aumento do uso dessas tecnologias: de 63%, em 2016, para 73%, em 2018. Sobre investimentos, em 2018,
48% pretendem investir em tecnologias digitais que já utilizam, 32% não
pretendem investir e 20% não sabem ou não responderam. Do total de investimentos planejados, 96% são de empresas que já utilizam essas tecnologias; entre as empresas que ainda não as utilizam, apenas 7% pretendem
investir em 2018.

Gráfico 4: Identificação de pelo menos uma das 10 tecnologias digitai listadas/2016 (Anexo Fonte: CNI, Sondagem Especial 66.

Gráfico 3: Utilização de pelo menos uma das 10 tecnologias digitais

Em uma abordagem setorial, a Tabela 1 indica os percentuais de
utilização de pelo menos uma das tecnologias digitais listadas: quanto maior
a intensidade tecnológica da atividade, maior é o uso das tecnologias digitais.

Fonte: CNI. Sondagem Especial 66.
Setores que menos usam

Automação digital com sensores para controle de processos é a tecnologia
mais utilizada (46% em 2018, vindo de 40% em 2016), em segundo, Sistemas
integrados de engenharia para desenvolvimento e manufatura de produtos
(37% em 2018, 27% em 2016). Serviços em nuvem associados ao produto é
a única tecnologia que melhorou de posição de 2016 para 2018, contudo
permanece no bloco das tecnologias menos utilizadas.
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%

Outros equipamentos de transporte

23

Manutenção, reparação e instalação de máquinas
e equipamentos

25

Farmoquímicos e farmacêuticos

27

Minerais não metálicos

28

Vestuário e acessórios

29

Calçados e suas partes

29
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Setores que mais usam

%

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

61

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

60

Coque, derivados do petróleo e biocombustíveis

53

Máquinas e equipamentos

53

Metalurgia

51

Produtos de material plástico

49

Produtos diversos

49

Produtos têxteis

47

Veículos automotores

46

Químicos (exceto HPPC)

45

Tabela 1: Ranking setorial das empresas que utilizam pelo menos uma das tecnologias digitais listadas
Fonte: CNI. Sondagem Especial 66.

Gráfico 5: Barreiras internas que dificultam a adoção de tecnologias digitais
Fonte: CNI. Sondagem Especial 66.

As tecnologias de automação digital, pilares das “fábricas inteligentes”, têm
ainda baixa penetração na indústria brasileira. Apenas 27% usam sensores
no controle de processos e 8% na identificação de produtos e condições
operacionais (percentuais que sobem para 40% e 13%, respectivamente, entre as grandes empresas). A simulação e análise com base em modelos virtuais (“gêmeos virtuais”) é utilizada por 5% das empresas, coleta e análise de
grandes volumes de dados (Big Data) por 9% e serviços em nuvem por 6%.
Outro dado relevante apontado pelo estudo são as barreiras internas e externas (Gráficos 5 e 6) que dificultam a adoção das tecnologias digitais. A
regulação e a burocracia aparecem como principais fatores limitantes na decisão das grandes empresas em investir em tecnologias digitais.
Gráfico 6: Barreiras externas que dificultam a adoção de tecnologias digitais
Fonte: CNI. Sondagem Especial 66.

Impactos da digitalização para o Brasil

81

A Tabela 2 retrata a defasagem do Brasil diante dos países líderes em inovação em duas variáveis fundamentais: política industrial e investimento.
O foco das estratégias são competitividade internacional, ecossistemas de
inovação, qualificação da força de trabalho, as pequenas e microempresas9,
a qualidade de vida e saúde da população e a sustentabilidade ambiental. É
importante observar que se o valor absoluto sugerido pela CNI já é pequeno
comparativamente aos valores dos demais países, seu valor relativo é ainda
menor se considerarmos os estágios de desenvolvimento.

País

Estratégia Digital

Investimento em
Inovação - 2017
(US$)

Alemanha

Meta: ser a maior referência em fábricas
inteligentes, com manufatura integrada

105 bilhões

China

Meta: alcançar o investimento americano até 2025 e virar uma superpotência
até 2049

279 bilhões

Estados Unidos

Meta: manter a liderança em inovação
e recuperar a ponta em manufatura
avançada

533 bilhões

Japão

Meta: desenvolver robôs para substituir uma força de trabalho que vem
encolhendo

140 bilhões

Brasil

Desafio sugerido pela CNI: elevar a fatia
de indústrias acima da geração 3 de
24% a 61% do total até 2027

20 bilhões

4 PERSPECTIVAS PARA O BRASIL
O projeto Indústria 2027 da MEI preconiza que em dez anos as tecnologias
disruptivas estarão presentes em todos os sistemas produtivos globais, advertindo para a premência da indústria brasileira se preparar para esse cenário. Os modelos de negócio estão evoluindo para modelos integrados,
conectados e inteligentes apoiados em tecnologias que promovem o aumento da precisão nos parâmetros de eficiência, a customização dos processos em distintas escalas e a personalização dos produtos.
Das quatro gerações de digitalização10 discernidas pelo estudo, em 2017
aproximadamente 75% das empresas estão em G1 e G2, e apenas 1,6% se
localizam em G4. As expectativas, contudo, são positivas: 60% das empresas
apostam estar em 2027 em G3 e G4 (Gráfico 7).

Gráfico 7: Gerações de digitalização
Fonte: Revista Exame com base no Estudo Indústria 2027, CNI/MEI

Tabela 2: Estratégias Digitais
Fonte: Revista Exame, 30 maio 2018.

9
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No Brasil, existem 6,4 milhões de estabelecimentos, sendo 99% micro e pequenas
empresas que respon-dem por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado
(16,1 milhões) (Sebrae/2018).

10 Geração 1: faz projetos ainda a mão. A produção é em máquinas não conectadas à
internet. Geração 2: usa softwares desconectados entre si e com a manufatura. Geração
3: já integrou os sistemas de criação com os de execução no chão de fábrica. Geração 4:
adota modelos virtuais, inteligência artificial e máquinas inteligentes (Revista Exame com
base no Estudo Indústria 2027, CNI/MEI).
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O estudo assinalou que é maior a probabilidade de as tecnologias de G4
serem dominantes nas funções de relacionamento externo das empresas
(78% relacionamento com fornecedores, 72% para relacionamento com
clientes). Do ponto de vista das estratégias: as empresas de maior porte têm
66% de probabilidade de seguir uma estratégia digital avançada (RH capacitado, têm projetos aprovados ou em fase de implementação); as empresas
de porte médio-grande têm 40% de probabilidade de seguir uma estratégia
seletiva; e as empresas de menor porte têm 75% de probabilidade de seguir
uma estratégia de digitalização limitada (empresas analógicas).
O ritmo e a intensidade da evolução das empresas são função de (a) proatividade, (b) capacitação de RH, (c) escala de produção, (d) origem em
setores intensivos em tecnologia. Essas variáveis colocam as empresas
de maior porte em posição privilegiada, o que não impede as demais
empresas de avançarem por meio de planos e metas bem definidos e
críveis. A crença dos executivos brasileiros é de que o futuro se constrói
por meio de investimentos em capacitação e de planos de longo prazo
implementados diariamente.
Em paralelo aos processos das indústrias estabelecidas, proliferam ecossistemas de empreendedorismo em várias regiões do país. O último Censo de
Startup identificou 779 startups11 (70% fundadas entre 2016-2017), sendo
que 21% alcançaram o estágio de escalar seus modelos de negócio; as barreiras ainda são imensas para escalar e para se tornar sustentável (74% das
startups brasileiras fecham após cinco anos, e 18% antes de dois anos 12).
Crescem, no entanto, as iniciativas de grandes e médias empresas em interagir com startups para acelerar a inovação, mesmo com os desafios de
acomodar as diferenças entre culturas, lógicas e perfis profissionais. Inicialmente concentradas nas gigantes de tecnologia, expandiram-se para corporações financeiras e, atualmente, praticamente todas as grandes empresas
mantêm um programa de incentivo e/ou financiamento de startups; gradativamente, o modelo de inovação tem sido adotado pelas médias empresas.
11 Disponível em: https://censo.startse.com
12 Dados da aceleradora Startup Farm.
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Considerado como um entrave à inovação do setor público (inclui bancos
e autarquias), as restrições na relação do setor público com as startups têm
perspectivas de fluir: o decreto 9.283 (02/2018) altera e regulamenta leis que
compõem o Marco Legal da Ciência e Tecnologia. Entre diversos assuntos
a Seção II do Capítulo II trata da participação minoritária em startups por
entidades públicas13.
Alcançar a “Geração 4” com adoção das tecnologias de inteligência artificial
altera a produtividade das empresas pela maior capacidade preditiva. Os algoritmos de IA, a partir de base de dados, identificam tendências e simulam
cenários, contribuindo com o planejamento da cadeia de suprimentos, com
a previsão de sazonalidades no melhor entendimento das expectativas do
consumidor, entre inúmeros outros benefícios.

5 REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Três experiências valem ser acompanhadas pelo caráter inovador e pelo potencial impacto na economia mundial: o processo da indústria 4.0 na Alemanha, o projeto China 2025 e a evolução do modelo de negócio da Amazon. Este último se insere em transformações provocadas pelas gigantes de
tecnologia, concentradoras de mercado e líderes incontestes em suas categorias; Amazon redefinindo o ecossistema de varejo, Google e Facebook
redefinindo o setor de mídia e reinventando a publicidade do século XXI, e
Apple redefinindo o mercado de luxo, ao aliar produção de baixo custo a
produtos com preço premium.
5.1 Indústria 4.0 na Alemanha
“Indústria 4.0” é uma iniciativa estratégica do governo alemão, adotada
como parte do Plano de Ação da Estratégia de Alta Tecnologia 2020. Lança13 Art. 4o Ficam as ICT públicas integrantes da administração pública indireta, as agências de
fomento, as empresas públicas e as sociedades de economia mista autorizadas a participar
minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos
ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e as prioridades
definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial.
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da em janeiro de 2011, as recomendações foram elaboradas pelo Grupo de
Trabalho entre janeiro e outubro de 2012, sob a coordenação da Acatech –
National Academy of Science and Engineering – e apresentadas ao governo
alemão no Fórum de Implementação da Industry-Science Research Alliance,
realizado na Produktionstechnisches Zentrum Berlin, em outubro de 2012.
Para assegurar a continuidade do processo, as associações profissionais da
indústria criaram a Plataforma Indústria 4.0 com distintos grupos de trabalho. O documento indica duas vantagens comparativas: a) ponto de partida:
indústria em estágio mais avançado do que a brasileira, mais preparada para
a transição; e (b) projeto de país: estratégia compartilhada entre setor privado, governo e acadêmicos/especialistas.

O Grupo de Trabalho Indústria 4.0 definiu oito áreas prioritárias (Quadro 1):

O lugar de liderança global no setor de equipamentos de produção e o
foco em pesquisa, desenvolvimento e produção de tecnologias inovadoras
colocam a Alemanha em posição privilegiada na nova etapa de industrialização. Reconhece-se o potencial da Indústria 4.0 de enfrentar alguns dos
desafios atuais por meio de ganhos contínuos de produtividade e eficiência
de recursos na cadeia produtiva, incluindo a reorganização do trabalho em
função de fatores demográficos e sociais (liberação das tarefas rotineiras e
mecanizadas, retenção dos trabalhadores mais velhos por conta da escassez
de mão de obra qualificada, equilíbrio entre vida pessoal e profissional em
função de organização flexível).

Eficiência de recursos

O documento propõe adotar uma dupla estratégia: manter a liderança
mundial na indústria de equipamentos de manufatura, integrando consistentemente tecnologias de informação e comunicação em suas estratégias
tradicionais de alta tecnologia; e, simultaneamente, criar e atender a novos
mercados para tecnologias e produtos CPS. As metas associadas são integração horizontal através de redes de valor, end-to-end integração digital em
toda a cadeia de valor, integração vertical e sistemas de manufatura em rede.

Áreas prioritárias
Padronização e arquitetura de referência
Gerenciando sistemas complexos
Infraestrutura de banda larga
Segurança e proteção
Organização e design do trabalho
Treinamento e desenvolvimento profissional contínuo
Arcabouço regulatório

Quadro 1: Áreas prioritárias
Fonte: Elaborado pela autora

A implementação da iniciativa avança com uma abordagem sistêmica envolvendo todas as partes interessadas, tecnológicas e sociais, gerando uma
base sólida para uma cooperação bem-sucedida.
5.2 Projeto China 2025
O plano diretor industrial da China, “Made in China 2025”, lançado em dezembro de 2016, visa transformar o país em uma “superpotência industrial”
nas próximas décadas, desafiando a primazia econômica das principais economias e corporações internacionais. É um plano ambicioso, elaborado e
coordenado por um regime centralizado (“Capitalismo de Estado”). O foco
são setores com maiores contribuições ao crescimento econômico nas
economias avançadas, tais como automotiva, aviação, má-quinas, robótica,
equipamentos marítimos e ferroviários de alta tecnologia, veículos que economizam energia, dispositivos médicos e tecnologia da informação.
O modelo de “fábrica inteligente” está no centro da estratégia, inspirado nos
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conceitos alemão (Indústria 4.0) e americano (Internet Industrial). O propósito do plano é beneficiar e facilitar o domínio das empresas chinesas em detrimento dos concorrentes internacionais. Sua essência é a substituição gradativa da tecnologia estrangeira (autossuficiência), capacitando as empresas
chinesas a competir no mercado global e por meio de barreiras à concorrência estrangeira: fechamento do mercado de tecnologia da informação,
exclusão de subsídios locais, segurança e coleta intensiva de dados digitais
pelo estado chinês; a tendência é recrudescer as medidas protecionistas. A
meta é incrementar em 70% a participação de componentes e materiais básicos chineses até 2025, especificamente 40% dos chips de telefonia móvel
devem ser produzidos internamente, bem como 70% dos robôs industriais
e 80% dos equipamentos de energia renovável.
Para atingir esses objetivos, entidades governamentais em todos os níveis
canalizam grandes volumes de recursos; o Advanced Manufacturing Fund
soma 20 bilhões de CNY (2,7 bilhões de euros), o Fundo Nacional do Circuito
Integrado chegou a receber 139 bilhões de CNY (19 bilhões de euros). Os
fundos nacionais são complementados por um conjunto de veículos provinciais (total de 279 bilhões de dólares – ver Tabela 2).
Outro componente estratégico do plano são aquisições aceleradas de empresas internacionais de alta tecnologia por investidores chineses, parcialmente apoiadas e orientadas pelo estado (iniciativas opacas, i.e., sem transparência, contrariando os princípios internacionais de concorrência).
O documento reconhece os potenciais desafios (ou limitadores): (a) apenas uma
pequena vanguarda de fabricantes chineses atingirá um nível mais alto de eficiência e produtividade, pioneiros que provavelmente dominarão seus setores no
mercado doméstico, tornando-se competidores nos mercados internacionais; (b)
descompasso entre prioridades políticas vs demandas da indústria; e (c) ausência
de iniciativa e investimento de baixo para cima, além de fatores estruturais (redução do mercado de trabalho para a mão de obra menos qualificada, estrutura de
ensino defasada). As principais recomendações encontram-se no Quadro 2.
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Recomendações
Aumentar a transparência
Reforçar os requisitos para aquisições lideradas pelo Estado
Ampliar o escopo da segurança nacional
Implementar uma política de concorrência mais ampla
Estabelecer medidas de “reciprocidade”
Triagem de investimentos do Estado para aquisição de tecnologias estratégicas
Política industrial direcionada para tecnologias cibernéticas
Quadro 2: Principais recomendações
Fonte: Elaborado pela autora.

Complementando, o documento propõe o fortalecimento da coleta e do
compartilhamento de informações entre as associações industriais, i.e.,
aprofundamento do intercâmbio entre associações, parceiros e alianças, e
institutos políticos (restritas a questões técnicas que não exigem decisões
políticas). Em paralelo, recomenda evitar a transferência unidirecional de
tecnologia (alta vulnerabilidade advinda da digitalização); como método
eficaz de proteção, aconselha limitar a cooperação técnica e a integração
digital a áreas nas quais as empresas chinesas já estão em um nível tecnológico avançado.
Constatando a fragilidade do ambiente digital na China para as empresas
estrangeiras, particularmente pela extensa coleta de dados pelo estado, o
documento recomenda que a Europa e os Estados Unidos ampliem seus
diálogos de segurança cibernética com a China, buscando identificar maneiras de neutralizar o sistemático fechamento do mercado chinês em importantes setores de alta tecnologia. Indo além, sugere que os países solicitem
à China esclarecimentos oficiais sobre o propósito, o caráter e a implementação das metas associadas ao “Made in China 2025”.
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5.3 Modelo de negócio da Amazon

induzindo produtos de marca própria (e coletar mais dados dos clientes).

A Amazon está reconfigurando o ecossistema de varejo. Seus movimentos
recen-tes reforçam a percepção de que a meta é construir a maior e mais barata infraestrutura de varejo, integrando os canais físicos e on-line, tornando-se
multicanal. No empenho em reduzir os custos de transporte, diante do objetivo de atingir cada vez mais domicílios em menor tempo, a empresa adquiriu,
em 2017, a rede americana de supermercados Whole Foods, franquia de 460
lojas em centros urbanos estratégicos (consumidores de alta ren-da), transformando-a em cadeia de fornecimento, centro de entrega para a Amazon Fresh
e hub para distribuição de outras operações (com potencial de serem pontos
de devo-lução de pedidos on-line). Em paralelo, desde 2016, a Amazon investe
na formação de frota própria composta de aviões (leasing) e caminhões, além
de armazéns sofisticados (em 2012, a Amazon adquiriu a Kiva Systems, empresa de robótica de armazéns, por US$ 775 milhões).

Segundo Scott Galloway (2017),

Sua receita é originada nas vendas de produtos de consumo de varejo da
própria Amazon e na Amazon Marktplace, na venda de anúncios por meio
do Amazon Media Group e nos serviços em nuvem da Amazon Web Services. Lançado em 2000, o Amazon Marketplace responde por 40% das vendas
totais da Amazon: expansão das ofertas sem custos adicionais de estoque, e
atendimento à “cauda longa”; como benefício adicional, a Amazon coleta os
dados que dá acesso aos produtos mais promissores. A AWS – fornecedora
de plataformas de computação em nuvem sob demanda para pessoa física,
empresas e governos com base em assinatura com 34% de toda a nuvem
em 2017 – é responsável por mais de 50% do lucro da Amazon.
Não sendo lucrativo o comércio eletrônico, a estratégia da Amazon é montar
um modelo de negócio com dois pilares: (a) oferecer a maior e mais barata
infraestrutura de varejo a ser utilizada por terceiros, e (b) firmar contratos de
assinatura com as famílias mais abastadas do planeta. Atualmente, 70% das
famílias americanas de alta renda têm a assinatura Amazon Prime. A mais
recente aposta é no seu assistente digital Alexa: oferece preços menores em
“compra por voz”. Com isso, a Amazon espera reduzir a relevância de marcas
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a Amazon agora tem todas as peças para possibilitar pedidos de zero
clique: in-teligência artificial, histórico de compras, armazéns a um raio
de 30 quilômetros de 45% da população dos Estados Unidos, milhões
de SKUs, receptores de voz (a Alexa) instalados nos lares mais abastados
do país, o maior serviço de nuvem/big data, 460 lojas físicas (em breve
milhares) e a marca de consumo mais confiável do mundo.

6 CONCLUSÕES
As decisões políticas e empresariais tomadas no curto prazo influenciarão
o futuro da indústria brasileira, determinando o grau, a intensidade e a natureza de sua inserção na economia global. Estamos diante de dilemas e
desafios de dimensões inéditas, num ponto de inflexão que pode alijar o
Brasil definitivamente do bloco de nações líderes. Em paralelo, as iniciativas
devem, ao mesmo tempo, assegurar que os benefícios econômicos e sociais
das tecnologias digitais sejam amplamente compartilhados pela sociedade,
representando uma melhora na vida dos brasileiros.
O Brasil é um país relativamente conectado (60,9% da população está conectada (Valor Econômico, 2018), com duas desvantagens: a sociedade civil
é mais conectada do que o governo (44ª posição global no ranking de Governo Digital, dentre 193 países14) e a conectividade é distribuída de forma
desigual entre as classes sociais (Gráfico 8).

14 Fonte: Ranking da Organização das Nações Unidas (2018). Países líderes em “governo
digital”: Estônia, Inglaterra, Coreia do Sul, Israel, Nova Zelândia, Canadá e Uruguai
(convidado recente para compor o grupo que compartilha experiências). Fonte: José
Clastornik, AGESIC - Agência de Governo Eletrônico e Governo da Informação e do
Conhecimento - Uruguai/palestra no GovTech (08/2018).
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namento, criar lin-has de financiamento específicas, colaborar com o setor privado
e outros países (transferência e proteção de dados), estabelecer marcos regulatórios
adequados e estabelecer e promover padrões técnicos abertos (interoperabilidade).

Gráfico 8: Conectividade entre classes sociais no Brasil
Fonte: Brasillab (GovTech, agosto, 2018)

As empresas estão pressionadas pela urgência em implementar mudanças envolvendo as etapas operacionais, investimentos em equipamentos que incorporem as tecnologias digitais, a adaptação de layouts e processos, a construção
de relacionamentos inéditos entre empresas ao longo da cadeia produtiva e
com os investidores e consumi-dores/clientes, entre outros. Em paralelo, o país
está diante da igualmente urgência de remodelar o ensino, em todos os níveis,
e os programas de treinamento para preparar os novos e reciclar os antigos profissionais para atender às exigências do mercado de tra-balho (novas funções,
novas interações homem-máquina). Os processos de trans-formação digital de
países como Israel, Coreia do Sul, China e Índia, por exemplo, devem fazer parte
do sucesso aos altos investimentos em educação.
As empresas indicaram 7 medidas de governo que devem ser tomadas visando acelerar a adoção de tecnologias digitais (Gráfico 9): promover o desenvolvimento da infraestrutura digital, investir em novos modelos de educação e em programas de treiImpactos da digitalização para o Brasil

Gráfico 9: Medidas de governo para acelerar a adoção de tecnologias digitais
Fonte: CNI. Sondagem Especial 66.

A ausência de uma infraestrutura digital adequada constitui-se um forte obstáculo ao desenvolvimento industrial brasileiro. O Brasil possui uma das mais caras
internets do mundo (três vezes mais cara do que nos EUA), a digitalização dos
serviços públicos é insipiente (“Governo Digital”) e a inclusão digital ainda não
abarca parte significativa da população. Simplificação e agilidade em processos
e transações reduz o “Custo-Brasil” 15, além de aumentar a segurança e minimizar
a corrupção (é importante notar o decresci-mento do custo da digitalização).
Governo Digital significa ganhos de eficiência, trans-parência, qualidade e cele15 A Índia estima uma economia de 2% do PIB função da plataforma digital do governo
(Sahel Kini, pa-lestrante GovTech/08/2018). Com base no PIB Brasil de 2017, significaria
uma potencial economia de 35 bilhões de dólares (PIB: 6,6 trilhões de reais) – (IBGE).

87

ridade dos serviços (desburocratização), capacitação de ge-stores públicos, integração de agências e instituições governamentais, com base em um sólido e
consistente arcabouço regulatório e legal. A segunda etapa, após a digitalização,
está calcada nas tecnologias de Inteligência Artificial – transformar os dados públicos em informações úteis (previsões assertivas para uma gestão pública mais
eficiente com impactos positivos na indústria).
A perspectiva é que, mantida a taxa média de crescimento do PIB (1,6% nos
últimos 10 anos), o Brasil levará mais de meio século para igualar o produto per
capita dos países desenvolvidos. O desafio é, ao menos, dobrar a taxa de crescimento, e para tal a CNI in-dica barreiras a serem vencidas16, dentre as quais
figuram: (a) insegurança jurídica e governança, que tem efeito direto sobre os
custos e volumes de investimento (custos de litigância e previsões de incertezas); (b) baixa qualificação dos profissionais e baixo grau de escolaridade da
população; (c) sistema tributário indireto sobre a renda de pessoas jurídicas e
sobre o comércio exterior; (e) marco legal de relações trabalhistas ultrapas-sado; (f ) baixo investimento em infraestrutura, recomendando transferir parte
ao setor privado; (g) prevalência do transporte rodoviário sobre o sistema ferroviário; (h) insu-ficiência e baixa qualidade do saneamento básico; (i) insegurança no fornecimento e alto custo da energia e dos combustíveis, alertando
para premência em ampliar a participação das fontes renováveis de energia; e
(j) desatualização do marco regulatório do setor de telecomunicações.
Especificamente sobre a Indústria 4.0, a recomendação é mapear as necessidades de incorporar as tecnologias digitais nas cadeias produtivas; priorizar
políticas de difusão e indução à adoção das novas tecnologias; ampliar e
melhorar a infraestrutura de telecomunicações; aperfeiçoar a regulamentação; desenvolver estratégias para a formação e requalificação de recursos
humanos e estabelecer um modelo de governança – que estimule a articulação institucional entre os órgãos públicos.

O projeto Indústria 2027 identificou como alicerces a serem implementados
Capacitação
das PME

Regulações
contemporâneas
e eficientes

Fomento com
segurança jurídica

Promover normas e padrões
facilitadores da
difusão das novas tecnologias.

Atualizar marcos legais
(comunicações,
CT&I, compras
governamentais,
biodiversidade,
privacidade e segurança da rede,
IoT, pesquisas
e aplicações de
técnica genômica
avançada).

Descomprimir recursos
federais destinados ao
sistema de CT&I.

Difundir soluções digitais
Ampliar e divere software
sificar programas
integradores,
de treinamento
plataformas
profissional (renoexperimentais e
var habilidades).
modulares (Senai e Sebrae).

Acelerar a capacitação e digitalização das agências
reguladoras (INPI,
ANVISA, ANATEL,
ANTT, Ibama).

Ampliar escalas de
suporte à inovação das
instituições financeiras
federais

Capacitação
de RH

Evoluir de
“centros de
formação” para
“centros de
aprendizagem”.

Antecipar habilidades e talentos
de trabalhadores.

Mobilizar
instrumentos
de crédito,
subvenção e
capital de risco.

Definir projetos e
programas prioritários,
com metas compartilhadas com o setor
privado e alocação de
recursos adicionais de
forma previsível e não
contingenciável.

16 Relatório “2018: Propostas da Indústria para as Eleições”, Resumos Executivos.
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Regulações
contemporâneas
e eficientes

Fomento com
segurança jurídica

Capacitação
de RH

Capacitação
das PME

Inserir o ensino
e o uso de
tecnologias em
todos os níveis
de educação.

Reforçar redes
de incubadoras
e aceleradoras.

Assegurar recursos para
as distintas fases dos
projetos prioritários.

Garantir trataPromover
mento fiscal
estudos e
favorável aos
debates sobre
os impactos das fundos de capital de risco.
tecnologias.

Aprimorar a Lei do Bem.
Convergir conceitos e
normais legais uniformizando critérios de aplicação (segurança jurídica
e fruição de incentivos
previstos em leis).

Quadro 3: Iniciativas a serem implantadas
Fonte: Estudo Indústria 2027/CNI/MEI.

A construção de um futuro promissor, além dos temas tratados anteriormente, passa por mais investimentos em pesquisas, governo e setor privado.
O Gráfico 10 compara o per-centual de investimentos em pesquisa de base
e pesquisa aplicada, indicando a singu-laridade do Brasil (reflexo, dentre outros, do distanciamento entre setor produtivo e uni-versidades).

Gráfico 10: Pesquisa de Base Vs Pesquisa Aplicada
Fonte: Estudo Indústria 2027/CNI/MEI.

Os casos de sucesso no Brasil, além da sempre citada Embraer, são em sua
maioria de multinacionais. A revista Exame, em sua edição especial, menciona a nova fábrica da alemã Mercedes-Benz, localizada em São Bernardo
do Campo, SP, e as recentes trans-formações da fábrica da Fiat em Betim. É
premente construir os cases de sucesso bra-sileiros.
O setor privado é estratégico no processo de inovação; a transformação digital do Brasil, contudo, depende de um programa compartilhado com o
poder público, que inclua as universidades e a sociedade civil. A tecnologia
tem que ser mais barata e acessível.
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ABSTRACT
In this chapter, cases of potential digital transformation at the level of the
public sector, from several countries, were analyzed. The central objective in
this presentation was, after a brief literature review, to generate a synthesis
of practices adopted in these cases, which can be considered for future planning and actions, both for decision-makers and for providers of technology
for the public sector. These various cases illustrate the potential for a new
level of relationship between the State and its citizens.
Keywords: Digital transformation, public sector, public policies, technology
for public sector.
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1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PARA
A ANÁLISE DE CASOS
O presente capítulo analisa casos de transformação digital no setor público,
com o intuito de gerar aprendizado inicial dos contextos avaliados. Contudo, tal tarefa precisa ser, diante da complexidade inerente à base conceitual,
delimitada em termos de suas perspectivas, fato que se estabelece neste
início de trabalho.
Primeiramente, promover nivelamento básico sobre transformação digital, que
apenas busca consolidar o que já se apresentou neste texto. Compreende-se por
transformação digital (TD) o processo de mudanças nas organizações decorrentes
da expressiva oferta de tecnologias emergentes, como big data, analíticos, internet
das coisas, computação em nuvem, criptomoedas, sistemas móveis, tecnologias
de aproximação, realidade aumentada, realidade virtual, entre muitas outras (Rogers, 2017; OECD, 2017a; Government Technologies, 2018). Essas implementações
oferecem potencial para a geração de inovações, ao determinar recursos para ambas as dimensões da inovação preconizadas por Schumpeter (1942) e validadas
por Utterbach (1996): tecnologias e modelos de negócios.
Apenas essa conceituação já provoca intenso debate, nestas e noutras fontes, como os de considerar o nível de transformação – superficial, automação
básica ou mais significativa, aplicando-se robotização em mudanças completas de processos intermediários e finais, entre outros. Não raro, depara-se
com algumas visões divergentes com base em vários termos, como comércio eletrônico, marketing digital, governo eletrônico / digital, digitalização,
entre outros, ressaltando uma conceituação ainda difusa para o processo de
transformação digital. Tal profusão de termos, advindos dos estudos científicos, de agentes de mercado – como institutos e padronizadores – e, principalmente, de empresas de tecnologia e consultoria, perfaz um contexto por
demais complexo e que será aqui tratado de forma delimitada para permitir
a efetiva contribuição (OECD, 2017b).
Adicionalmente, para essa delimitação de contexto a promover o atual debate, cabe perguntar: o que é e o que faz o setor público? A questão parece
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óbvia, mas a resposta precisa é difícil justamente em contornar os formatos
e ações de participação das máquinas públicas em atividades cotidianas do
cidadão. Uma pesquisa elementar, usando simplesmente a expressão “public sector”, em idioma inglês, num site de buscas, já demonstra esta dificuldade: será o agente público promotor de um serviço essencial? Será esse
agente o provedor desse serviço? Será apenas um regulador ou normatizador do mesmo serviço? As várias nuances e tipologias são dependentes de
oportunidades, ideologias, práticas de mercado, influências políticas, sociais
e demográficas, entre várias outras fontes que determinarão os contornos
finais para compreender o que é o setor público.
De maneira clara, as diferentes respostas à simples questão enunciam formas
diversas de atuação e intervenção pública, consequentemente da expectativa
de implementar automação e transformação digital, entre vários quesitos e implicações. Verifique-se, por exemplo, a atuação de empresas de transporte ferroviárias europeias, como as Deutsche Bahn (Deutsche Bahn, 2018), a Österreicher
Bahn (OBB, 2018), Societé Nationale de Chemins de fer Français (SNCF, 2018) e
Schweizerische Bahn (SBB, 2018), da Alemanha, Áustria, França e Suíça, respectivamente. Todas são empresas controladas pelos governos e, portanto, componentes de sistemas públicos de alta demanda que competem em ambientes
e modelos de economia privada, contra outras empresas. São geridas pelo governo, que indica seus corpos diretivos, determina e alinha políticas e planos e,
efetivamente, empreende no setor de transporte ferroviário.
Também podem ser nomeados alguns bancos públicos, como os casos
de Banco do Brasil (Banco do Brasil, 2018) e Caixa Econômica Federal (CEF,
2018), que, como agentes competitivos do ambiente de serviços bancários,
competem contra atores privados, ofertando serviços de investimentos,
contas correntes, cartões de crédito, financiamentos e seguros patrimoniais,
em formato além do que se poderia definir como focalizados em processar
programas governamentais, como financiamentos a agricultura e moradia,
entre vários outros. Retomando o caso das empresas de transporte ferroviário, são citados, como exemplo, os casos das companhias Amtrak (financiada
publicamente, com operação privada) e as competidoras privadas, como a
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BNSF Railway e Union Pacific, entre outras, demonstrando formas diversas
de atuação e posicionamento aparentemente parciais ou de delegação,
através de concessões a agentes da economia privada, em que o setor público pode promover a ação econômica efetiva num determinado mercado.
Em outros países, sabe-se que a máquina pública – além dos órgãos integrantes da burocracia efetiva e de empresas de setores econômicos produtivos, como as citadas – tomará formatos diferentes, partindo desde o controle estatal, sob códigos legais pertinentes a cada país, como é o caso das
companhias de transporte ferroviário, chegando, em outro extremo à simples inexistência daquele serviço ofertado pelo estado, apenas ocorrendo a
competição privada, eventualmente com regulação ou proposição pelo estado. Ademais, o estado pode atuar ainda como financiador, apoiador, contratante, agente regulador e, ultimamente, provedor integrante de cadeia
produtiva de vários desses serviços (como o fornecimento de energia ou
combustíveis, além da regulação de recursos humanos). Neste último caso,
por exemplo, cumpre citar o sistema unificado de saúde brasileiro, como
exemplo, nas várias formas que integra o atendimento a determinadas
ações e serviços de saúde com o ambiente privado (SUS, 2018).
Há ainda o impacto na continuidade de planejamento, que determinará variações em como projetos tecnológicos de qualquer natureza podem ser
considerados componentes de projetos temporários (ou “ações”), planos ou
políticas públicas. Cumpre lembrar, como destaca Polítize (2018), que “políticas públicas são conjuntos de programas, ações, atividades que o poder
público executa direta ou indiretamente. (...) precisa assegurar direito de cidadania para todos ou de forma específica para uma comunidade, um segmento social, cultural, étnico ou econômico”, em texto que combina fontes
como os enunciados da Constituição Federal Brasileira e da taxonomia de
gestão de projetos. A abordagem específica de ambas as fontes extrapola os
objetivos do presente texto, servindo-nos apenas de base.
Neste caso, as “ações” ou projetos temporários destinam-se a uma intervenção
pontual e imediata, por parte do poder público, diante de suas responsabilidaFundação Dom Cabral

des constitucionais quando, por exemplo, implementa-se um sistema digital
(baseado em serviço de site internet e aplicativo, hipoteticamente) para cuidar de populações vitimadas por uma ocorrência natural, como enchentes e
desmoronamentos advindos de chuvas torrenciais. Isto difere, por exemplo,
de soluções de comunicação e gerenciamento baseadas em plataforma de
computação que integre acervos de vários órgãos públicos, quando de uma
construção de uma obra viária, como uma estrada que interliga destinos sob
administração de um ente governamental. Aqui, a solução de potencial transformação digital, como será discutida a seguir, seria aplicada durante o projeto, que, em virtude de complexidade, poderá se estender por vários termos
de mandatos de governantes. E, finalmente, como nos casos das empresas
ferroviárias citadas, as plataformas digitais aplicadas para a interação com passageiros / cidadãos – compra de bilhetes, acompanhamento de transporte,
informações gerais de movimentação, etc. – e fornecedores, intermediação
com agentes privados (conexões de transporte), entre outros, são soluções
sem data para o término de funcionamento, podendo ser tratadas como bases que recebem constante transformação digital.
Tais plataformas, há alguns anos, apenas informavam horários e programação dos transportes, para que o usuário adquirisse, presencialmente, seus
bilhetes nas estações. Posteriormente, evoluiu-se para a aquisição dos bilhetes via internet, para impressão própria ou pela empresa, depois tratados
posteriormente como bilhetes convencionais. Atualmente, no processo de
transformação digital característico, as mesmas plataformas, com atualizações e implementações adicionais, permitem a adoção do bilhete totalmente digital, usualmente caracterizado pela disponibilidade de informações e
de um código “quick response – QR” em um telefone do passageiro, que vale
como o antigo bilhete impresso, substituindo-o, representando a TD desde
o nível mais elementar – da substituição do tíquete impresso – alcançando
até mesmo a automação – “self check-in” – e permitindo o nível de gestão da
companhia, ao rastrear a movimentação do passageiro, avaliar sobrecargas
do sistema, realizar cobranças, questões de segurança, incidentes, ações de
marketing, entre várias outras.
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Tais níveis demonstram a diversidade de possibilidades, de temporalidade e continuidade dos planos e projetos públicos, que irão determinar as
condições para a adoção de transformação digital. A “eliminação de papel”
circulando como documentos em processos burocráticos básicos, como os
de uso de um serviço público direto ou indireto de transporte, a apresentação em centro de atendimento de saúde ou mesmo a coleta de impostos e
taxas, como um primeiro patamar, podem ser adotadas em uma ação temporária, um projeto temporário ou como elemento de uma política pública,
neste último ponto sem data fixa para término, tornando-se solução praticamente similar ao que é adotado em ambiente privado.
Outro delimitador importante para o estudo dos casos é a interação efetiva com o ambiente privado. Em vários países, por várias administrações,
adotam-se as estruturas das parcerias público-privadas, com graus diversos previstos para intervenção do poder público na contratação, segundo seus planos, de agentes privados para a oferta de serviços e soluções
demandadas pela população. Podem ser analisados, dos casos estudados, algumas alternativas de aplicação de tecnologia para fundamentar,
agilizar e alterar processos, cabendo relevar que o ente público se alia ou
integra a uma ou mais empresas privadas para a ação pretendida. São
situações possíveis:
• De seleção do agente da economia privada que irá prestar o serviço. Neste caso, é possível pensar-se em uma plataforma web que irá automatizar
e trazer transparência ao processo de licitação desse agente a prestar o
efetivo serviço – como o caso de um hospital privado que integrará uma
campanha de saúde pública por tempo determinado. Toda a seleção e
futura prestação de informações operacionais, do tema de saúde e financeiras podem ser exibidas transparentemente aos cidadãos.
• No caso de uma operação permanente, como há de se projetar uma operação de transporte integrada por empresa pública e privada, em conexão, com cada ente, fazendo a prestação de serviços de parte de trechos
contratados pelos clientes.
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• Uma construção de estruturas de uso definitivo – como obras de arte,
instalações de armazenamento, aeroportos e infraestrutura de transporte,
hospitais, etc. – que são projetos, portanto, com determinação de datas
de conclusão, em que a transformação digital poderia agilizar o monitoramento de execução e permitir, posteriormente, o acompanhamento de
seu uso, trazendo transparência de informações ao público, em função
requerida por parte de qualquer administração pública.
O papel final do agente público, portanto, determinará oportunidades e
demandas para a implementação de níveis diferenciados de transformação
digital, devendo ser considerado pelo leitor para a análise dos casos a serem
reportados a seguir. Essas requisições irão variar, como no caso dos bancos
públicos que competem como privados, de ofertar serviços digitais altamente competitivos e modernos – envolvendo acesso móvel, dispositivos
interconectados no padrão internet das coisas, operações integradas sem
agências físicas, entre outras – até a ação apenas normativa do setor público,
como no caso de operações de telecomunicações que foram privatizadas
no Brasil, onde a agência reguladora e órgãos de defesa e representação do
consumidor cuidam de monitoramento de aplicação de códigos legais, com
o estado fora da operação de acesso, implementação e manutenção.

conceituar ou padronizar os conceitos apresentados, apenas ilustrando-os
num primeiro momento para permitir o aproveitamento no estudo dos casos em análise subsequente. Esse estudo, inegavelmente contributivo, poderia ser executado posteriormente, em reforço à postura exploratória que
se adota no presente capítulo.
Finalmente, torna-se importante ressaltar que os casos aqui escolhidos o
foram, principalmente, pela representatividade e boa documentação disponíveis que possibilitariam o estudo reflexivo. Não se objetivou, essencialmente, escolher “casos exemplares” ou “os melhores casos do mundo”, pois
tal decisão envolveria a composição de base conceitual e rigorosa definição
metodológica de classificação dos casos, daí uma seleção de grande acervo e posterior aceitação / rejeição de casos pelo aspecto de classificação
definido metodologicamente, construção de uma escala ou “ranking”, sua
aprovação e efetivo reporte, em processo – não único, porém válido –, que
pode ser tratado a partir da postura adotada. Os textos seguintes permitem
a observação dos casos de transformação digital para que o leitor aprecie fatos como estratégias, análise de setores estratégicos, participação isolada ou
em parceria do agente público, resultados e sustentabilidade das iniciativas.

A completar nessa delimitação inicial, avaliar a ação de estados em setores
econômicos, como transporte, educação, saúde, telecomunicações e
finanças, que é fruto de intenso debate, revisão e mudanças por vezes bruscas – como as advindas de métodos protecionistas – como a estatização –,
que, por força ideológica, perfazem novamente o contexto das estratégias
de montagem de máquinas públicas. Embora altamente influenciador para
essa delimitação, este aspecto, pela sua imensa complexidade e detalhamento além do foco deste estudo, não será abordado neste capítulo.

2 RELATO DE CASOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Finda essa parametrização, tem-se o potencial para examinar casos e, a luz
de várias considerações, produzir a síntese ensejada, contribuindo para
compreender e aplicar a transformação digital como elemento estratégico
da administração pública. Note-se que o este texto não tem por objetivo

Como ponto de partida para o exame de casos, observa-se o relatório do
Daisy Group (Daisy Group, 2017) sobre transformação digital no Reino Unido, em que os pouco mais de dois mil respondentes, representados por executivos de vários setores, incluindo o público, assinalaram que:
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O trabalho com os casos, inicia-se com uma consideração ao do Reino Unido, alinhado às reflexões de contexto inicial, com uma observação válida
sobre uma nação de extrema relevância no contexto econômico mundial e
seus desafios perante a formulação de estratégias de transformação digital.
2.1 Reino Unido: um contexto de partida

Fundação Dom Cabral

• 63% já tinham estratégias de TD definidas. Dos demais 37%, vários
identificam estar em escala variada de imprecisão ou pesquisa inicial.
Dos que responderam já ter essa estratégia, em sua grande maioria, são empresas de grande ou médio porte – no caso, classificadas
predominantemente por número de empregados e faturamento.
• O setor público apresentou 47% de empresas que declararam ter estratégia de TD definidas, enquanto 39% acham-se em estágio inicial. São
números inferiores aos de todos os demais setores citados – tecnologia
da informação, finanças, transportes, comércio, entre outros – denotando certo atraso do setor público. Apresenta-se a ressalva da evolução
confusa, neste momento, de implementação da saída do bloco europeu
(“Brexit”), que impacta a tomada de decisões em meio público britânico.
• A predominância de funções automatizadas ou modificadas pela introdução de TD diz respeito às interações de negócios de agentes públicos
e privados, como na automação de envio de documentos e transparência de informações (por exemplo, em projetos).
• Dentre as razões para optar pela TD, estão, principalmente, redução de
custos, gestão de desempenho operacional, melhoria no atendimento
aos clientes, implementação de novas tecnologias e geração de vantagem competitiva.
• Os investimentos concentram-se em big data, analíticos, computação em
nuvem e, finalmente, perspectivas de implantação de internet das coisas.
Este estudo traz sinais importantes de um mercado em que o agente público se encontra pressionado por questões de política interna e externa, além
daquelas que confrontam o contexto internacional habitualmente.
É contexto que apresenta situações de liderança em vários setores, como os
de telecomunicações, transportes, educação e finanças, desafiando o nível
Impactos da digitalização para o Brasil

de soluções de TD a serem implementadas em atingir tais níveis. O aparente
atraso do setor público na adoção efetiva da transformação digital poderá
levar a problemas futuros, dado que o ente governamental, no Reino Unido
é um promotor efetivo de negócios e implementa com relativo êxito suas
associações com o ambiente privado. Além disso, os fatos decorrentes de
decisões políticas podem determinar maior ou menor grau de investimento
de agentes privados no território, como no caso de empresas do continente europeu que deixarão de ter sedes no Reino Unido, como decorrência
de decisões advindas do desligamento da União Europeia. Essas evidências
ilustram como as pressões encaradas pelo agente público podem impactar seus investimentos e perspectivas de integração com os elos de cadeia
produtiva do segmento privado, trazendo maior fator de risco a projetos de
mais longo prazo, justamente num contexto em que a tecnologia apresenta
mudanças drásticas em pouco tempo.

2.2 Experiências no setor de saúde
Um dos setores mais relevantes para apreciara participação do agente público é, inegavelmente, o de saúde. Verifica-se, conforme Jamil, Vieira e Xavier
(2018), como as novas tecnologias podem impactar a configuração de serviços de saúde, tanto na disponibilidade de novos aparelhos, dispositivos e
processos de intervenção direta com os pacientes, quanto na configuração
de modelos de negócios, fato intensivamente pesquisado e exercitado na
atualidade por agentes públicos e privados, dadas as demandas incessantes.
Numa abordagem progressiva, avalia-se a situação do Hospital da Universidade King Abdullah, em Amã, Jordânia, em estudo do parceiro privado
de integração de tecnologia da informação, a empresa DXC Technologies
(DXC, 2018). Essa empresa, DXC, foi formada no ano de 2017, através da fusão
da CSC e da divisão de Negócios voltados a empresas da Hewlett Packard,
contando com mais de cento e trinta mil empregados, atuando em setenta
países. Além do porte do agente privado, vale notar que é uma empresa que
assume perfil integrador – ou seja, implementa soluções finais a partir da
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integração, em projetos de tecnologia de informação, de terceiros. Entre os
parceiros declarados, acham-se Amazon Web Services, IBM, Dell computers,
Lenovo, Microsoft, Oracle, Hitachi, Micro Focus, entre outros. Nessa composição, encontramos competidores agressivos em setores de soluções em TI,
compostos como elementos de soluções integradoras, mostrando que essa
empresa promove uma associação que, em certos termos, resolve a competição sob o ponto de vista do cliente, ou, ao menos, tem esse objetivo
estratégico. No caso do agente público, tal contratação poderá ter evitado
que processos como tal fossem impactados pela concorrência entre as empresas de tecnologia da informação, integrados pelo projeto entregue pela
empresa DXC.
No caso do hospital jordaniano, podem-se avaliar as seguintes funções, passíveis de compreender como automações de atividades já realizadas ou potencialmente executadas pelas rotinas convencionais:
• Admissão e acompanhamento de pacientes, com prontuários informatizados.
• Agenciamento da farmácia do hospital, com gestão de cadeia de suprimentos junto a fornecedores privados e ao governo.
• Geração de documentação legal sobre atendimento de pacientes – incluindo diagnósticos, atendimento, intervenções e uso de medicamentos.
• Estatísticas gerais de atendimento – volumes, picos de demanda, tipologia de atendimentos, entre outros.
Essas funções típicas ilustram como, no caso de serviço de saúde, um nível
elementar de transformação digital pode introduzir melhorias em processos,
como a eliminação de erros de trabalhos manuais, erros de digitação, otimização de tempos, maior precisão na tomada de decisões, planejamento
de aquisições de medicamentos e suprimento da farmácia hospitalar, entre
outros. O desenho básico de processos de apoio ou finais, bem como o es98

tudo de seus aprimoramentos, emergem como elementos importantes das
tomadas de decisão de elaboração dos projetos de TD.
Além dessas funções, aí compondo o cenário prospectivo esperado para
um projeto de transformação digital, temos os enunciados fornecidos pela
empresa integradora, como parceiro privado, e do hospital público, dos seguintes desdobramentos:
• Implementação de processos integrados com consultórios médicos e
outros estabelecimentos hospitalares para agilização no atendimento
aos pacientes.
• Geração de cenários prospectivos de acompanhamento de atendimentos – por exemplo, na projeção do aumento de casos de ocorrência de
um determinado atendimento, em função de eventos, como efeito de
variações climáticas, expansão de ocorrência de viroses, etc., permitindo à gestão hospitalar o preparo eficiente da alocação de recursos.
• Programas de treinamento aos funcionários e profissionais associados ao
estabelecimento, tanto da esfera pública quanto da iniciativa privada, com
benefícios de aprimoramento de gestão, em especial de planejamento.
• Construção de níveis maiores de aprendizado baseado em automação e
tecnologias emergentes, com a implementação de serviços de aprendizado de máquina (“machine learning”1) e aprendizado em profundidade
(“deep learning”2), incrementando oportunidades de automação, robotização e aprendizado progressivos com a operação hospitalar.
1

2

Chama-se aprendizado de máquina ou “machine learning” a configuração de máquinas
automáticas e computadores que são programados em configuração final ou para
percepção codificada das ações e operações de seres humanos, visando a sua repetição
sem falhas e por prazos indeterminados.
Chama-se aprendizado em profundidade (ou “deep learning”) a implementação
de programas de computador, que são baseados em algoritmos de acumulação
de conhecimentos, que buscam desenvolver percepções gradativas da realidade,
possibilitando que essas máquinas realizem operações em condições gradativas de
complexidade, num processo de “aprendizagem” progressiva.
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Essas expectativas denotam o aspecto de processo de gestão oferecido
pela transformação digital, ao, inicialmente, promover o aprimoramento da
operação humana, com aspectos imediatamente palpáveis como a redução
de redundâncias, erros operacionais e imprecisões. Em avanço, permitem a
gestão tática – operacional de melhor nível, ao prover dados corretos sobre
os fatos e processos imediatos. Em momentos posteriores, o processo de
transformação digital, através de novos implementos, integra o cliente /
cidadão ao sistema, proporciona perspectivas de automação e intervenções mais precisas, alcançando a possibilidade mesmo de predição de
cenários e construção de modelos de gestão de riscos, como os enunciados de acompanhamento de indicadores referentes às ocorrências de
endemias e patologias.
Prosseguindo no setor de saúde, buscando avaliar como essas soluções podem ser implementadas e reiterando o objetivo da análise de TD, podemos
citar outros casos reais:
• Segundo informado em Folks (2018), hospitais como o São Camilo (SP),
Unimed Recife III, Samaritano (SP), Unimed (BH), Unimed (Vitória) e Santa
Casa de Salvador (Bahia), têm projetos executados por essa empresa de
consultoria no escopo das ações do modelo de fato HIMSS / EMRAM –
Healthcare information management systems Society / Electronic Medical Record Adoption Model – que se encontra em avaliação e implementação em várias partes do mundo para auxiliar na definição e certificação
de projetos de transformação digital para saúde.
• As iniciativas reportadas pela IBM, no escopo do projeto Watson, que objetiva a aplicação vasta de inteligência artificial para a área de saúde. Para
uma observação de caso, vale ressaltar a abordagem da especialidade de
Oncologia, em que a empresa recentemente vem promovendo uma série de colaborações com institutos de pesquisa públicos e privados para
estudos referentes ao câncer, no que tange a temas como genoma e tratamentos associados (IBM, 2018).
Impactos da digitalização para o Brasil

• Como o grupo Cleveland Clinic transformou potenciais desafios, advindos das mudanças de políticas públicas nos EUA, desde a primeira
administração de Bill Clinton (1993-1997), que determinou um contexto de formação de redes entre os estabelecimentos de saúde (Porter e
Teisberg, 2018). Essas demandas resultaram na adoção progressiva de
recursos que constituíram uma plataforma tecnológica que implementa, progressivamente, no decorrer do período recente de trabalho da
clínica, várias funções consideradas inseridas no contexto da transformação digital, servindo à Cleveland Clinic como potencial elemento
estratégico para a expansão de seus negócios no país, com abertura de
centros na Flórida e em outros estados, além de associação com outros
entes do sistema.
As iniciativas citadas sobre o fundamental setor público de saúde – e suas
associações com o privado – demonstram evidências de iniciativas isoladas,
conexão e desconexão a políticas e planos, iniciativas de grandes grupos e
imensas oportunidades decorrentes da demanda, que cresce em número
e qualificação, dado que problemas mais complexos confrontam o sistema
de saúde mundial. A transformação digital aparece como uma solução com
aplicação primária para automação, porém com a perspectiva de implementações futuras de tecnologia e serviços associados de mais alta sofisticação,
podendo alcançar o nível de inovações radicais na prática da Medicina.

2.3 Experiências no setor de educação
Com regulações diferenciadas e políticas bastante impactadas por orientações ideológicas, o setor de Educação apresenta objetivos comuns, porém
meios diferenciados em vários países. Os aspectos anteriormente designados, em associação com o meio privado, continuidade de políticas, planejamento que considera o perfil dos cidadãos e disponibilidade tecnológica,
entre outros, devem ser fundamentalmente considerados para apreciação
das narrativas seguintes.
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Segundo Fundación Orange (2016), baseando-se em experiências na Espanha, o setor educacional está entre os cinco primeiros que mais demandam
e apresentam soluções de transformação digital, implementadas para o setor público, de acordo com pesquisa realizada bianualmente. O estudo apresenta eventos de sucesso característicos do setor, como:
• A modernização do projeto educacional de instituições, como a Instituición Educacional SEK (SEK, 2018) que, apesar de privada, integra várias
redes em que colégios e universidades públicas – processo iniciado na
Espanha e atualmente em expansão na América Latina – empreendem
formação acadêmica e pesquisas, em vários níveis. No caso, é importante
notar que a transformação digital, enunciada desde a adoção de medidas
como o simples “traga seu próprio computador” (BYOD – Bring your own
device), passando por sistemas de informação integrados e uso de aplicativos e soluções móveis (em projetos identificados como “M-Learning”),
permitiu que a instituição levasse a metodologia espanhola a vários países da América Latina, como Chile, Equador, Colômbia, Argentina e Peru,
desta forma reforçando a presença e o relacionamento culturais. Nesses
países implementa-se atuação em relacionamento com instituições públicas de ensino.
• A implementação de soluções tecnológicas, como as já referidas BYOD
e M-Learning, integradas em projetos como o da “Mochila Digital”, que
pretende definir uma plataforma baseada em tablet devidamente configurado com conjunto crescente de aplicativos, associado a projetos pedagógicos e de administração inovadores, para alunos em aprendizado
com mobilidade, sem conexão permanente a instalações fixas. Torna-se
evidente o potencial de ruptura nessa proposta, uma vez que formula autoaprendizado, desloca o ambiente de ensino predominantemente para
os recursos on-line e, por último, altera paradigmas educacionais, como
a postura e ação do professor. Atualmente, essas implicações, baseadas
neste simples exemplo, permeiam várias discussões sobre a legislação
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trabalhista, tributária e de direitos de propriedade (de materiais produzidos) em vários países, afetando as formas como o setor público formulará
seus planos futuros.
• A transformação digital permitiu à essa instituição de mais de 125
anos de idade promover expansão geográfica e aumento da visibilidade competitiva, trazendo elementos para a formulação estratégica competitiva.
A Fundación Orange (2016) ainda contempla a aplicação de recursos, como
impressão 3D e internet das coisas em ambientes de aprendizagem, mesmo em disciplinas que não são de cunho tecnológico, como Geografia, para
executar programas de temas segundo o previsto em políticas públicas,
com auxílio de tecnologias, visando a ganhos de produtividade, padronização e redução de custos, trazendo novo potencial estratégico.
Com relação às definições de políticas públicas, é importante ter conhecimento de propostas de transformação digital, como a que a Microsoft Corporation anuncia como projeto integrado com o governo de Bangladesh,
apresentado na síntese da entrevista em Dailystar (2018). De maneira emblemática, as tecnologias disruptivas do ensino com mobilidade, substituição do uso de papel (para acervos impressos, uso em testes, processos
administrativos), cursos on-line em oferta massificada (ou MOOC – Massive
Open OnLine courses), uso de computação em nuvem para racionalização e
redução de custos e, finalmente, implementação de acervos de aplicativos e
softwares de apoio, como a suíte Microsoft 365, prescrevem a estruturação
de métodos e processos de ensino em realidade de extrema pressão social
e desigualdade.
O ensino usando meios de virtualização ainda é alvo de muitos estudos,
testes e acompanhamento por vários atores do mercado e contexto regulador. Caso fundamental a acompanhar, o governo bengalês pode, neste
momento, empreender ações que, por fim, irão proporcionar a formação de
alunado típico do século XXI, desde que políticas públicas e ajustes em forFundação Dom Cabral

matos de realização de suas formações sejam devidamente equacionados,
possivelmente eliminando uma fase de construção de ensino tradicional,
fundamentado em instalações físicas e uso de materiais e estrutura presencial, que são onerosos para um país que enfrenta problemas econômicos.
Esse é um caso de transformação digital que potencializa a oferta de tecnologia para mudança radical de patamares de oferta de serviço essencial
– Educação – aos cidadãos de um país que apresenta indicadores sociais de
relevante preocupação.
O governo chinês, com o intuito de prover nivelamento em educação à população de cerca de 1,44 bilhões de habitantes, com vários níveis de heterogeneidade em evidências demográficas – o que traz imensas dificuldades na
proposição de planos e políticas públicas – instituiu o Plano de ações para
revitalização da Educação para o Século XXI, ainda em fins da década de 1990.
Este plano, em suas revisões, adicionou às ações planejadas de parcerias
com instituições ocidentais de ponta estabelecimento de metas estratégicas
em áreas determinadas pelo planejamento central e contratação e convite
a instrutores de estrangeiros renomados, o investimento em plataformas
MOOC (para multiplicação do ensino massificado), a distribuição controlada
e monitorada (para avaliação pedagógica de resultados) de equipamentos
de acesso, como tablets e computadores móveis, implementação de meios
de acesso e equivalência de currículos.
O programa, tido até este momento como muito bem-sucedido, tem atraído
investidores estrangeiros, novos parceiros de países do Ocidente, e permitiu
também grande intercâmbio de estudantes com escolas de todo o mundo. Importante notar que, especialmente a partir de meados da década de
2000, os recursos tecnológicos, cuja aplicação pode ser identificada como
integrante de processo de TD, desempenharam papel estratégico para o sucesso efetivo das ações governamentais (Li et al., 2000; China, 2018). Esse
caso prossegue como fato similar à evolução das regulações, planos e plataforma, persistindo como um dos processos-chave pelas administrações
centrais do país, desde sua proposta.
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2.4 Experiências na segurança pública
Os motivos e provocações para o investimento tecnológico em segurança pública são vários, incorporando desde a prevenção a acidentes à ocorrência de casos de violência urbana (com inúmeras origens, como a convulsão social, que extrapolam a presente análise), alcançando mesmo a
ameaça de atentados terroristas, em operações que muitas vezes trazem
traços de planejamento militar pelos atacantes. Desta forma, a tecnologia
deve ter aplicação no monitoramento, prevenção, aprendizado e reação
a tais eventos, buscando sua eliminação, diante de grande diversidade de
problemas potenciais.
Regiões expostas a casos e incidentes desse tipo implementam, progressivamente, sistemas que produzem e realizam a transformação digital, no
sentido de equipar suficientemente o estado em suas atribuições de policiamento, segurança patrimonial e social e prevenção. A seguir, alguns casos e
avaliações são citados.
No Brasil, implementações de sistemas com variado suporte de auxílio a forças de segurança, ganharam destaque nos últimos anos. Além dos expressivos níveis de incidentes de violência social (Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, 2018), o país arcou com a organização, em sequência, de dois eventos esportivos internacionais – a Copa do Mundo Fifa 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 – de grande atratividade e exposição internacional. Esses eventos e a problemática corrente produzem a demanda pela
contínua busca de alternativas para métodos, processos e tecnologias que
almejem tratar dos problemas de segurança. Assim sendo, tecnologias como
o monitoramento coordenado de regiões urbanas, identificação eletrônica
de cidadãos, detecção e rastreio de movimentação de pessoas e veículos,
processamento de imagens (para veículos, pessoas e instalações) e uso de
sistemas móveis são intensamente pesquisadas e aplicadas por órgãos de
segurança, como Polícias Militares, Polícia Federal – em suas atribuições em
operações de fronteira, inclusive a inteligência policial e de segurança.
Como exemplos, as polícias militares do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São
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Paulo informam a adoção de sistemas de analíticos e big data para desenvolvimento de processos de inteligência policial; a Polícia Federal do Brasil
implementou sistemas integrados com base no passaporte digital como
tecnologia inovadora, a partir de 2010. Como exemplo adicional, os sistemas de rastreamento a movimentação de pessoas e cargas, que incorporam
processamento de imagens, aplicativos com base em mapeamento digital
e sistemas de informação de apoio para ação policial, em desenvolvimento
e implantação por vários órgãos da polícia militar em vários estados do país.
Os casos brasileiros demonstram o desafio da TD em ambiente público, ao
verificar-se que os investimentos ainda não produziram equivalente benefício, principalmente na redução de incidentes, fato que ainda se aguarda no
decorrer de aplicação das tecnologias citadas.

este tópico pela menção do projeto “e-Estonia”. Este projeto, considerado pela
comunidade ligada à revista Wired como “o mais avançado projeto de sociedade digital do mundo”, envolve a integração, em uma plataforma muito bem
avaliada pelos cidadãos – e-Estonia (2018) – de informações de governança da
administração pública, sistema eleitoral, tributário e fiscal, sistemas viários, identificação pessoal dos cidadãos, segurança e saúde. De maneira inovadora, a plataforma provida pelo governo estoniano também oferece serviços de blockchain,
sendo caso raro entre autoridades públicas nacionais que provê, portanto, o
suporte a transações com base em criptomoedas, constituindo-se em inovação de processos de gestão pública oficial. Segundo informações coletadas na
mesma fonte, a tecnologia para essa função é testada pelo governo desde 2012,
tendo sido a base ou referência na adotada pela OTAN.

Torna-se oportuno mencionar que, nesse aspecto, os planos de segurança, variados em função das demandas nacionais e regionais, podem ser
apresentados distintamente ou integrados, como nas ações de organismos
como a Interpol, ou de associações cooperativas entre agentes públicos
nacionais, como no caso da OTAN. Tais planos motivam que processos de
transformação digital em curso nos setores e países sejam planejados de
maneira integrada – digitalização e fluxos de documentos, reconhecimento
e identificação de pessoas, rastreio de ações, mapeamento por satélite, gestão de riscos em eventos, controles de fronteiras, manutenção de protocolos
e registros criminais – com as funções de inteligência, como as de prevenção e estudos de reação a potenciais ataques (baseadas, por exemplo, nas
análises de dados, processos de big data e analíticos). Mais uma vez, quando
se avalia a ocorrência da causa-efeito, a transformação digital, através da implementação de recursos como os descritos, pode prescrever o desenho de
políticas públicas de ação coordenada e acordos entre forças militares em
vários níveis e atribuições.

Noutro caso importante, o governo da Índia determinou a adoção de uma
cerificação denominada, em adaptação do idioma oficial local, Aadhaar, ou,
em tradução da sigla do idioma inglês: Identificação de entrega de subsídios, serviços e benefícios financeiros e outros (UIAI, 2018). Aparentemente,
uma ação simples, mas com alcance expressivo, o governo indiano determinou, após processo legislativo pertinente (Indian Gazette, 2016), a adoção
de uma certificação digital pelos cidadãos. O cadastro, uma evolução de iniciativa de empresários da economia privada, foi encampado pelo governo
e é exigido para que os cidadãos recebam seus benefícios assegurados por
legislação pública de distribuição de renda.

Experiências no relacionamento geral do cidadão com o setor público
Em caso emblemático, em que a transformação digital identifica uma estratégia
nacional, ampliando o destaque do país na comunidade internacional, inicia-se
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Após o registro, nos serviços Internet da autoridade certificadora, os dados
centrais facilitam a interação com o próprio governo e com a iniciativa privada,
por exemplo, com bancos e agentes financiadores de consumo, promovendo
facilidade no que antes era dominado por burocracia onerosa e arriscada. Com
essa centralização, que pode ser considerada uma transformação de inclusão
digital, o governo da Índia conseguiu promover negociações com o sistema
financeiro, ampliando sua competitividade e desenvolvimento, incrementar o
empreendedorismo, ao reduzir custos e prazos associados a cobranças, faturamentos, pedidos de registro de empresas e outros procedimentos corriqueiros, possibilitando maior segurança nas várias transações socioeconômicas
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que intermedeia. Ocorre a perspectiva de estruturação de mecanismos formais excessivos ou informais (decorrentes, por vezes, do excesso burocrático),
pela simples adoção de uma certificação digital baseada em serviço web.
Um projeto semelhante, em termos de orientação de proposta, é o do governo do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, que implantou portal de
serviços voltado ao cidadão, integrando “cerca de trezentos serviços” (BMC,
2018) regulamentares, que abrangem registro, identificação, funções de segurança (ligadas à administração policial), serviços de educação, saúde, registro de propriedade, entre vários outros. O projeto é mais um que retrata a
participação de uma grande empresa de tecnologia da informação, a BMC,
que, além de ter seu nome ancorado a uma iniciativa pública relevante, também moderniza seus serviços, disponibilizando-os adicionalmente em plataformas móveis e acesso via web. Ao governo, propicia várias perspectivas
de ações, em tendência semelhante ao projeto citado, do governo indiano,
em constituir plataforma de informações e conhecimento, disponíveis para
desenhos de processos administrativos, parcerias com agentes privados, entre outros projetos e programas subsequentes.
No extremo superior de adoção de tecnologias para administração pública,
o governo de Singapura enuncia pontos no programa divulgado pela IMDA
– Infocomm and Media Development Authority (agência governamental de
regulação e fomento de tecnologias inovadoras em mídia e comunicação)
– quatro elementos estratégicos para apoiar a transformação digital no país:
(1) ampliar a participação no PIB da indústria de tecnologias de informação
e comunicação; (2) eleger os temas de inteligência artificial, cybersegurança,
analíticos e internet das coisas como principais focos de ações estratégicas
e projetos; (3) fortalecer os mecanismos de relacionamentos entre empresas
nacionais destes setores e parceiros estratégicos do exterior e (4) orientar
os esforços e planos dos produtores e provedores locais de tecnologia para
o atendimento a setores estratégicos da economia cingalesa. Importante
avaliar as características peculiares deste país, pequeno em extensão, competitivo e moderno, onde a tecnologia da informação desempenha papel
relevante na vida cotidiana do cidadão, com indústrias de alta tecnologia e
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demanda tecnológica (como a de serviços financeiros) com expressiva participação mundial. Aqui, a TD cumpre papel estratégico nas políticas públicas,
mostrando que um grau maior de maturidade em tecnologia corresponderá a novos patamares de investimento e metodologias de adoção, para o
desenvolvimento do cenário empresarial.
No que tange a plataformas, avalia-se a adoção, iniciada formalmente em 25
de maio de 2018, da GPDR – General Data Protection Regulation –, legislação
que substituiu o Data Protection Act, voltada a complementar e atualizar as
políticas e responsabilidades com relação aos dados de interações digitais de
transações de cidadãos na União Europeia. A legislação, fruto de intensivo trabalho de especialistas, no sentido de prover níveis elevados de segurança e
gestão de riscos no uso de dados, torna-se um desafio para agentes públicos
despreparados para a padronização exigida. Neste item, implementar uma
plataforma securitizada garante aos vários atores de um sistema econômico,
principalmente do âmbito público, a adequação a essas normas de forma
mais rápida, gerenciável e precisa, como se deseja em processos dessa natureza. Aqui, mais uma vez, a transformação digital, pela seleção de parceiros confiáveis, que já preconizam e adotam a GPDR, aparece como uma alternativa
altamente recomendável para o planejamento público de gestão de dados e
informações. Há de ser mencionado, em cenário similar, as medidas adotadas
pelo governo japonês na efetivação do APPI – Act on Protection of Personal
Information (PIPC, 2018) – que teve por orientação geral prover a proteção
de informações dos cidadãos japoneses, instituindo níveis, terminologias e
formas de implementação de segurança, principalmente voltadas para o uso
de computação em nuvem, tecnologia de base largamente adotada no país.
Em ambos os casos, a padronização destinada à segurança e privacidade de
dados, em resposta à crescente demanda pela transformação digital, orienta
e determina, deste ponto em diante, uma demanda obrigatória, regulamentar, para a oferta de serviços e integração de plataformas orientadas ao cidadão em qualquer aplicação. Torna-se, portanto, uma estrutura fundamental
de transformação digital para setores públicos de todo o mundo.
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Nos termos de estratégias públicas para transformação digital, observando nosso continente sul-americano, é relevante mencionar a proposta do governo
colombiano para estruturação de dezoito centros nacionais de transformação
digital. Esses centros são polos orientados ao empreendedorismo de base tecnológica, que se propõem também a disponibilizar tecnologias e seus treinamentos associados a empreendedores, em um formato próximo dos programas
de incubação e aceleração de startups, apenas ressaltando que a admissão é
aberta a qualquer cidadão que se registre para tal. Destaca-se, de MinTic (2018),
que, além do contexto fundamentalmente tecnológico, os centros de transformação digital oferecem aos seus atendidos consultorias gratuitas para diagnóstico e alinhamento de processos empresariais, avaliação de produtos e serviços
de tecnologia da informação e de comunicação para os empreendimentos e
bases de planejamento estratégico de transformação digital. De maneira oportuna, várias empresas de setores de tecnologia da informação e consultoria, tanto da Colômbia como estrangeiras, têm se candidatado a parcerias com esses
centros, mais uma vez, relevando o potencial de imagem que as estratégias de
transformação digital públicas oferecem para competidores de mercado.
Finalizando o reporte de casos, cumpre lembrar que é destinado a motivar
a discussão, não tendo o pressuposto de serem os melhores, maiores ou
mesmo únicos casos de cada tipo, para o que uma definição rigorosa de
metodologia e investimento em número potencial de casos para a amostra
se faria, de imediato, necessária. Adotando-se esse ponto de vista, motiva-se discutir o papel do agente público nas transformações digitais, suas demandas, os atendimentos potenciais ao que é requisitado pela população,
construindo estratégias inovadoras em gestão pública, com base no grande
acervo de tecnologias emergentes, componentes características dos processos de transformação digital.

3. CONSOLIDAÇÕES – CONCLUSÕES PARA O CAPÍTULO
O levantamento primário de casos expostos, deixa-nos com algumas confirmações para os enunciados iniciais do capítulo, com relação à adoção de
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processos de transformação digital na gestão pública. Em linhas gerais, evidenciam-se os seguintes sinais:
• A transformação digital pode construir novos níveis de relacionamento
com os cidadãos, permitindo dinamizar as obrigações governamentais.
Assim sendo, torna-se fundamento de políticas públicas, não se restringindo apenas ao aspecto tecnológico, mas no sentido amplo.
• A TD pode ainda implementar as regras e processos burocráticos sob
sua responsabilidade, evitando-se o crescimento desordenado da estrutura da máquina de governo, otimizando custos e otimizando o nível de
implementação de funções.
• De forma inversa, a máquina pública pode também buscar otimizar suas
funções e atribuições para com o cidadão, desviando-se de entraves
legais, burocráticos e culturais, agindo diretamente, como no caso da
certificação indiana.
• A visão estratégica, de administração pública, entretanto, é estritamente
necessária, como afirmado em Kane et al. (2015). Sem a continuidade
planejada, a gestão de riscos de projetos e a modernização dos serviços,
as tecnologias atualmente implantadas, caso substituídas de maneira
impetuosa em mudanças de governo, poderão representar novos patamares de gastos e perdas de recursos financeiros públicos, como projetos malsucedidos.
Um relatório da consultoria McKinsey (McKinsey, 2014), por exemplo, indicava, observando o mercado de TD na China, que os setores de eletrônicos
voltados ao consumo final, automotivo, químicos, serviços financeiros, imobiliário e de saúde, nesta ordem, representavam maior potencial de crescimento. À época, a China tinha menos da metade de sua expressiva população considerada com acesso à Internet, mesmo assim com quase o triplo de
usuários conectados nos Estados Unidos. Esse número, provavelmente, teve
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evolução substantiva desde então. Tal cenário demonstra como as iniciativas
aqui citadas, principalmente aquelas do programa chinês de incremento às
tecnologias digitais para educação, têm demanda significativa, sendo estratégico para a administração pública da potência econômica oriental.
Finalizando este breve estudo, os casos reportados de países tão distintos,
como Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Reino Unido, Estônia, Suíça, Áustria,
Bangladesh, Índia, China, Singapura e Japão, identificam uma nova e inescapável realidade aos serviços públicos: a transformação digital é um fenômeno sem volta, a definição de perspectivas por onde a sociedade interagirá com o agente governo, compreendido como fator de convergência da
população. Muito além de aplicação de tecnologia, a transformação digital
instrui processos otimizados e novos serviços, agilizando, reduzindo custos
e aliviando entraves enfrentados pelos administradores públicos, ofertando
os ensejados e determinados níveis de transparência e governança, de demanda ética para a afirmação de governos.
A transformação digital torna-se processo componente do conjunto de alternativas estratégicas da moderna administração pública.
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Os Desafios
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O presente relatório aborda alguns dos desafios centrais para a economia brasileira. Não
restam dúvidas de que a recuperação fiscal do Estado brasileiro, bem como a reforma da
previdência, e o progresso no combate à corrupção e à violência são prioridades para
garantir a governabilidade do país. É importante, porém, que uma visão de longo prazo
seja também desenvolvida, visando aprofundar o debate sobre o modelo futuro de desenvolvimento do país. Nesse contexto, a questão da produtividade da economia brasileira e a capacidade do país de explorar a revolução digital são algumas das questões
críticas para o futuro.
Existe um amplo consenso sobre as causas da crise econômica recente e sobre as reformas
necessárias para estabilizar e reativar a economia. A crise refletiu o descalabro fiscal do
setor público nos últimos anos em paralelo com uma expansão significativa do crédito
doméstico, que levou a um endividamento excessivo dos agentes econômicos (famílias,
empresas...). O ambiente internacional também não foi favorável em vista da perda de
dinamismo da economia mundial pós-2008 e da evolução negativa dos termos de troca das exportações brasileiras. Para complicar ainda mais o ambiente macroeconômico,
a situação política (impeachment da Presidente Dilma Rousseff, escândalos de corrupção
afetando a maioria dos partidos políticos, a Petrobrás e grandes empreiteiras nacionais...)
se deteriorou de forma significativa, impactando a credibilidade do governo federal bem
como um grande número de governos estaduais e municipais. Em tal ambiente, o nível
de investimento na economia brasileira colapsou (caindo mais de 25% desde 2014) e as
expectativas de crescimento, que em média flutuavam por volta de 4% ao ano no período
2002-2013, caíram para níveis inferiores a 2% ao ano.
Em paralelo com as crises econômica e política, o Brasil – como discutido em detalhe no capítulo de Hugo Tadeu – perdeu posições em termos da sua competitividade internacional.
Isto reflete não apenas aspectos conjunturais, mas também desafios estruturais associados com a baixa eficiência do setor público brasileiro, a má qualidade da infraestrutura,
Impactos da digitalização para o Brasil

109

e problemas associados à desigualdade de distribuição de renda. Para
complicar ainda mais o cenário de competitividade internacional, a fronteira tecnológica vem sendo impactada por inovações disruptivas nas
áreas de informática, Internet das Coisas, robótica e inteligência artificial
– a matriz tecnológica da Indústria 4.0 – como discutido no capítulo de
Cezar Taurion. O nível de adoção destas novas tecnologias varia entre
países, mas, como observado no capítulo de Jersone Silva e por Paulo
Paiva na introdução desse relatório, a necessidade de se acelerar o processo de inovação digital no Brasil é um imperativo.

1 Saindo da Crise: O Foco na Produtividade
É um equívoco acreditar que a recuperação da economia brasileira poderá
ocorrer de forma sustentada sem reformas estruturais. O modelo de desenvolvimento dos últimos anos colocou ênfase na redistribuição de renda e na
expansão de consumo alavancada pelo crescimento do crédito doméstico.
Ao mesmo tempo, as questões de recuperação do nível de investimento e
da taxa de produtividade na economia foram abordadas de forma errática.
Um novo ciclo de crescimento requer um choque de produtividade bem
como um esforço sustentado para se corrigir gargalos de oferta, principalmente com relação à infraestrutura do país.
Uma característica marcante da economia brasileira é o seu grau de fechamento, uma herança da estratégia de industrialização por substituição de
importações, que marcou o período pós-Segunda Guerra Mundial. O protecionismo comercial atraiu investimentos estrangeiros diretos – dado que era
difícil contestar o mercado brasileiro através do comércio – e gerou uma estrutura industrial bem integrada, mas também ineficiente e com baixos níveis
de produtividade. Os limites do modelo em questão ficaram evidentes nos
anos 80 em meio a desequilíbrios macroeconômicos e à crise da dívida externa. Um esforço de liberalização comercial foi implementado nos anos 90. No
novo milênio, no entanto, as administrações do Partido dos Trabalhadores reverteram essa trajetória. O super-ciclo de “commodities”, alimentado pela ex110

pansão acelerada da economia chinesa, facilitou o retorno de uma estratégia
intervencionista na medida em que o viés anti-exportador do protecionismo
era mascarado pelo impacto positivo da elevação dos termos de troca das exportações brasileiras. Com a crise financeira global e mais recentemente, com
a desaceleração da economia chinesa, as condições externas se deterioraram.
O grau de fechamento da economia brasileira costuma surpreender a maioria dos analistas. Canuto, Fleischhaker e Schellekens (2015) notam que a
economia brasileira é a mais fechada entre as economias do G20, como
ilustrado pela relação entre comércio internacional (exportações + importações) e PIB. Na realidade, no período 2009-15, esse coeficiente (que em média foi de 24%) posicionava o Brasil em segundo lugar entre as economias
mais “fechadas” do mundo (superado apenas por Myanmar), entre os países
incluídos no banco de dados do Banco Mundial.1
A exposição limitada da economia brasileira ao comércio internacional reflete
uma política comercial protecionista que tradicionalmente tem usado e abusado de tarifas e, em particular, de barreiras não-tarifárias. Como consequência, o Brasil aparece na vigésima sexta posição como exportador e na vigésima
nona posição como importador de mercadorias, embora seja uma das dez
maiores economias (em termos de PIB) do mundo (WTO, 2018). O viés anti-exportador da política comercial brasileira, que tende a se traduzir em um
valor sobrevalorizado para o Real, também afeta significativamente a competitividade das empresas brasileiras. O número de empresas exportadoras per
capita é bem inferior ao que se esperaria para o nível de desenvolvimento
do país e as exportações são extremamente concentradas: as maiores firmas
exportadoras (aquelas que compõem o 1% superior da distribuição de
exportadores por valor), são responsáveis por 59% das exportações totais.2
O modelo de desenvolvimento voltado para dentro e a instabilidade macroeconômica que marcou o país nas últimas décadas contribuíram não apenas para um desestímulo à produtividade, mas também favoreceram atividades não-produtivas (inclusive corrupção) e a proliferação de intervenções
1
2

Veja Frischtak, Mourão e Noronha (2017).
Para detalhes veja Canuto, Fleischhaker e Schellekens (2015).
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de caráter burocrático. O ambiente de negócios no Brasil é um dos mais
complexos do mundo como ilustrado por avaliações do custo de operações
para o setor privado.
Não surpreende, portanto, que a evolução da Produtividade Total dos Fatores (PTF) da economia brasileira no período 2010-14 tenha sido negativa:
uma contração de cerca de -0,815 % a.a.3 Tal desempenho sugere que a
economia brasileira vem se afastando da fronteira tecnológica global nos
últimos anos e é consistente com avaliações da queda de competividade
internacional da economia – em particular do setor manufatureiro –, que
têm caracterizado estudos sobre competitividade de instituições como o
WEF e o IMD em cooperação com a FDC no Brasil.
É bem verdade que a queda da PTF nos últimos anos não se restringe ao Brasil.
É um fenômeno generalizado que vem afetando tanto países industrializados
quanto economias emergentes no período pós-2008.4 A crise financeira afetou investimentos em ativos intangíveis e de uma forma mais geral em P&D. A
crescente incerteza econômica e política nos últimos anos pode também ter
desestimulado investimentos em projetos de maior risco ao mesmo tempo
em que o desemprego gerou perdas de capital humano, afetando o crescimento da produtividade global. No caso brasileiro, porém, esse não é um fenômeno conjuntural, na medida em que uma trajetória medíocre de evolução
da produtividade pode ser identificada desde os anos 80.5
Em síntese, a estratégia de desenvolvimento do país favoreceu o mercado doméstico, impactando a absorção de novas tecnologias e os incentivos aos investimentos em inovação. Uma recuperação dos níveis de produtividade da economia requer não apenas uma revisão da política comercial brasileira, mas também
esforços para melhorar o ambiente de negócios e os estímulos à inovação no país.
3

4
5

A PTF reflete a eficiência com que uma economia utiliza os seus fatores de produção
de uma forma agregada na geração de produtos. Frischtak, Mourão e Noronha (2017)
apresentam dados sobre a evolução da PTF para o Brasil no período 1950-2014.
Veja Dabla-Norris et al (2017).
Para uma avaliação do impacto de diferentes estratégias de desenvolvimento sobre a
produtividade de diferentes economias, veja, por exemplo, Chandra, Eröcal, Padoan e
Primo Braga (2009).
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Cabe assinalar que o impacto de uma política de liberalização comercial não
seria uma panaceia para os problemas identificados anteriormente.6 Em primeiro lugar, a liberalização comercial teria efeitos distintos a nível microeconômico. Firmas que se encontram próximas da fronteira tecnológica teriam
incentivos para investir em inovação e em esforços para aumento de produtividade. Em contrapartida, firmas que estão distantes da fronteira (e que sobreviviam por causa da proteção associada com as políticas comercial e industrial
do país) terão dificuldades para sobreviver, dependendo das dimensões do
choque competitivo.7 Nesse contexto, é importante reconhecer que a realocação de recursos em economias marcadas por grande dispersão setorial de
níveis de produtividade pode ser perversa numa fase inicial.
Além disso, como as experiências do México e Brasil ilustram, a inserção internacional de uma economia não é uma alavanca suficiente para o aumento da produtividade. México e Brasil seguiram estratégias distintas de desenvolvimento nas
últimas décadas. No caso do México, uma série de reformas e a adesão ao acordo
de livre comércio com os EUA e o Canadá (NAFTA) nos anos 90 aumentaram
significativamente a integração internacional da economia mexicana. Em contraste
com o Brasil, que como já observado tem uma das participações mais baixas de
comércio internacional como proporção do PIB, a participação do México é atualmente superior a 60%, acima da média para os países da OECD. No entanto, como
analisado por Levy (2018), a PTF no México também vem apresentando um desempenho medíocre nos últimos anos. Em outras palavras, ainda que o país tenha se
beneficiado da integração com a economia mundial, que aumentou a competição
e facilitou a difusão de tecnologia, tal estratégia não foi suficiente para incrementar a
produtividade da economia de forma significativa. O problema central consiste em
um sistema de incentivos – seja em termos de tributos, da legislação trabalhista, ou
de respeito às leis/contratos – que favorece a alocação de recursos no setor informal
6
7

Para uma análise de uma estratégia de liberalização comercial para o Brasil, veja Primo
Braga (2017a).
Chandra, Osório-Rodarte e Primo Braga (2009) discutem o desempenho de diferentes
indústrias no Brasil, China e Índia, usando indústrias da Coreia do Sul como referência para
a fronteira tecnológica. Mesmo em um ambiente protegido, algumas indústrias brasileiras
(e.g., produção de alimentos) foram capazes de se aproximar da fronteira tecnológica
refletindo a vantagem comparativa do país.
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e/ou em firmas com baixos níveis de produtividade.
A lição a se extrair desta análise é de que o problema de produtividade no
Brasil (como no México...) é multidimensional e, por conseguinte, exige um
esforço de coordenação de políticas públicas, que vai além da questão da liberalização comercial. Reformas complementares com relação à simplificação do regime tributário, racionalização de regras de conteúdo local e apoio
à inovação são necessárias para um aumento sustentado da produtividade.

2 A Disrupção Digital8
Como discutido em detalhe nos capítulos de Dora Kaufman e de George
Jamil, o Brasil também está mal posicionado para explorar estratégias de “leapfrogging” associadas com a adoção de inovações digitais, quer no âmbito
das empresas privadas quer no setor público. O choque de novas tecnologias digitais e, em particular, o impacto do progresso no desenvolvimento
da inteligência artificial (IA) e da robótica merecem atenção nesse contexto.
Os termos IA (associado com a ciência e a engenharia de se produzir máquinas “inteligentes”) e robôs são antigos, cuja influência até recentemente
parecia ser mais relevante para o campo da ficção científica do que para as
relações trabalhistas. A palavra robô, por exemplo, foi introduzida na década
de 1920 pelo autor teatral tcheco Karel Capek para descrever androides (na
realidade, organismos biológicos artificiais) utilizados como mão de obra. A
expressão IA tem as suas origens em uma conferência organizada por John
McCarthy em Dartmouth, EUA, em 1956. Em ambos os casos, predições sobre a evolução dessas tecnologias tipicamente desapontaram os entusiastas. Avanços recentes, porém, sugerem que uma nova revolução caracterizada pela integração do mundo físico e do digital está ocorrendo.
O debate sobre IA/robótica tipicamente contrapõe visões distintas sobre o
seu impacto social. De um lado, os “otimistas” que enfatizam os benefícios
dessas inovações e argumentam que os desafios em questão são semelhan8
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Esta seção se baseia em Primo Braga (2017b).

tes aos que enfrentamos no passado, quando outras inovações alavancaram
as diferentes fases da revolução industrial. De acordo com essa perspectiva,
o impacto dessas inovações pode gerar desemprego e ajustes em alguns
setores, mas as externalidades associadas com o aumento de produtividade
agregada mais do que compensariam tais ajustes. O mantra dos “otimistas”
é que o futuro será caracterizado não pelo confronto entre máquinas (e, em
particular, robôs dotados de IA) e trabalhadores, mas pela competição entre
trabalhadores que têm o controle desses robôs e aqueles que não têm acesso a essas tecnologias.
A escola “pessimista”, por sua vez, chama atenção para a velocidade inusitada das transformações tecnológicas que estamos testemunhando.9 O lema
desse grupo é que “dessa vez é diferente”. Não apenas o impacto da automação estaria subvertendo a lógica da globalização (por exemplo, estimulando
“reshoring” na medida em que países bem-dotados de capital e tecnologia
se tornam mais competitivos em relação àqueles com mão-de-obra barata),
mas também estaria contribuindo para aumentar a desigualdade econômica. Esses avanços tecnológicos privilegiam uma elite tecnocrática cuja renda
vem aumentando exponencialmente. As empresas associadas com essas
tecnologias (por exemplo, Apple, Alphabet/Google, Microsoft, Amazon e Facebook) encontram-se hoje entre as 10 maiores empresas de capital aberto
no mundo e têm apostado no desenvolvimento acelerado da IA.
O impacto da automação não se restringe, porém, ao vertiginoso crescimento da renda dessa elite tecnocrática. Ela também fomenta transformações setoriais que aumentam a demanda por trabalhadores com níveis
9

Um exemplo desta mudança dramática é capturado por Harari (2018), que descreve o
embate entre dois programas de computação para o jogo de xadrez. Stockfish 8 havia ganho
o campeonato mundial de xadrez de programas de computadores em 2016. Ele utiliza a
metodologia convencional de processar a experiência de estratégias bem-sucedidas em jogos de
xadrez, “digerindo” milhares de jogos que ocorreram no passado e avaliando opções de acordo
com a experiência histórica. Seu oponente, em dezembro de 2017, foi o programa AlphaZero
da Google, que utiliza técnicas de IA para jogar xadrez. AlphaZero simplesmente foi alimentado
com as regras de xadrez e passou a jogar consigo mesmo, com o objetivo de melhorar o seu
desempenho. Após apenas 4 horas de “treino”, sem qualquer interferência humana, AlphaZero
foi capaz de vencer por larga margem o programa Stockfish 8 em uma série de 100 partidas.
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elevados de educação. Isso tende a diminuir oportunidades e salários da
classe média tradicional, que tipicamente prosperou atuando em atividades físicas e cognitivas de caráter repetitivo.
O Brasil precisa de se adaptar a estas transformações. Isto requer não apenas
reformas nas áreas da legislação trabalhista e da educação, mas também a
adoção de uma estratégia digital que favoreça a absorção de novas tecnologias como discutido na introdução desse relatório da autoria de Paulo Paiva.

3 Considerações Finais
Os trabalhos aqui apresentados oferecem um diagnóstico relevante dos vários desafios que o Brasil enfrenta em termos da retomada do crescimento
sustentado. A questão da competitividade se confunde com a agenda de
recuperação dos níveis de produtividade da economia nacional. A revolução digital oferece oportunidades e desafios para um país de renda média
com um sistema educacional frágil e um ambiente de negócios de alta complexidade. Caso tais desafios não sejam enfrentados de forma consequente,
o “país do futuro” continuará a desapontar em termos de um desenvolvimento econômico e social bem abaixo do seu potencial.

Dabla-Norris, E. et al. (2017). The New Normal: A Sector-Level Perspective
on Productivity Trends in Advanced Economies. IMF Staff Discussion Note,
SDN/15/03.
Frischtak, C. R.; Mourão, J. ; Noronha, J. (2017). Reforma ou Estagnação: por
uma nova política industrial. Trabalho apresentado no XXIX Fórum Nacional.
Harari, Y. N. (2018). Why Technology Favors Tiranny. The Atlantic (Outubro).
Levy, S. (2018) Under-Rewarded Efforts. Washington, D.C.: Inter-American
Development Bank.
Primo Braga, C. A. (2017a). Comércio internacional no século XXI: alternativas
para o Brasil. Pontes 13 (junho): 16-19.
Primo Braga, C. A. (2017b). O Mercado de trabalho e o ‘Robocalipse’. Valor
Econômico (8/09).
WTO (2018). World Trade Statistical Review. Geneva: WTO.

REFERÊNCIAS
Canuto, O.; Fleischhaker, C. ; Schellekens, P. (2015). The Curious Case of Brazil’s
Closedness to Trade. Policy Research Working Paper 7228. Washington, DC:
The World Bank.
Chandra, V.; Eröcal, D. ; Padoan, P. C. ; Primo Braga, C. A. , eds. (2009). Innovation and Growth: Chasing a Moving Frontier. Paris: OECD and The World
Bank.
Chandra, V.; Osorio-Rodarte, I.; Primo Braga, C. A. (2009) Korea and the BICs:
catching-up experiences. in V. Chandra et al., eds. Innovation and Growth:
Chasing a Moving Frontier. Paris: OECD and The World Bank.
Impactos da digitalização para o Brasil

113

Impactos da digitalização para o Brasil

115

116

Fundação Dom Cabral

