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editorial

Caminhos
digitais
Primeiro, a produção manual deu lugar ao processo mecanizado
movido a vapor. Depois, a eletricidade massificou a manufatura. Quase um século mais tarde, a eletrônica, as telecomunicações e a tecnologia da informação reduziram distâncias e democratizaram o acesso
à informação. Entre a segunda metade do século 18 e os anos 2000,
esses processos históricos mudaram o mundo e abriram espaço para
a chamada "Quarta Revolução Industrial".
O conceito, aliás, é muito mais abrangente do que se anuncia. A
nova revolução transcende o caráter industrial ao tornar mais fluidas
as relações entre governos, empresas e sociedade. Por isso, nesta quarta edição da Brasil+ fomos além da reportagem
de capa para analisar a economia digital sob os
A economia digital pode ser
mais diferentes aspectos. Relatamos casos bempercebida a qualquer
-sucedidos de investimentos nesta área apresenmomento, em qualquer
tados por Liam Maxwell, o britânico que lidera o
processo de digitalização no governo do Reino
lugar. Basta ver as relações
Unido. Trazemos matérias sobre o boom das finentre governos, empresas e
techs em território nacional, sobre o modelo de
pessoas, entre produtos e
compras públicas do Chile – 100% online – e sobre
serviços. A nova era chegou
as ações de desburocratização no Brasil.
Além de apresentar a importância da transformação digital para a economia brasileira, oferecemos ao leitor uma
entrevista exclusiva com Pedro Parente, o executivo que tem a missão
de reconduzir a Petrobras à retomada do crescimento. Debatemos,
ainda, as origens e os destinos do orçamento federal e apresentamos
a trajetória de Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo FarmaBrasil. Também vice-presidente do Conselho Superior do MBC, Arcuri acumula
quatro décadas de experiência entre a administração pública e o setor
privado. Em todas as leituras, um ponto comum: a busca constante
pela eficiência e pelo aumento da competitividade.
Boa leitura.

Claudio Gastal

Presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo (MBC)
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entrevista

O HOMEM DA
GOVERNANÇA
Com mandato à frente da Petrobras estendido até
2019, Pedro Parente assume o desafio de torná-la mais
eficiente, mais especializada e menos endividada.
Segundo ele, o objetivo da empresa para os próximos
cinco anos é ser integrada e focada em óleo e gás
Por Ricardo Lacerda

Q

uando anunciou
sua aposentadoria, em 2014, Pedro Parente tinha
60 anos. À época,
o executivo encerrava um ciclo de
quatro anos como
CEO da Bunge Alimentos, uma das maiores exportadoras brasileiras, e pretendia dedicar mais tempo a si mesmo e à família. Mas o projeto teve de ser
postergado. Em 2016, ele foi convocado pelo presidente Michel Temer para assumir o comando da
Petrobras e tirar a empresa de uma
situação delicada.
Epicentro da Operação Lava-Jato e envolta em dívidas, a maior
estatal do país precisava da intervenção de um expert em crises. Essa é apenas uma das qualidades de
Parente, formado em Engenharia
pela Universidade de Brasília (UnB)
e dono de um extenso currículo nos
setores público e privado.

O presidente da Petrobras já
esteve à frente de três ministérios:
Planejamento (1999), Minas e
Energia (2002) e Casa Civil (1999
a 2003). Nesta última experiência,
participou como apoiador da criação do Movimento Brasil Competitivo (MBC). Com a combinação
de conhecimentos acumulados
entre a esfera pública e a iniciativa privada, Parente adotou uma
cartilha para reorganizar a estatal
guiada por mantras como segurança administrativa e redução
drástica do endividamento.
"Fortalecer o sistema de governança é uma forma de proteger a
empresa e garantir que os eventos
do passado não se repitam", explica. Ele destaca ainda a importância
do plano de desinvestimentos em
áreas que não apresentam os resultados esperados, como a de fertilizantes, e diz que é preciso focar
em ativos que garantam a sustentabilidade da Petrobras numa economia de baixo carbono.

9

Nesta entrevista concedida à
Brasil+, Pedro Parente fala das medidas adotadas até agora para estancar a sangria da estatal e não
poupa críticas ao atual estágio da
governança pública brasileira: "Nos
últimos 16 anos, não vi uma melhora que possa ser considerada
razoável. Noto, ao contrário, a redução da profissionalização dos
quadros dirigentes na gestão pública". Confira:

Como o senhor definiria o modelo
de gestão adotado sob a sua
liderança no plano de recuperação
da Petrobras? Onde a empresa
pretende chegar – e a que distância
ela está deste objetivo?
Assim que assumi a presidência
da Petrobras, também assumi o compromisso de rever o planejamento
estratégico da empresa. Trabalhamos
no horizonte de cinco anos, encerrando em 2021. Decidimos por duas métricas de topo: a primeira nos
garante que nunca vamos buscar
resultados financeiros sacrificando
o que é o mais importante de tudo,
que é a segurança. Para isso, definimos que reduziríamos em 36% os
acidentados registráveis na companhia e estamos, atualmente, com
resultados muito expressivos, melhores do que as previsões iniciais.
No campo financeiro, o objetivo é
reduzir a alavancagem para 2,5 vezes
o EBITDA até o fim de 2018, lembrando que a Petrobras chegou a ter
uma dívida equivalente a 5,3 vezes
sua geração de caixa. O planejamento estratégico marca de onde saímos
e aonde queremos chegar.
Que instrumentos vêm sendo
usados para que os resultados
melhorem?
São basicamente quatro ferramentas: uma política de preços que
reflete no curto prazo as variações
do petróleo no mercado internacional; controle de custos a partir da
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A empresa tem que ser capaz de lidar com
seus problemas e superá-los. Não vejo espaço
para uma capitalização da Petrobras.
implementação do orçamento base
zero; maior produtividade de Capex
[investimentos], que temos conseguido sem qualquer redução na nossa curva de produção; e o nosso programa de parcerias e desinvestimentos. Tão importante quanto dizer o
que faremos tem sido dizer o que
não faremos. E, assim, deixamos claro, por exemplo, que sairíamos de
biocombustíveis, fertilizantes e petroquímicos. A partir dessas definições estratégicas, reforçamos o sistema de gestão, com metas desdobradas até o nível de gestores, e um
acompanhamento mensal pela diretoria colegiada, quando avaliamos
os resultados obtidos e antecipamos
desvios. Para mim, a definição de
metas desafiadoras e claras combinadas a um sistema de gestão
ativo tem sido a ferramenta principal para os resultados que estamos
obtendo até agora.
Sua trajetória profissional envolve experiências no setor público
e na iniciativa privada. Que lições
o setor privado oferece à administração pública? É possível trazer
exemplos práticos disso – como,
talvez, a flexibilidade nos preços
dos combustíveis?
Em minha opinião, questões como a estabilidade e a isonomia impõem um custo elevado para as atividades do setor público porque
impedem que o gestor exercite plenamente a meritocracia e que também premie os melhores. São conceitos muito praticados no setor
privado, que deveriam ser objeto de
discussão no setor público. Mas en-

tendo que essas são mudanças estruturais que exigiriam debates muito mais aprofundados. Olhando mais
no curto prazo, eu diria que o nosso
setor público poderia se beneficiar
imensamente da capacidade de avaliação de resultados, uma prática
comum nas empresas. A nossa tradição de avaliar programas de governo de forma objetiva, medindo
resultados e propondo aprimoramentos – ou mesmo o reforço ou o
fim de uma ou outra iniciativa – ainda é pouco robusta. Sei que há iniciativas isoladas nesse sentido, mas
poderíamos ver avanços na ação
governamental se usássemos essas
ferramentas de forma mais ampla.
Quando o senhor assumiu a
Petrobras, comentava-se que só
havia dois caminhos para a
empresa: ou ela deveria ser vendida
ou capitalizada pela União. Por que
nada disso aconteceu? É possível
que ainda aconteça?
Uma das primeiras coisas que eu
disse, já no meu discurso de posse,
é que não buscaríamos nenhuma capitalização do governo federal para
a empresa. E disse isso por dois motivos. O primeiro é bastante óbvio:
na crise fiscal por que passa o país,
não faria sentido impor ao Tesouro
e ao contribuinte o ônus da capitalização. Além disso, acredito que a
empresa tem que ser capaz de lidar
com seus problemas e superá-los.
Para isso definimos metas ousadas
no planejamento estratégico e estamos entregando cada coisa que
prometemos. Isso exige disciplina
constante, e é esta a chave do que

entrevista

estamos fazendo na Petrobras. Não
vejo espaço hoje, ou no futuro, para
uma capitalização da Petrobras.
É sabido que a venda de ativos da
Petrobras é fundamental para
reduzir a dívida da companhia –
hoje na casa de 3,2 vezes a geração
de caixa. Quais são as maiores
dificuldades para levar adiante os
planos de desinvestimento e o que
seria um endividamento aceitável?
Nosso objetivo é que a relação
entre a dívida e a geração de caixa
da Petrobras chegue a 2,5 vezes em
dezembro de 2018. Ainda não estamos lá, como você mesmo apontou,
o que quer dizer que há muito trabalho a ser feito especialmente se
considerarmos que o preço do petróleo não dá sinais de reação no

curto prazo. Nosso programa de parcerias e desinvestimentos será cumprido para atingirmos a meta de US$
21 bilhões até o fim de 2018. No início do ano, tivemos que rever a metodologia que usamos nestas operações a partir de um trabalho exigido
pelo Tribunal de Contas da União.
Conseguimos avançar e dar um conjunto muito maior de informações ao
público – o que era um dos objetivos
do TCU. Isso nos obrigou a reiniciar
todos os processos de desinvestimentos, o que fez com que o ritmo observado até 2016 fosse reduzido. Mas,
desde que concluímos a revisão da
metodologia, já retomamos processos importantíssimos como a NTN
[Nova Transportadora do Nordeste], a
abertura de capital da Petrobras Distribuidora e os campos terrestres. O
nosso consenso atual, e que é a meta contida no plano de negócios da
companhia, é de uma alavancagem
igual a 2,5 vezes o EBITDA. Mas, pessoalmente, considero que devemos
buscar um percentual mais baixo. Acho
que um percentual próximo a 1,5 vez
a geração de caixa seja apropriado
para uma empresa com as características da Petrobras. Mas, novamente, esse não é um assunto que tenha
sido discutido pela companhia e, portanto, não representa um compromisso nosso.
Recentemente, o senhor mencionou que o potencial de investimento da Petrobras para os próximos
cinco anos era de US$ 75 bilhões.
Enquanto isso, a empresa vai abrir
o capital da BR Distribuidora e está vendendo operações. Como a
atual gestão pretende recompor
o portfólio? Quais são o foco e o
tamanho ideais da empresa?
O princípio que nos guia é o da
gestão ativa de portfólio. Ou seja,
buscamos manter entre os nossos
ativos aqueles que melhor combinam
risco e retorno. É essa avaliação que
fazemos sempre que vamos adquirir
alguma nova área num leilão ou tam-
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bém nos desfazer de algum ativo.
Para nós, é importante ter um portfólio que nos permita trazer o melhor resultado possível para a empresa, ao mesmo tempo em que
reconhecemos que o setor de óleo
e gás passa por transformações
bastante intensas. Assim, como já
demonstramos nos últimos leilões
realizados pelo governo, seremos
seletivos nas nossas ofertas; por
outro lado, precisamos também
nos desfazer de ativos que não trouxeram os resultados esperados,
como é o caso de fertilizantes, onde já anunciamos a nossa saída.
Por último, o portfólio será balanceado por meio de parcerias estratégicas que estamos realizando
com outras empresas do setor. A
Petrobras tem tradição de atuar
com parceiros na área de exploração e produção e queremos que
essa experiência também possa se
repetir em outros setores. A nossa
visão é que essas parcerias, além
de ganhos óbvios como redução
do volume de investimentos e diluição de risco, também agregam
muito valor tecnológico e fortalecem a governança. O foco para os
próximos cinco anos é ser uma
empresa integrada e focada em
óleo e gás. Quanto ao tamanho
ideal, acredito que precisamos
construir um portfólio saudável,
que traga retorno e que seja capaz
de garantir que a Petrobras seja
forte também num cenário de economia de baixo carbono.

Nosso programa de parcerias e
desinvestimentos será cumprido
para atingirmos a meta de US$
21 bilhões até o fim de 2018.
12
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Parente saiu da aposentadoria
para assumir a Petrobras

Como a instabilidade política e
a economia em marcha lenta influenciam os negócios da Petrobras? Qual o impacto da reputação e credibilidade da estatal
sobre a reputação e a credibilidade do Brasil?
A nossa postura na Petrobras é
bem clara: temos um trabalho a fazer e vamos seguir em frente. A instabilidade política deve ficar do lado
de fora da empresa. Quanto à recuperação econômica, acho que já temos sinais concretos de avanços e
do efeito positivo que as reformas
aprovadas pelo governo têm sobre
o ambiente econômico. O setor de
óleo e gás é um dos exemplos mais
contundentes: o fim da obrigatoriedade de a Petrobras ser a operadora única no pré-sal, novas regras de
conteúdo local, um regime tributário de longo prazo e um calendário
de leilões com datas predefinidas

estão dando novo fôlego ao setor.
E, ainda, contribuem para a atração
de novos investimentos, que é o que
o país realmente necessita para consolidar o crescimento econômico.
Conformidade, compliance, background deck: que controles foram
adotados a partir da sua chegada
à presidência para garantir a ocupação de cargos sem o risco da
influência política? Além disso, de
que maneira o fim da divisão da
empresa em unidades independentes ajuda a evitar decisões arbitrárias e desvios de recursos?
O fortalecimento do compliance e as mudanças de gestão na Petrobras começaram antes mesmo
da minha chegada, tendo sido liderados pelo Conselho de Administração ainda em 2015. Portanto,
muita coisa que você menciona,
como o background check e o fim

entrevista

o sistema de governança, em minha
opinião, é uma forma de proteger
a empresa e garantir que eventos
como os que ocorreram no passado não voltem a se repetir.

dos silos, fez parte desse primeiro
movimento. Hoje, na Petrobras, nenhum gasto relevante é feito sem
assinaturas cruzadas, envolvendo
mais de um executivo. Esta não era
a realidade antes. Também avançamos muito com a criação de comitês
estatutários, onde a avaliação de investimentos, por exemplo, é feita de
forma colegiada e a responsabilidade também é dividida pelos executivos que estão nesses comitês. A
nossa estratégia tem sido buscar os
meios para perpetuar essas mudanças. Nesse sentido, a lei 13.303, que
estabelece critérios mais rígidos para a nomeação de dirigentes de estatais foi um avanço. Na Petrobras,
definimos no estatuto regras ainda
mais completas. Além disso, temos
instâncias como o comitê de minoritários, e o nosso estatuto também
tem regras para transações realizadas
com partes relacionadas. Fortalecer

Qual a importância da governança e da gestão na administração
pública – tanto nas esferas de governo quanto em autarquias e empresas estatais?
Há uma necessidade de governança e gestão no setor público que
se impõe independentemente de
qualquer que seja a situação fiscal
do país. E ela deriva da obrigação
que qualquer governo tem – que
qualquer responsável por recursos
públicos tem – de fazer a melhor
aplicação possível dos recursos sob
sua administração. E, portanto, tem
que gerar os melhores resultados
possíveis. Trata-se de recursos do
contribuinte, e a gente nunca deve
perder isso de vista. Governo não
gera riqueza, não cria riqueza. Governo só redistribui a riqueza que
toma dos contribuintes e, portanto,
faz a melhor aplicação possível. E
quero repetir e enfatizar isso: trata-se de uma obrigação primeira de
qualquer administrador público, tanto no governo central, na administração direta ou na administração
indireta. O momento atual pelo qual
o país passa, de grave crise fiscal, cria
um agravante a essa condição básica. Significa que a necessidade de
fazer mais com menos, de ter a maior
eficácia possível na utilização dos recursos públicos, é ainda mais imperiosa. Portanto, quando você junta
uma razão que eu diria permanente
com uma de crise, não há a menor
dúvida da importância da governança e da gestão. Qualquer um que reduza essa importância certamente
comente um gravíssimo erro.
Em 2001, ano de fundação do
MBC, o senhor acompanhou de
perto o movimento liderado por
Jorge Gerdau, inclusive atuando

como conselheiro. Ao fazer um balanço dos últimos 16 anos, é possível dizer que houve, no Brasil,
evolução de conceitos como governança, eficiência e transparência na gestão pública? Em que nível o país está, quando comparado
a benchmarks internacionais?
Temos, sim, muitas iniciativas de
melhoria da governança, de sistemas
de gestão, de transparência no setor
público e, de um ponto de vista geral, acredito que fizemos os maiores
avanços na área da transparência.
Não sou tão otimista com relação a

Hoje, na Petrobras, nenhum
gasto relevante é feito sem
assinaturas cruzadas – o
que exige o envolvimento
de mais de um executivo
uma prática mais generalizada da
boa governança, de busca de eficiência e do melhor uso do dinheiro
do contribuinte. Não vejo nos últimos 16 anos uma melhora que possa ser considerada razoável. Vejo, ao
contrário, aspectos preocupantes,
como a redução da profissionalização
dos quadros dirigentes na gestão
pública. Isso infelizmente causa dificuldades de gestão, causa inconsistência na gestão. O que se observa é a divisão das diversas entidades
do setor público em certos silos, em
linhas políticas diferentes, em função
da fragmentação política que vive o
país. Portanto, quando comparamos
com benchmarks internacionais, não
colocaria o Brasil numa posição de
destaque. O MBC tem dado uma
contribuição muito importante a
partir do momento em que mantém
a discussão desses assuntos na pauta. Isso é uma condição absolutamente necessária para que algum
dia a gente alcance o desenvolvimento que se deseja.
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Na vanguarda
da inclusão
Movidas pelo uso
intensivo de tecnologia
e atentas a lacunas de
mercado, as fintechs
despontam como a
grande novidade do
setor financeiro global.
Na América Latina, o
destaque fica por conta
do Brasil, onde são
quase 300 empresas
desse tipo
Por Robson Pandolfi

E

las parecem ser a
nova menina dos
olhos do sistema
financeiro internacional. E não faltam
bons motivos para
isso: estruturas enxutas, custos menores, respostas
rápidas e processos simplificados –
ou até mesmo customizados. À frente desses negócios estão empreendedores arrojados, muitas vezes jovens que dispensam o rigor dos modelos conservadores.
Ao aplicar recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação
(TIC) para criar soluções inovadoras
na área financeira, as fintechs passaram a competir por espaços até
então ocupados por instituições tradicionais, como bancos. Com um
mercado em franco amadurecimento, essas startups se transformaram
em porta de entrada a quem estava
à margem do sistema financeiro.
O termo fintech mescla as palavras finance e technology (finanças
e tecnologia, em inglês). A expressão
deriva do Fintech Innovation Lab,
um programa de aceleração de star-

tups criado em Nova York, em 2009,
pela consultoria Accenture. Ao longo do tempo, o vocábulo passou a
identificar o segmento de inovação
digital financeira. "Acima de tudo,
fintechs são ferramentas de disrupção", classifica Paulo Gomide, CEO
da SmarttBot, empresa brasileira
dedicada a facilitar a operação de
investidores na Bolsa de Valores.
Além da área de investimentos,
as fintechs desenvolvem modelos
de negócio para uma vasta gama
de produtos financeiros, incluindo
contas correntes, empréstimos, seguros e pagamentos, entre outros.
Um relatório da McKinsey & Company estimou a existência de 12 mil
fintechs no mundo em 2016. Impulsionado pela disseminação das
tecnologias mobile, esse mercado
cresceu 60% desde 2010 e hoje é
avaliado em US$ 76 bilhões – segundo a Venture Scanner, empresa de pesquisas especializada em
startups. Londres, Nova York, Tel
Aviv e Xangai estão entre os principais centros de fintechs no mundo. O Brasil, por sua vez, aparece
como o principal polo emergente
na América Latina.
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Inaugurado em 2016, o Google Campus São
Paulo já é o maior entre os seis hubs de
inovação espalhados pela empresa no mundo

Missão social

O país desponta nesse cenário
devido a fatores como o tamanho
do mercado consumidor e a facilidade de acesso à web – são 202
milhões de celulares com conexão
à internet, conforme a Associação
Brasileira de Telecomunicações
(Telebrasil). Mas o principal atrativo é o grande número de pessoas não participantes do sistema
bancário tradicional. "Uma das
maiores oportunidades encontra-se nas parcelas ‘desbancarizadas’
da população, que não têm acesso
a crédito ou a produtos mais com-
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plexos", explica Luis Ruivo, sócio
da PwC e especialista em fintechs.
De acordo com o IBGE, 42% dos
brasileiros acima dos 18 anos – ou
seja, 55 milhões de pessoas – não
possuem conta em banco.
Conforme a pesquisa DeNovo,
publicada pela PwC no ano passado,
existem 2 bilhões de desbancarizados
no mundo. A Universal Financial Access (UFA), uma iniciativa do Banco
Mundial, pretende adicionar 20%
desse contingente (400 milhões de
pessoas) ao sistema financeiro até
2020. "Existe um grupo de consumidores desatendido ou que pode

Empresas
nascentes,
apoiadas em
tecnologia e
modelos de
negócios
inovadores

ser mais bem atendido, e é justamente onde as fintechs entram",
ressalta André Barrence, diretor do
Google Campus São Paulo, um dos
seis centros criados ao redor do mundo pela gigante de tecnologia para
dar suporte a ideias inovadoras.
O Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) confirmou
essa tendência num levantamento feito com fintechs da América
Latina, em 2016. Entre as quase
400 startups entrevistadas, aproximadamente 40% definiram como missão o atendimento a pessoas excluídas pelo setor finan-

A solução da Moneto funciona
por meio de uma plataforma online. Nela, o usuário encontra um
sistema com múltiplas opções de
ordens de pagamento. A proposta
é profissionalizar as operações de
cobrança por parte de microempreendedores da economia de base,
como jardineiros, pintores e encanadores. "Esse público é responsável por girar o PIB de baixo para cima
e o serviço permite que se receba o
pagamento em cartão de crédito ou
boleto", define Arruda. Conforme a
pesquisa do BID, uma em cada quatro fintechs considera os micro e
pequenos seus principais clientes.
Os percentuais cobrados pela
Moneto vão desde a
versão gratuita do aplicativo até uma modalidade com taxa de
5,49% por transação. A
variação está nos recursos disponíveis e nos
prazos para liberação do
dinheiro. Não há custo
fixo. Outra inovação é
o trâmite de cadastro:
basta o usuário enviar
uma selfie, uma foto do
RG ou da CNH e outra imagem segurando o documento. Tudo pelo
celular, dispensando o processo de
levar papéis a um local e submeter-se à avaliação de um gerente.
"A tecnologia dá essa alavancagem e permite a criação de metodologias de atendimento muito baratas e eficientes", explica Marcelo
Flora, sócio responsável pela BTG
Pactual Digital, plataforma online
criada pelo banco BTG para oferecer
investimentos a clientes de alta renda. Já a estratégia de fintechs como
a Moneto é atrair justamente o público que não se sente à vontade em
bancos – e também os jovens.
Um levantamento da consultoria
Scratch revelou que 70% dos jovens
norte-americanos preferem ir ao dentista a encarar uma conversa com o

gerente do banco. "A nova geração
não tem paciência com burocracia.
Entregar produtos adaptados a eles
é o caminho natural", aponta Vinícius
Roveda, CEO da ContaAzul, líder brasileira em sistemas de gestão online
para micro e pequenas empresas.
Assim, a customização de soluções
financeiras é outra vantagem das fintechs: enquanto os bancos são massivos, elas costumam se concentrar
num único segmento e trabalham
com produtos que resolvem problemas. A ContaAzul não chega a ser
propriamente uma fintech, funcionando como uma solução de gestão
financeira cujo objetivo é organizar
controles contábeis e financeiros de
pequenos empreendedores.
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atendimento facilitado

Uma pesquisa da
consultoria Scratch
aponta que 70% dos
jovens americanos
preferem ir ao dentista
a encarar uma conversa
com o gerente do banco

ceiro. "Os empresários são conscientes das oportunidades que o
mercado não cobre e querem ocupar-se deste nicho", reforça Sylvia
Andrade, especialista em mercados
financeiros do BID e organizadora
do estudo. A constatação é ratificada por quem está na linha de
frente do movimento no Brasil.
"Trabalhamos para mudar a experiência e o ritual de aquisição de serviços financeiros, mas sempre com
o objetivo de causar a inclusão", confirma Marcos Arruda, CEO da Moneto, fintech paranaense dedicada
ao segmento de cobranças online.

Hospedada em nuvem, a plataforma dispensa o uso de softwares.
E a startup tem planos que contemplam desde profissionais autônomos
até negócios de maior porte. "Antes
se pagava até R$ 30 mil por uma
solução dessas. Nós trabalhamos
com preços entre R$ 30 e R$ 400
mensais", conta Roveda. Criada há
seis anos, a ContaAzul registra cerca de 2 mil novos clientes a cada
mês e cresce, em média, 100% a
cada ano. Segundo estimativa da
empresa, das cerca de 20 milhões
de micro e pequenas empresas existentes no Brasil, 800 mil já utilizaram a ferramenta. O número revela não apenas a maturidade já conquistada pela ContaAzul, mas também o enorme potencial que ainda
existe a ser explorado.

17

Marcelo Flora, do BTG Pactual Digital.
Aliás, o surgimento da plataforma do
BTG é um exemplo de como os bancos estão lidando com o crescimento desse mercado: muitos optam por
parcerias ou investimentos diretos
em startups financeiras.

Celeiro de inovações
Criado pelo Google Campus de São Paulo, o programa Campus Exchange consolida as fintechs brasileiras como benchmark para o mercado latino-americano

Juntando-se a elas

A maturidade das fintechs brasileiras é uma referência para o
setor na América Latina. Isso fica evidenciado pelo programa Campus Exchange Latam Founders, uma iniciativa criada pelo Google
Campus para propiciar a troca de experiências entre fintechs daqui
e do exterior. Os empreendedores selecionados para o intercâmbio
tiveram acesso a uma semana de atividades na sede de São Paulo,
em outubro. "A ideia é oferecer uma plataforma de conexão com
empreendedores brasileiros, que são referência. Eventualmente,
podem surgir parcerias para que essas startups de fora tenham o
Brasil como um potencial mercado consumidor", explica André Barrence, diretor do Google Campus São Paulo. Com 89 mil membros,
a unidade possui o maior número de inscritos entre os seis hubs de
inovação espalhados mundo afora pelo Google.

Aportes cautelosos

A ascensão de fintechs chama a
atenção de investidores mundo afora. Desde 2010, o segmento recebeu
US$ 130 bilhões em aportes, segundo a consultoria KPMG. O detalhe
é que mais da metade desse montante (US$ 72 bilhões) foi injetado
de 2015 para cá – período que registrou o surgimento de 60% das
fintechs existentes atualmente. "Há
algum tempo, os gigantes do mercado olhavam com certo desprezo
para as fintechs. Mas agora já se sentem incomodados pela evolução
desses players", afirma Gomide, da
SmarttBot. No Brasil, os dados do
FintechLab, um hub de pesquisas
mantido pela consultoria Clay Innovation, atestaram a existência de 247
fintechs operando no início de 2017.
O número, que em 2016 era de 130,
deverá encerrar 2017 na casa dos
300 empreendimentos.
Em 2016, inclusive, o Brasil foi
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o oitavo país com maior volume de
investimentos em fintechs no mundo: US$ 161 milhões. O montante
é bem inferior ao alcançado pelos
líderes do ranking – China (US$ 6,4
bi) e Estados Unidos (US$ 4,6 bi) –,
mas revela o quanto é possível avançar em solo brasileiro. "O nosso nível de investimento não é proporcional à vontade que os empreendedores têm de causar uma grande
disrupção. Deveria haver um casamento nisso", reivindica Arruda, da
Moneto. O problema, aqui, pode
estar na mentalidade conservadora
dos investidores tradicionais. "Eles
procuram coisas mais seguras, embora haja um grupo interessado em
apostar na inovação e no empreendedorismo", pondera Sylvia, do BID.
Nesse ponto, as instituições financeiras consolidadas ainda levam
vantagem. "Na hora de investir, o
cliente procura uma marca com solidez para gerir os seus recursos", diz

Os bots
processam
dados do
mercado e
repassam
ordens de
forma
automatizada
à Bovespa

O BTG Pactual Digital foi criado
em 2016 seguindo uma proposta
inclusiva, embora o público não se
concentre nas fatias mais populares.
"As alternativas de investimento ficavam disponíveis apenas para grandes riquezas. Graças à tecnologia,
esses mesmos produtos podem ser
acessados pelo varejo", explica Flora. A SmarttBot também atua nesse
segmento. Fundada em 2011, a fintech oferece um sistema de home
broker virtual, conectando clientes
à Bolsa de Valores. A diferença é que
os usuários são assessorados por um
robô que executa uma estratégia
de investimento automatizada.
A ferramenta de inteligência
artificial lê os padrões de oscilação
do pregão e cria programas pré-prontos para diferentes tipos de
investidores – de experientes a novatos, de conservadores a arrojados. Também é possível estabelecer limites de perda. Quando o
capital do usuário cai até o valor
estipulado, o robô para de operar.
Uma das principais vantagens do
SmarttBot é a gestão emocional do
investimento, já que a máquina impede que o cliente se deixe levar
pelas oscilações da Bolsa.

O fundo de investimentos
Goldman Sachs considera
que o mercado brasileiro
de fintechs poderá
valer US$ 24 bilhões nos
próximos anos
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Apelo social

42%

dos brasileiros
acima dos 18 anos

( 55

milhões
de pessoas

)

não possuem
conta em banco.

49%

dos latino-americanos
estão à margem do
sistema financeiro.
No México,
o índice é de

61%.

No mundo, são
bilhões
de pessoas
desbancarizadas.

2

Até 2020, o
Banco Mundial
pretende adicionar

400 milhões
de pessoas ao
sistema financeiro.

Entre quase 400
startups
entrevistadas
pelo BID
na América Latina,

40% definiram

como missão o
atendimento a pessoas
excluídas pelo setor.
Fontes: IBGE, PwC e BID

A gente olhava para a economia lá de fora
e discutia quando teria algo desse tipo
no Brasil. Hoje já percebemos que é uma
realidade, está acontecendo aqui.
Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual Digital
A SmarttBot tem 5 mil usuários
cadastrados e 1,2 mil assinantes que
pagam planos de R$ 100 e R$ 4 mil.
A expectativa é atingir um faturamento de R$ 5 milhões em 2017.
Até comemorar esses números, a
startup recebeu suporte de diferentes programas de aceleração, incluindo aí o InovaBra e uma residência no Google Campus. O InovaBra foi montado pelo Bradesco
para impulsionar projetos de inovação digital financeira. Surgido em
2014, o hub oferece suporte e investimentos a startups que desenvolvem soluções adaptáveis às necessidades do banco. A QueroQuitar, uma plataforma online para
renegociação de dívidas, esteve entre as fintechs apoiadas. Criado em
2014 e somando 500 mil cadastrados, o sistema permite que o próprio
devedor formule propostas às empresas parceiras.
Outra iniciativa semelhante é o
Cubo, um coworking montado em
São Paulo a partir de uma parceria
entre o Itaú e o fundo de investimentos Redpoint Eventures. Lançado em
2015, o espaço possui 52 startups
residentes e passará por uma reforma para permitir a instalação de até
210 empreendimentos. "Cada vez
mais, isso será uma tendência. Os
bancos investirão ou comprarão as
fintechs para desenvolver canais e
produtos", projeta Ruivo, da PwC.
O Banco do Brasil, por exemplo,
fechou uma parceria com a ContaAzul para integrar o sistema de gestão da plataforma, permitindo a con-

ciliação bancária a clientes de ambos
os serviços. Para Marcelo Flora, do
BTG, é importante que os bancos tenham humildade e capacidade de
aprender rápido com as fintechs. Já
Sylvia, do BID, ressalta a utilidade das
parcerias para o público final: "O importante é que as inovações chegarão
aos clientes, estejam as fintechs sozinhas ou em parceria".
Sob o ponto de vista legal, o fenômeno das fintechs representa um
desafio para o Brasil. Nele, o terreno
regulatório ainda não foi totalmente
demarcado. "É difícil regular fintechs,
pois não há lições aprendidas nesse
setor. Mas o Brasil tem a experiência
de aprovação do crowdfunding, uma
área onde outros países ainda estão
em fase de debates", pontua Sylvia.
De fato, as fintechs ainda encontram
limitações. Há segmentos em que elas
só podem operar se estiverem lastreadas por uma instituição financeira
consolidada. É o caso de quem opera
com crédito, por exemplo. Porém, a
revolução proporcionada pela economia digital não para de inserir inovações nesse setor. O empréstimo Peer-to-Peer (pessoa a pessoa, ou simplesmente P2P) é uma delas.
A modalidade engloba transações
de crédito online, feitas sem a intermediação de uma instituição financeira formal. No P2P, a entidade bancária é substituída por uma fintech,
responsável por gerir o fundo de investidores e analisar o cadastro de
quem requisita o empréstimo. Nos
Estados Unidos, onde já existe regulação a esse mercado, as plataformas
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Estação Hack, em São Paulo:
7,4 mil vagas gratuitas a
jovens e empreendedores

movimentaram quase US$ 9 bilhões
em 2016, segundo o portal de investimentos RealtyShares.
O Banco Central brasileiro já
propôs uma consulta pública para
definir o tema. "As fintechs poderiam intermediar empréstimos de
até R$ 50 mil, sem intervenção de
uma instituição financeira. A expectativa é de aprovação até o início de 2018", sugere Ruivo. Afora
a questão jurídica, a consolidação
destas empresas tende a dar o tom
do mercado financeiro nos próximos anos. "O setor vai estar cada
vez mais conectado à tecnologia,

A inclusão financeira
é o grande acréscimo
trazido pelas fintechs
às economias da
América Latina.
André Barrence,
diretor do Google Campus
São Paulo
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criando a oportunidade para novos
atores aparecerem com vantagem
competitiva", adianta André Barrence, do Google Campus. Alguns
desses atores, no entanto, são bastante conhecidos.

Gigantes se movem

Em agosto, o Fórum Econômico
Mundial divulgou um relatório sobre
as mudanças causadas pela tecnologia no ambiente financeiro. A pesquisa aponta que a principal ameaça
ao domínio das instituições tradicionais não são as fintechs, mas as grandes companhias do setor de tecnologia. Entre elas estão nomes como
Amazon, Google e Facebook.
O diferencial competitivo dessas
gigantes está na enorme capacidade
de controle e interpretação de dados.
"Na era da informação, os dados são
o novo petróleo", enfatiza Sylvia Andrade. O Facebook pretende incrementar ao WhatsApp um serviço de
transferência de dinheiro. Com o
WhatsApp Payments, ainda em testes, os cerca de 1 bilhão de usuários
do comunicador poderão fazer pagamentos e transferências entre si,
sem sair do aplicativo.

Divisão de setores das
247 fintechs brasileiras
Pagamentos (32%)
Gestão Financeira (18%)
Empréstimos (13%)
Investimentos (8%)
Funding (7%)
Seguros (6%)
Negociação de Dívidas (5%)
Criptomoedas e DLT
(tecnologia de contabilidade
distribuída) (5%)
Câmbio (4%)
Multisserviços (2%)
Fonte: Radar FintechLab 2017

Nos Estados Unidos, onde já
existe regulação do mercado
de fintechs, as plataformas
movimentaram quase
US$ 9 bilhões em 2016
ferir maior competividade a outros
atores do setor financeiro", esclarece Barrence. O executivo projeta
uma consolidação do espaço das
fintechs daqui para frente, tomando como base a capacidade de resolução de demandas específicas.
Entre especialistas, ninguém arrisca prever o impacto definitivo das
fintechs no mercado mundial. Especialmente porque o boom parece
estar ocorrendo nesse exato momento. No Vale do Silício, nove em cada
dez startups se dedicam ao setor financeiro. Não chega a ser uma bolha,
mas há quem diga que a maioria dessas empresas não sobreviverá sozinha.
"Há muitos modelos parecidos, e o
mercado não terá espaço para tanta
gente", avisa Luis Ruivo. Ainda assim,
o sócio da PwC acredita que o segmento reserva um grande campo
para a proliferação de inovações:
"Muitas dessas transformações nem
chegaram ao Brasil ainda. A revolução apenas começou".

A inclusão social
não é exatamente o
objetivo primário das
fintechs, mas essas
startups acabam
tendo o papel de
facilitar a entrada
dos clientes no
sistema financeiro.
Luis Ruivo, sócio da PwC

Fintechs na
América Latina

benchmark brasil

Outra iniciativa
capitaneada pelo
Facebook está diretamente vinculada
ao mercado brasileiro. A partir de dezembro, São Paulo
contará com o primeiro centro para
inovações da empresa no mundo. A
Estação Hack vai abrigar uma série
de atividades de fomento ao empreendedorismo e de capacitação de
jovens na área de tecnologia. A escolha pela capital paulista, segundo
Eduardo Lopes, coordenador da Estação Hack, é uma retribuição à receptividade e à aderência da rede
social no país – e também procura
aproveitar o potencial que ainda existe em território nacional. "Vamos
compartilhar com o público um pouco do nosso DNA, o que chamamos
de 'cultura Hack’, cuja premissa é a
de que tudo está em permanente
construção e pode ser aperfeiçoado
de forma colaborativa", afirma. Com
projetos 100% gratuitos, o empreendimento abrirá 7,4 mil vagas a cada ano para jovens interessados em
programação, planejamento de carreira e gestão de empresas. O projeto inclui ainda um programa de
residência de startups de impacto
social. A cada ano, 20 empresas serão contempladas. E é aqui que as
fintechs ganham novas perspectivas.
"Uma das áreas prioritárias do programa de aceleração é a de serviços
financeiros. Fintechs que ofereçam
soluções voltadas para a baixa renda, que ampliem a inclusão e a educação financeira poderão fazer parte do programa", diz Lopes.
Quem também combina iniciativas de fomento e novas soluções
é o Google, que lançou recentemente o Tez, um serviço de pagamentos digitais adaptado ao mercado da Índia. "Não significa que
as empresas passarão a atuar no
segmento, mas certamente irão
disponibilizar condições para con-

Brasil, México,
Colômbia,
Argentina e Chile
concentram quase

90%
das fintechs
na região.

Os dois
primeiros reúnem

58,3%

dos empreendimentos.

60

Estima-se que
%
das fintechs da
América Latina tenham
surgido entre 2014 e 2016.
Financiamento
alternativo (25,6%) e
pagamentos (25,2%) são as
modalidades predominantes.
Na comparação com as
fintechs dos Estados
Unidos e da Europa, as
startups financeiras
latino-americanas têm
mais dificuldades de
encontrar
financiamentos, talentos
e crescimento em escala.
México, Colômbia, Brasil
e Chile já iniciaram
modificações em suas
legislações para
acomodar a atuação das
fintechs, tomando como
base as demandas dos
empreendedores.
Fonte: Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID)

21

Foto: iStockphoto

Transparente
e inclusivo
Com um sistema de aquisições
governamentais 100% digital, o Chile
mostra ao mundo como a facilitação, a
eficiência e a democratização do acesso
às compras públicas são fundamentais
para alavancar a competitividade
Por Leonardo Pujol
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solidou-se como um dos mais inovadores sistemas de compras governamentais do planeta. Utilizada por
mais de 850 instituições públicas
(como prefeituras, ministérios, hospitais e universidades), a plataforma
condiciona que qualquer aquisição
de bens ou contratação de serviços
seja realizada exclusivamente pelo
site mercadopublico.cl.
No portal estão cadastrados todos os fornecedores que negociam
com a esfera governamental chilena,
de microempresas a multinacionais.
Após um simples cadastro, e desde
que atendam aos
pré-requisitos, essas
organizações ficam
aptas a servir às demandas públicas. A
cada três inscritos,
em média dois fecham negócios. Os
pagamentos são feitos em, no máximo,
45 dias. Em 2016,
mais de 123 mil empresas responderam
pela emissão conjunta de 2,3 milhões
de ordens de compra. No total, a movimentação superou os US$ 11 bilhões,
um volume equivalente a 4,2% do
PIB chileno.

dependiam de cotas para participar
de aquisições governamentais. Funcionava, na prática, como uma reserva de mercado – agora desnecessária. O modelo era semelhante
ao que ainda vigora no Brasil, onde
25% dos contratos públicos acima
de R$ 80 mil precisam envolver
MPEs. Abaixo desse valor, por aqui,
micro e pequenas têm prioridade
através do ComprasNet, sistema
online que congrega aquisições feitas por ministérios e autarquias.
No Chile, a eliminação de barreiras de entrada às MPEs também

benchmark mundo

D

iferentemente de
Brasil e Argentina,
o Chile é um país
pouco afeito a crises e que convive
com relativa estabilidade econômica graças a uma
tradição de décadas de austeridade
fiscal. No apagar das luzes do século 20, no entanto, o aumento de
gastos por parte do governo culminou com uma recessão. Em 1999,
o desemprego superou a casa dos
10% e soou um alarme no Palácio
de La Moneda, em Santiago. Habituados ao acúmulo de superávits e
à menor participação do Estado na
economia, os chilenos precisavam
voltar aos trilhos do crescimento.
E, na medida do possível, dar um
passo além.
A retomada foi rápida, com políticas que visavam à redução da burocracia e da corrupção e ao aumento da competitividade. O aperfeiçoamento da máquina pública tornou-se uma ação não apenas estratégica, mas prioritária no escopo de
modernização do Estado. Um dos
primeiros e mais emblemáticos
exemplos do novo paradigma foi o
Sistema de Alta Direção Pública. O
mecanismo, lançado em 2003, seleciona profissionais qualificados
para cargos públicos de caráter administrativo, minimizando o poder
de nomeações aleatórias e apadrinhamentos políticos.
Vem das compras governamentais, contudo, o modelo que melhor
representa a disseminação de uma
cultura de transparência, eficiência
e democratização nas relações entre
a iniciativa privada e o poder público. Instituído como um projeto piloto em 2000, o ChileCompra vigora oficialmente desde 2003 e con-

A plataforma chilena de
compras governamentais custou
cerca de US$ 155 milhões e,
em 15 anos, gerou uma economia
de aproximadamente
US$ 5,5 bilhões ao Estado

Três pilares

A democratização do acesso aos
contratos públicos é um dos alicerces do desenvolvimento chileno. "O
ChileCompra dá a possibilidade a
toda pessoa física ou mesmo jurídica de entregar serviços ou vender
produtos participando nos processos
disponíveis", diz Hernán Ortiz Charrie, chefe de abastecimento da prefeitura de Santiago.
Basta olhar as micro e pequenas
empresas (MPEs): antes do ChileCompra, quase 15 anos atrás, elas

serve como ação anticíclica, pois
ameniza os efeitos de volatilidade
do mercado, aos quais fornecedores
de menor porte costumam ser mais
sensíveis. Como resultado, as MPEs
tornaram-se gradualmente majoritárias no ChileCompra. Agora, elas
representam nada menos do que
90% dos fornecedores do Estado e
45% dos valores movimentados. "O
governo permitiu que fosse um sistema de fácil entrada, e o que vimos
ao longo dos anos foi um aumento
sustentável na quantidade de empresas de menor tamanho participando", explica Trinidad Inostroza,
diretora do ChileCompra.
O segundo pilar do sistema diz
respeito à transparência. Desde a
sua origem, o ChileCompra adota
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As contratações públicas
são um fator relevante
no desenvolvimento dos
países. Elas contribuem para
melhorar a confiança nas
instituições e a eficiência do
investimento público.
Trinidad Inostroza, diretora do ChileCompra
Foto: Divulgação

uma política de dados abertos e de
fácil visualização. Qualquer cidadão
pode obter informações sobre aquisições e contratações feitas pelo setor
público. Da mesma forma, é possível
acompanhar o andamento dos processos e certificar-se quanto à utilização adequada dos recursos. Como
resultado, essas ferramentas agem
qual uma espécie de força-tarefa automatizada contra a corrupção.
A eficiência, por sua vez, é o terceiro alicerce. Somada à transparência e à acessibilidade, a capacidade
de ser eficaz decorre do mapeamento inteligente de ofertas e da possibilidade de se avaliar a relação de
custo-benefício em curto, médio e
longo prazos. Além disso, a centralização dos editais e contratos em
uma única plataforma contribui para a redução de despesas de todos
os envolvidos – de uma ponta a outra da cadeia. "Podemos dizer que o
sistema custou ao Estado em torno
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de US$ 155 milhões e já gerou uma
economia estimada de US$ 5,5 bilhões", explica Trinidad. "Estamos
falando em mais ou menos US$ 600
milhões de economia por ano."

Origens
e conquistas

Na virada de 1999 para o ano
2000, o mundo se preparava para o
bug do milênio. O risco era de que
programas de computador com datas em dois dígitos assumissem o 19
na frente – em vez do 20. Caso isso
acontecesse, clientes de bancos poderiam ver suas aplicações remetidas
a 1900, resultando em juros negativos, boletos com 100 anos de atraso e credores se tornando devedores
– apenas para citar alguns exemplos.
O pânico coletivo não se confirmou
na prática, mas foi um sintoma de
que a internet ainda vivia seus primórdios. E, mesmo assim, o Chile
demonstrou pioneirismo ao lançar

Caso o bug
acontecesse,
clientes de
bancos
poderiam ver
suas aplicações
remetidas a

1900

em modo beta, em 2000, a plataforma do ChileCompra.
Inicialmente, o sistema foi utilizado por poucos órgãos federais, como um facilitador do processo de
aquisições. Com a repercussão positiva do modelo e a promulgação da
Lei de Aquisições, em 2003, tornou-se obrigatório a quase todo o expediente federal. Ministérios, hospitais
e universidades públicas passaram a
usá-lo. "Estamos falando de mais uma
década atrás, quando a internet não
estava tão internalizada e difundida
como é hoje", ressalta Trinidad.
Com o tempo, outros entes aderiram ao sistema. Entre eles, as Forças Armadas e a administração descentralizada, como são chamados
os municípios no Chile. A participação mais recente é do departamento de Obras Públicas do governo
federal, que até então optara por um
modelo próprio de compras. "O ChileCompra serve não apenas a quem
é obrigado a entrar no sistema, mas
também a quem busca mais transparência em suas transações", salienta a diretora. "Isso implica maior
transparência, fortalece a democracia e a governança através das ferramentas de que o sistema dispõe."

benchmark mundo
No site mercadopublico.cl, os órgãos realizam
ofertas e os fornecedores acessam licitações
que mais se enquadram no seu negócio

Entre setembro e outubro de
2017, logo após começar a usar a
plataforma, o Obras Públicas promoveu mais de 300 licitações pelo
mercadopublico.cl. As transações,
sozinhas, representam um incremento de US$ 590 milhões na movimentação do site, com contratos
que incluem desde obras de saneamento até melhorias em aeroportos e estradas.
Outra novidade é a simplificação da licitação eletrônica. Agora,
os contratos possuem cláusulas legais padronizadas, que auxiliam a
compreensão por parte dos fornecedores. O recurso era uma antiga
reivindicação dos empresários e,
inclusive, do próprio sistema – que
possui uma espécie de avaliador
automatizado. O mecanismo funciona com alertas emitidos pela
própria plataforma, abastecida por
um software de inteligência artifi-

Inspiração
ao Mercosul
A partir de 2018, os quatro países integrantes do Mercosul poderão
trocar ofertas para compras governamentais no âmbito do bloco. O
acordo, que deve ser firmado até dezembro, permitirá que empresas
brasileiras tenham tratamento nacional em licitações públicas na
Argentina, Uruguai e Paraguai – e vice-versa. A expectativa é de que o
compromisso defina, também, se as negociações irão abranger
governos estaduais e empresas estatais. No Brasil, as compras
públicas da União giram em torno de R$ 60 bilhões em produtos que
vão de medicamentos a uniformes militares, além de serviços como
obras de infraestrutura e contratações em geral. Por ora, o país tem
apenas um acordo internacional de aquisições públicas, com o Peru,
aprovado pelo Congresso em março deste ano. Entretanto, até o
momento, nenhuma ordem de compra foi registrada.
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cial que monitora e identifica possíveis erros, ineficiências ou pontos
a serem otimizados.
Usuário na prefeitura de Santiago, Hernán Charrie elogia o sistema,
mas diz que alguns pontos ainda podem ser melhorados. Segundo ele,
é preciso "tornar mais factíveis as
tomadas de preço automatizadas,
que se baseiam em critérios já publicados". Para atender a esse e outros reclames, o ChileCompra conta
com 16 escritórios e aproximadamente 140 colaboradores. Entre eles
há profissionais como desenvolvedores, especialistas de dados e agentes fiscalizadores. Treinamentos, capacitações e atendimentos são oferecidos gratuitamente a funcionários
públicos e a fornecedores, tanto de
maneira virtual quanto presencial.

Políticas
modernas

Enquanto o Brasil figura na posição 81 entre 138 países avaliados na
última edição do ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial (FEM/WEF), o Chile desponta
como o número 1 da América Latina

e 33º colocado no geral. "As conquistas no campo da contratação
pública são um bom exemplo das
coisas que fazemos bem." A afirmação foi feita pela presidente Michelle Bachelet, em outubro, na abertura da 8ª Conferência da Rede Interamericana de Compras Governamentais (RICG), em Santiago. O
encontro, promovido anualmente,
fomenta o diálogo e o intercâmbio
de ideias relacionadas à regulamentação, à gestão e à modernização das
aquisições governamentais de 32
países latino-americanos e do Caribe.
Bachelet aproveitou o momento para ressaltar o pioneirismo e
o potencial do Chile no quesito
compras públicas. Não à toa, a diretora do ChileCompra, Trinidad
Inostroza, também é presidente
da RICG, o que inclui em suas responsabilidades viagens a outros
países para divulgar o benchmark
andino. "As contratações públicas
são um fator relevante no desenvolvimento dos países. Elas contribuem para melhorar a confiança nas instituições e a eficiência
do investimento", afirma ela.

O ChileCompra
possibilita que toda
pessoa física ou jurídica
entregue serviços
ou produtos através
da participação nos
processos disponíveis.
Hernán Charrie, da prefeitura de Santiago

Inclusão de gênero
Um dos projetos de destaque do ChileCompra é a adesão ao #SheTrades,
uma iniciativa das Nações Unidas para capacitar mulheres no comércio e
dentro de empresas até 2020. O movimento é mais um passo na trilha já
seguida pela plataforma chilena. Conforme a organização
ComunidadMujer, que analisou dados de 2007 a 2013, as mulheres
representavam 36% do total de pessoas físicas participantes de compras
públicas no país. A partir de 2015, o ChileCompra promoveu mudanças
nos regulamentos a fim de incorporar critérios de gênero. Além disso, o
programa passou a exigir um selo que mostra aos compradores quais
empresas são lideradas por mulheres ou contam com mais de 50% delas
no quadro técnico. "Essa inclusão feminina na economia é fundamental",
salienta Trinidad Inostroza, primeira mulher a dirigir o ChileCompra.
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Faz sentido. O processo de compra dos governos latino-americanos,
de modo geral, ainda é concebido
com excessos de burocracia. Isso
torna os procedimentos mais lentos, onerosos e pouco eficientes. O
problema seria menor se o segmento não fosse tão crucial para a economia. Estima-se que os contratos
públicos possam representar até
15% do PIB de um país, segundo a
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). No Chile, a expectativa é de
que o índice cresça dos atuais 4,2%
para cerca de 6%.
Por isso, iniciativas que contribuam com esse crescimento são
mais do que bem-vindas. Em agosto, o ChileCompra implementou
um "canal express" direcionado a
aquisições de baixos valores – que
não ultrapassam US$ 700. A ferramenta foi adotada com a finalidade de reduzir a burocracia em
operações mais simples por meio
da eliminação de etapas e da padronização de documentos. Isoladamente, os recursos parecem ínfimos, mas sob um aspecto mais
amplo, o cenário muda: em 2016,
esse contingente de fornecedores
negociou aproximadamente US$
366 milhões com o Estado.

benchmark mundo

Foto: Divulgação

Trinidad e Bachelet, ao centro,
em evento da RICG: exemplo de
eficiência a países da região

movimentação por setor
e tamanho de empresa
MUNICÍPIOS

FORÇAS ARMADAS

SAÚDE

23,01

46,48

60,55

16,43

eficiência em números

37,32

44,59

16,18
GOVERNO E
UNIVERSIDADES

44,66

36,72

12,17
MPEs

LEGISLATIVO
E JUDICIÁRIO
22,14

46,93

67,44

As micro e pequenas representam

45

6

Mais de
mil pessoas e empresas chegam a operar
simultaneamente a plataforma mercadopublico.cl

5,5 bilhões

Fonte: ChileCompra

ECONOMIA

11

% dos US$
bilhões
negociados pela plataforma a cada ano

Comparação entre o custo
e a economia gerada pelo sistema*

CUSTO

8,4% do PIB do Chile....

... no entanto, elas
movimentam

Grandes

155 milhões

%

delas são MPEs

10,42

16,35
Médias

90

mil
empresas fazem
negócios regularmente
com o poder público

26,24

OBRAS PÚBLICAS

43,17

123

39,17

*Movimentação em
dólares, ajustada por
valores atualizados.

ANO
FORNECEDORES

2003

2009

2016

33.452

90.000

123.000
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O desafio
de atrair
jovens para
o setor
público

Joice Toyota
é cofundadora e CEO do
Vetor Brasil, organização
que busca, seleciona e
desenvolve talentos para
o setor público
Foto: Divulgação
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Trabalhar no setor
público não é a ambição
natural da maior parte
dos jovens no Brasil. O
Estado é muitas vezes
associado a problemas
como corrupção,
burocracia e ineficiência
– o que acaba
dificultando a atração
de profissionais
talentosos para os
órgãos do governo

Presenciamos o choque entre
uma sociedade que exige serviços
públicos de qualidade e um Estado incapaz de responder às demandas de um Brasil cada vez mais
complexo. Diante da geração de
jovens mais escolarizada que já
formamos, um grande desafio se
impõe: como atrair uma nova geração capaz de idealizar e implementar soluções para o país?
Esse é o desafio que motiva nosso trabalho no Vetor Brasil. Com o
apoio de uma rede de parceiros e
líderes públicos, já alocamos 150
jovens profissionais de alto desempenho em mais de 60 órgãos públicos em diversos estados. Ainda
temos um longo caminho pela frente, mas o principal aprendizado
dessa empreitada é o de que a transformação é possível.

opinião

Problemas públicos são preocupações importantes para todos os
cidadãos – inflação, desemprego, fila nas creches, mudanças climáticas,
entre outros. Seria de se esperar, portanto, que todos tivessem interesse
em enfrentá-los. No entanto, os governos em geral têm marcas empregadoras fracas e dificuldade em apresentar tais desafios de forma atraente a profissionais interessados em
resolver problemas complexos.
No Vetor Brasil, aprendemos que
a melhor maneira de atrair jovens
qualificados para o setor público é
mostrar a oportunidade de impacto
em escala. Aprendemos também que
noções tradicionais de estabilidade

Com o apoio
de uma rede de
parceiros, o Vetor
Brasil já alocou

150

jovens
profissionais de
alto desempenho

60

em mais de
órgãos públicos em
todo o país

e regalias profissionais têm pouco
apelo para os millennials.
Mas, além da dificuldade em
atrair profissionais, nossos governos enfrentam obstáculos para selecionar e contratar os mais talentosos. Uma das razões para isso é
o atual modelo de concursos públicos. Ainda que
tenha um conjunto de regras bem-intencionadas, o
modelo apresenta uma lógica ultrapassada de seleção de pessoal.
Basta comparar a
eficácia das provas de múltipla
escolha com a de
práticas avançadas como a seleção por competências – metodologia objetiva de
predição de desempenho – utilizada por governos inovadores, como o do Reino Unido e o do Chile.
Por último, jovens talentosos
buscam também aprendizado constante. A retenção dos melhores cérebros depende, portanto, da oferta de aperfeiçoamento profissional
contínuo e iterativo.
Seria injusto dizer que os governos não investem em desenvolvimento profissional. No entanto,
grande parte dos programas de
formação no setor público não inclui o desenvolvimento de habilidades interpessoais – cada vez mais
necessárias num mundo transformado pela robotização acelerada

e pela inteligência artificial.
Esse diagnóstico nos motiva diariamente a desenvolver os programas do Vetor Brasil.
Nessa jornada, conhecemos centenas de jovens profissionais que têm
transformado governos e inovado para melhorar a vida de milhões de bra-

Seria injusto dizer que os
governos não investem em
desenvolvimento profissional.
No entanto, grande parte dos
programas de formação no setor
público não inclui o desenvolvimento
de habilidades interpessoais
sileiros. Com esses jovens, estamos
construindo uma rede de profissionais
de alto desempenho, comprometidos
com a criação de um Brasil mais igual,
diverso e competitivo.
Temos certeza de que se pode
fazer mais, tanto pela ação do Vetor
Brasil como de outras organizações.
No entanto, em termos de escala,
nada se compara ao setor público.
Por isso, acreditamos que o maior
potencial de mudança está na adoção pelo próprio governo de práticas
contemporâneas de atração, seleção
e desenvolvimento de jovens talentos. Afinal, um governo atraente para os jovens é um governo atraente
para profissionais de alto desempenho de todas as idades.
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Com a transformação das tecnologias da
informação e comunicação, o mundo agora
é outro – repleto de novas oportunidades.
Trabalhar, produzir, governar, viver: a
influência da internet e das ferramentas
que surgem a cada dia torna tudo mais
rápido, integrado e instantâneo
Por Emanuel Neves e Ricardo Lacerda
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capa

A

economia da China
avançou 6,7% em
2016. O índice foi o
mais baixo dos últimos 26 anos, mas
manteve-se robusto e dentro das pretensões do governo.
Um dos destaques
da riqueza do país asiático diz respeito à contribuição dada pelos recursos
digitais. Por lá, os negócios baseados
em novas tecnologias cresceram
18,9% no ano e já representam 30,3%
do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação chinês. Se for
computado o impacto indireto, o número chega a quase 70%, englobando atividades como comércio eletrônico, moedas virtuais, robótica, games
e mobile marketing.
O Brasil ainda está longe desses
patamares, mas os avanços proporcionados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são
perceptíveis. O último Relatório Global de Tecnologia da Informação do
Fórum Econômico Mundial (WEF, na
sigla em inglês), de 2016, mostra que
o atual estágio do ecossistema de
negócios do país melhorou. Segundo
o estudo, o Brasil avançou da 84ª para a 72ª colocação entre as 139 nações
analisadas, e os destaques remetem
justamente à área de tecnologia, em
aspectos como a livre competição
pelo mercado de telefonia e internet
e o acesso à conexão móvel.
De acordo com a consultoria Accenture Strategy, as ferramentas digitais contribuem com 25% de toda
a riqueza global. E é fácil entender
o porquê. Afinal, elas estão em pra-

A palavra "disrupção" descreve
inovações que oferecem
produtos e serviços acessíveis,
criando novos mercados e
afetando empresas tradicionais

ticamente todos os setores,
protagonizando intensas
transformações
no trabalho,
nos lares e no
comportamento das pessoas.
A esse cenário atribui-se o conceito
de Quarta Revolução Industrial.
A definição é do economista alemão Klaus Schwab, presidente executivo e fundador do WEF. "Ainda vivemos o início desse movimento, mas
ele exigirá a completa reformulação
das estruturas econômicas e organizacionais para que possamos compreender todo o seu valor", avisa Schwab
em seu livro A Quarta Revolução Industrial, lançado no Brasil em 2016
pela Edipro. A obra estipula os pilares
de um processo de disrupção conduzido na velocidade frenética das TICs.
O termo disrupção, aliás, é a pedra de toque das mudanças vigentes.
A palavra foi cunhada na década de
1990 por Clayton Christensen, professor de Economia da Universidade
de Harvard, nos Estados Unidos. Ele
a usou como síntese do conceito de
destruição criativa – elaborado pelo
economista austríaco Joseph Schumpeter para explicar os ciclos do capitalismo. "A disrupção se mostrou
quando o Ford T revolucionou o processo industrial nos anos 1920. Hoje, a substituição dos CDs por arquivos digitais segue a mesma lógica",
exemplifica Richard Price II, pesquisador do Clayton Christensen Institute (CCI), em entrevista à Brasil+.
A combinação das recentes disrupções resulta na chamada "eco-

nomia digital", um conceito que vai
muito além da geração de riqueza.
"Qualquer coisa que dependa de
transações e interações digitais faz
parte disso", define Christian Catalini, professor de Inovação Tecnológica no Massachusetts Institute of
Technology (MIT), um dos principais
centros de pesquisa tecnológica do
planeta, nos Estados Unidos. Com
impacto transversal, a economia digital rege, a cada dia mais, as relações
de mercado, a governança pública
e o próprio desenho da sociedade.
O modelo nasce no contexto da
internet e segue os preceitos de um
ambiente imediatista, marcado por
integração, mobilidade e infinitas
possibilidades. Aqui, as matérias-primas são, acima de tudo, os dados.
"Assim como o aço fundamentou a
2ª Revolução Industrial, os dados são
a base da economia digital", define
o deputado federal Thiago Peixoto,
presidente da Frente Parlamentar
Mista de Economia Digital e Colaborativa da Câmara dos Deputados.
A iniciativa, lançada em maio de 2017,
tem a função de fomentar o desenvolvimento com base em novos preceitos tecnológicos. O foco da Frente é inserir o debate sobre o tema
no âmbito decisório do país e criar
um ponto de convergência junto ao
Congresso Nacional.
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Nas próximas páginas, apresentamos uma série de conceitos ligados à economia digital e mostramos
transformações atreladas ao paradigma disruptivo. Muitas mudanças
já estão plenamente integradas ao
cotidiano dos negócios, da sociedade e da gestão pública. Aliás, o Estado deve aproveitar as TICs para
criar estruturas mais ágeis, eficientes e próximas do cidadão – como
revelam exemplos bem-sucedidos
no Reino Unido e um incipiente movimento em território brasileiro.

Petróleo virtual

Dados são cruciais para o mundo dos negócios. Cerca de 90% dos
executivos entrevistados numa pesquisa global da Economist Intelligence Unit citam o recurso como
essencial. "A informação é o grande
insumo, pois a tecnologia permite
a geração de valor a partir disso",
confirma Fabro Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e
Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio),
uma ONG que estuda o impacto das
TICs nos âmbitos econômico, social
e cultural.
A chave da economia digital está em interpretar os dados e aplicá-los para otimizar soluções. O Facebook faz isso. Ao mapear as preferências dos usuários, a rede social

Economia digital:
Modelo econômico
que usa as novas
Tecnologias de
Informação e
Comunicação (TICs)
como base de
evolução para modos
de produção,
geração de negócios
e interação
entre pessoas.
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As mudanças são tão profundas
que, na perspectiva da história da
humanidade, nunca houve um
momento tão potencialmente
promissor ou perigoso.
Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico
Mundial, no livro A Quarta Revolução Industrial
melhora o aproveitamento da publicidade visualizada por mais de 2
bilhões de pessoas. Vale ressaltar o
tamanho do site. A internet tem 3,2
bilhões de usuários, segundo a ONU.
Ou seja, quase 70% estão no Facebook. São 700 mil pessoas a mais
do que a população da China.
A centenária General Eletric
(GE), um dos maiores conglomerados industriais do mundo, também
aderiu à era dos dados. E a fonte
não são pessoas. A unidade de fabricação de motores de aviação da
empresa, por exemplo, detecta possíveis defeitos com base em dados
de funcionamento das turbinas,
analisados por softwares capazes
de cruzar quantidades gigantescas
de informação, extrair delas um
sentido e oferecer respostas que

Quarta Revolução
Industrial:
Definição do
economista alemão
Klaus Schwab,
fundador do Fórum
Econômico Mundial,
para identificar as
mudanças causadas
pela influência das
TICs em diversos
setores da economia.

Disrupção:
Termo criado pelo
economista
norte-americano
Clayton Christensen
para resumir o
conceito de
"destruição criativa"
– o efeito causado
pelo surgimento de
um novo ciclo no
capitalismo.

contribuam na eficiência. O processo, considerado duas mil vezes mais
rápido que o tradicional, é possível
graças a ferramentas como big data e inteligência artificial (IA).
O big data gerencia e interpreta informações, baseando-se em
bancos de dados e programações
que reconhecem padrões e tendências. Já a IA refere-se à capacidade
de máquinas simularem habilidades
humanas. Um dispositivo de IA pode, inclusive, aprender sozinho. É o
chamado machine learning – o
aprendizado das máquinas. E já existe até uma escola para isso: a GoodAI,
localizada em Praga, na República
Tcheca, insere narrativas fictícias
nos sistemas dos robôs para instruí-los sobre valores éticos. Os efeitos de transformações como essas
são irrestritos.

Tecnologias
do presente

Esse cenário pode ser notado em
diversos segmentos. Na indústria,
fábricas inteligentes começam a ser
geridas por robôs capazes de se comunicar para sanar falhas de produção. A Siemens possui uma planta assim. Localizado na cidade de
Amberg, na Alemanha, o complexo
representa o estado da arte na chamada Indústria 4.0. Lá, os produtos

Governo digital:
Evolução do
governo eletrônico
(e-Gov), embora os
dois conceitos
possam representar
a mesma coisa.
Aqui, as TICs são
empregadas para
otimizar processos
públicos e entregar
serviços eficientes.

Indústria 4.0:
São as fábricas
inteligentes, que
aplicam tecnologias
de integração e
automação para
ganhar eficiência
nos processos
produtivos.
Também chamada
de manufatura
avançada.
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possuem códigos e informam às
máquinas como devem ser produzidos. Essa é uma das aplicações da
Internet das Coisas (IoT, na sigla em
inglês), a tecnologia que conecta
qualquer objeto à web. Se hoje existem 8,4 bilhões de objetos online,
segundo a consultoria Gartner, em
2020 serão 50 bilhões. Até lá, o
mercado de IoT deverá movimentar
pelo menos US$ 260 bilhões, 60%
a mais do que em 2015, conforme
o Boston Consulting Group.
E os efeitos da economia digital não param por aí. Em 2016, a
Uber movimentou US$ 20 bilhões
com seu serviço de transporte privado de passageiros. A plataforma
de hospedagem Airbnb alcançou
valor de mercado superior a US$
31 bilhões e tornou-se a marca mais
valiosa da hotelaria mundial. Como
se sabe, a Uber não tem carros: as
viagens são realizadas pelos automóveis dos motoristas cadastrados;
assim como a Airbnb, que não possui hotéis: o portal oferece um canal para proprietários receberem
hóspedes. "São plataformas de
compartilhamento, onde o produtor e o consumidor podem ser a
mesma pessoa", afirma Steibel, do
ITS-Rio. A força digital também é
notada no varejo. A gigante de comércio eletrônico Amazon foi ava-

Smart city:
As cidades
inteligentes usam
a tecnologia para
integrar o funcionamento de setores
como segurança,
administração e
tráfego com a
finalidade de melhorar os padrões
de vida urbanos.

liada em US$ 478 bilhões, o dobro
do Walmart, maior rede do mundo
com operação física.
Também já é possível comprar
na Amazon com cartão de crédito
digital sem tarifas ou debitar o gasto na conta de um banco sem agências. O Nubank e o Banco Neon,
respectivamente, oferecem esses
serviços. O diferencial das duas empresas, ambas brasileiras, está na
operação 100% online, que reduz
custos. Todas as movimentações
são feitas por aplicativos de celular
e se enquadram no modelo de fintechs, empresas de tecnologia que
criam soluções inovadoras no ramo
financeiro (leia mais a partir da página 14).
O próprio dinheiro já tem versões digitais, como o bitcoin – a mais
popular delas. A moeda, usada em
transações virtuais, não é regulada
por instituições financeiras. A garantia do negócio é dada pelo blockchain, uma tecnologia de registro
que armazena online as movimentações realizadas. O WEF considera
o blockchain a plataforma fundamental da Quarta Revolução Industrial e aposta que, em breve, o recurso possa ser usado em contratos
e pagamento de impostos. No Japão,
onde está regularizado, o bitcoin é
aceito em lojas e restaurantes.

Startups:
Empresas
iniciantes que se
dedicam a criar
soluções
disruptivas e
escaláveis. Em
geral, as inovações
se baseiam em
TICs. Ficaram
populares nos
anos 2000.

Fintechs:
Junção dos termos
"finance" e
"technology". As
fintechs são
startups que
atuam no
segmento
financeiro, como
bancos digitais e
sistemas de
pagamento online.

As faces da Quarta
Revolução Industrial

Criptomoedas:
Moedas virtuais,
surgidas na web e
protegidas por
tecnologias de
criptografia. O
bitcoin é a mais
conhecida, mas
estima-se a
existência de mais
de 1,1 mil tipos em
todo o mundo.

VELOCIDADE
Inovações em ritmo
exponencial: novas
tecnologias geram
novas tecnologias.

AMPLITUDE
Alterações irrestritas,
que envolvem
economia, governos
e pessoas. Não
mudará apenas o que
e como fazemos, mas
quem somos.

IMPACTO SISTÊMICO
Mudanças serão
notadas em países,
cidades, sociedade e
indivíduos.

Fonte: A Quarta Revolução
Industrial (Edipro, 2016)

Blockchain:
Sistema de registro
público que atesta
transações feitas
com criptomoedas.
No futuro, poderá
ser usado para
assegurar
procedimentos
como assinatura de
contratos e patentes
de produtos.

Big data:
Tecnologias
capazes de
armazenar e
interpretar
quantidades
gigantescas de
dados para
otimizar processos,
criar soluções e
tomar decisões
mais confiantes.
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Por meio de balões que viajam
na borda do espaço, o Google
leva internet a áreas remotas
Foto: Google

União de forças

A economia digital corre pela
infovia da internet. E o Brasil ainda
encontra obstáculos na missão de
incluir todos nessa estrada virtual.
O país tem 120 milhões de pessoas
conectadas à rede, segundo a União
Internacional de Telecomunicações
(UIT), ligada à ONU. O contingente representa 59% dos brasileiros.
Entre 2012 e 2015, esse espectro
cresceu em média 3,5% ao ano –
ritmo inferior ao do México (5,9%)
e ao da Nigéria (4,9%). Já o perfil
social da web brasileira reflete as

Inteligência
artificial (IA):
É a capacidade
de uma máquina
empregar lógicas
semelhantes às
da mente
humana para
resolver tarefas
de forma
autônoma.
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Machine learning:
O aprendizado das
máquinas é um
ramo da ciência da
computação que
estuda as
capacidades de um
dispositivo de IA
evoluir seus
conhecimentos com
base na experiência.

desigualdades do país. Um levantamento do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) demonstra
que apenas 29% das famílias com
renda de até um salário mínimo
possuem internet em casa. O índice chega a 97% para quem ganha
até dez salários mínimos.
O déficit ainda é relevante, e o
trabalho de saná-lo passa por uma
associação de forças entre os setores
público e privado. Inclusive, algumas
empresas têm colaborado nesse sentido. É o caso da Brisanet Telecomunicações, que se dedica a levar co-

Cloud computing:
A computação em
nuvem está
relacionada ao
armazenamento
virtual de dados,
que dispensa mídia
física e permite o
acesso por meio de
dispositivos
conectados à rede.

nexão de alta velocidade ao semiárido nordestino – uma das regiões
mais pobres e inóspitas do país. Utilizando tecnologias como radiofrequência e cabos de fibra ótica, a Brisanet fornece internet para 115 mil
residências no Ceará, Rio Grande do
Norte e Paraíba.
O próprio Google está imbuído
em ampliar o alcance da web. A gigante de tecnologia criou o Projeto
Loon para possibilitar que comunidades de lugares remotos tenham
conexão. Como? Por meio de uma
rede de balões estratosféricos. Os

Internet das
Coisas:
Também conhecida
como Internet of
Things (ou IoT), o
nome é dado à
tecnologia que
conecta qualquer
objetivo em rede,
através de sensores
e softwares.

Realidade
Virtual (RV):
Simulações
criadas em
computador, cuja
interação se dá
por meio de
dispositivos com
sensores digitais
como óculos e
capacetes.

capa

(em usuários)
Fonte: ONU

CHINA

705

milhões
de internautas
(1,379 bilhão
de habitantes)

ESTADOS UNIDOS

242

milhões de internautas
(323 milhões de habitantes)

ÍNDIA

333

milhões de
internautas
(1,324 bilhão
de habitantes)

BRASIL

120 milhões de internautas
(207 milhões de habitantes)

dispositivos pairam a 20 km do solo e emitem um sinal com velocidade semelhante ao 3G. Em 2014,
o Loon ajudou a Escola Lynoca Castelo Branco, localizada na zona rural
de Campo Maior (PI), a acessar a
internet pela primeira vez.

Adaptação
necessária

A Universidade de Oxford, no
Reino Unido, prevê o desaparecimento de 47% dos empregos nos
Estados Unidos até 2030. E são as
atividades repetitivas e burocráti-

Realidade
Aumentada (RA):
Aqui, o ambiente
virtual propõe
interações com o
mundo real. De
maneira interativa,
vale-se de
aplicativos de
smartphone ou até
hologramas.

JAPÃO

cas as que mais correm risco. Até
99% dos postos de telemarketing
serão ocupados por softwares de
conversação – os chatbots, ferramenta autônoma que vem se proliferando nos canais de atendimento. Segundo a MindBowser, consultoria que entrevistou 300 empresários norte-americanos sobre
o tema, 75% deles pretendiam
instalar o recurso até o fim de 2017.
A substituição da mão de obra
humana exige uma severa adaptação do modelo de emprego. "Se
isso acontecer, precisaremos in-

5G:
A evolução da
telefonia móvel
substituirá o 4G.
Aumentará a
velocidade de
conexão em até 20
vezes, permitindo
baixar um filme de
alta definição em
20 segundos.

Bot:
Diminutivo de
"robot". É um
programa projetado
para automatizar
procedimentos
e simular ações
humanas
de maneira
padronizada e
repetitiva.

118 milhões

de internautas
(127 milhões de
habitantes)

vestir em educação e reciclagem
para garantir que o impacto não
seja negativo", aconselha Catalini,
do MIT.
Aliás, o próprio ensino precisa ser
adequado. E as plataformas online,
com seus recursos de análise, podem
ajudar nessa empreitada. "É possível
saber o tempo que um aluno demora para completar uma pergunta e
até os tipos de erros mais frequentes",
destaca Price II, do Clayton Christensen Institute. O projeto Geekie, que
você conhecerá a seguir, enquadra-se
nesse conceito.

Impressão 3D:
Equipamentos
capazes de
imprimir objetos
em plástico, metal
ou outros
materiais com
base em moldes
virtuais. É usada
em ramos como
design de produto.

Nanotecnologia:
É o controle de
elementos em
nanoescala – como
moléculas e até
átomos. Aplica-se
para transformar a
qualidade de diversas
matérias-primas e
permitir a elaboração
de novos produtos.
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Big data, inteligência artificial e gamificação ajudam
estudantes a traçar novos padrões de aprendizagem
Fundada em 2011, a Geekie tem
o propósito de empregar a tecnologia
para melhorar os níveis de educação
do Brasil. A empresa fornece plataformas digitais de ensino personalizado, com o uso de big data e IA, para traçar o padrão de aprendizagem
de alunos. Um dos trunfos do modelo é exatamente a customização. "Desenvolvemos um plano para cada estudante, com base nos níveis de proficiência dele", explica Mauro Romano, diretor de operações da Geekie. É
a chamada educação adaptativa, na
qual o currículo se molda à pessoa
– ao contrário da didática tradicional.
A iniciativa brasileira é reconhecida pela Unesco e está presente em
mais de 5 mil escolas. Em 2013, o
serviço Geekie Games foi credenciado pelo Ministério da Educação (MEC)
para auxiliar na preparação ao Exame
Nacional de Ensino Médio (Enem).
A solução estabelece um plano de
estudos com videoaulas, simulados
e exercícios, organizados em trilhas
de evolução semelhantes às fases de
um videogame. O sistema reconhece os pontos fortes e fracos do aluno
e traça os caminhos do jogo de conhecimento de acordo com essas
informações, direcionando os con-

Solução
da Geekie,
gratuita, inclui
videoaulas e
simulados

teúdos mais úteis para o usuário
conseguir subir de nível.
A adequação à linguagem dos
games facilita a aceitação dos estudantes. Em média, os participantes
passam 57 minutos nas plataformas
da Geekie. A permanência no Facebook, por exemplo, é de 44 minutos.
E isso tem um reflexo direto no resultado. Quem segue o método evolui, em média, cinco vezes mais rápido na comparação com quem per-

manece na trilha convencional. A
diferença foi atestada pela Metas
Sociais, organização que monitora e
aprimora projetos sociais no país.
O Geekie Games chegou a 20
mil escolas e a 4,5 milhões de estudantes brasileiros, o equivalente a
cerca de 57% dos participantes do
Enem. A maior parte (82%) estava
matriculada em escolas públicas –
ou seja, quem mais precisava do suporte – e a capilaridade alcançou
99,8% dos municípios. "Isso mostra
o potencial de penetração da tecnologia na prática. Talvez tenha sido
o maior projeto de educação em larga escala do mundo", acredita Romano. Com os dados dos usuários,
a Geekie conseguiu criar um mapa
para mostrar como cada aluno estuda e foi capaz de prever o desempenho das escolas no Enem de 2016.
As ferramentas da Geekie também ajudam a vida dos professores.
O Geekie Labs, por exemplo, oferece a criação de salas de estudo online. O recurso interativo, gerenciado por professores ou diretores, permite o compartilhamento de videoaulas e o monitoramento de entrega
das tarefas dos alunos em tempo
real. Além disso, a plataforma fornece médias de desempenho das turmas
em provas e exercícios. "O ensino
adaptativo, com o suporte tecnológico, pode entregar aprendizagem
efetiva, de qualidade e acessível a todos", garante Romano. Todos os sistemas da Geekie podem ser acessados por qualquer dispositivo online,
incluindo tablets e celulares.

efeito prático

mil
escolas
usam as
plataformas
Geekie
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Entre 2013 e 2016,
milhões
de alunos
estão
cadastrados
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mil
escolas aderiram ao
Geekie Games na
preparação para o Enem

%

dos alunos
pertenciam
ao ensino público

O ritmo de evolução dos
alunos do Geekie Games
é, em média,
vezes mais rápido
que o convencional

O serviço chegou a

%

dos municípios brasileiros.
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Questão de
sobrevivência

Os riscos de extinção trazidos
pela economia digital também se
estendem ao segmento corporativo. "Em pouco tempo, o processo vai destruir empresas de diferentes cadeias", adianta Ricardo
Sennes, diretor da Prospectiva Consultoria, especializada em estratégias para o setor público. Essa previsão já se tornou realidade. A Kodak, por exemplo, foi sinônimo de
inovação em fotografia no século
20, mas se atrasou para entrar na
onda das câmeras digitais e, em
2012, pediu falência. O mesmo
aconteceu com a rede de locadoras Blockbuster, que não se reinventou diante da concorrência online protagonizada pela Netflix. Ou
seja, a disrupção exige velocidade
de entendimento e de resposta.
Uma pesquisa global da consultoria PwC mostrou queda na
aptidão dos gestores para lidar com
novas tecnologias. Em 2014, 66%
dos entrevistados consideravam
suas empresas prontas para usar
esses recursos, mas
o percentual baixou
para 52% em 2016.
"Se quiserem se manter competitivos, países e empresas devem estar na fronteira da inovação em
todas as suas form a s ", a c o n s e l h a
Klaus Schwab. Mas,
se a inovação é o mantra da economia digital, ninguém o entoa
melhor do que as startups.
Startups são empresas iniciantes,
dedicadas a negócios inovadores e
potencialmente escaláveis, geralmente atrelados às TICs. Dinâmicas
e abertas à experimentação, elas
nascem mirando as gigantes da tecnologia, mas o jogo parece ter virado nos últimos tempos. Há grandes

companhias buscando inspiração nas
novatas. É o caso da SAP, que mantém o programa SAP Startup Focus.
A iniciativa apoia negócios inovadores e estimula a elaboração de soluções com base em tecnologias da
empresa. "Redefinimos nossa política há cinco anos e passamos a atuar
como uma startup novamente, fazendo com que outras startups trabalhem conosco", explica Mark Noronha, um dos coordenadores do
Startup Focus. Já a GE trocou o renomado padrão de produção Seis
Sigma, baseado na ausência de falhas,
pelo FastWorks, um modelo experimental inspirado nas startups do Vale do Silício, o maior polo tecnológico do mundo, nos Estados Unidos.

Governo 4.0

A reinvenção das multinacionais
também aponta um caminho para
a esfera pública lidar com a economia digital. "Precisamos pensar
o país como uma startup", orienta
Liam Maxwell, conselheiro de tecnologia do governo do Reino Unido.
Ele está na linha de frente da evo-

O Aadhaar é o
maior programa
de identificação
biométrica do
mundo, com

11 bilhões
de digitais
cadastradas

A receita para sobreviver no
novo mercado inclui dinamismo
e aposta em inovação constante
– uma cartilha bem conhecida
pelas startups
lução realizada pelos britânicos no
setor e foi um dos palestrantes do
15º Congresso Brasil Competitivo
2017, realizado pelo MBC em setembro (confira a entrevista exclusiva na página 44). Um dos países
destacados por Maxwell é a Estônia,
que emprega conceitos digitais para acelerar processos. A identidade
digital, uma assinatura virtual utilizada por estonianos acima de 15

anos, é um exemplo. O registro
permite emitir documentos, realizar movimentações bancárias e
até mesmo votar. Outro país que
chama a atenção é a Índia, que
também possui uma identidade
digital – o Aadhaar, com 1,15 bilhão
de pessoas cadastradas.
Ferramentas assim são parte
da governança digital, uma evolução do conceito de governo eletrônico (e-Gov). "O e-Gov automatiza os serviços presenciais. Já
o governo digital identifica e supre
as necessidades do cidadão com a
simplificação de serviços", compara Márcio Braz, titular da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia
da Informação (Sefti), vinculada
ao Tribunal de Contas da União
(TCU). Entre outras atividades, o
órgão avalia a aplicação das TICs
na governança pública brasileira.
Nesse quesito, a ONU atesta uma
melhora recente do Brasil. Nos últimos dois anos, o país avançou do
57º para o 51º lugar entre as 193
nações avaliadas pelo Índice de
Desenvolvimento de Governo Eletrônico. "O processo tributário [imposto de renda] e o sistema eleitoral do Brasil têm reconhecimento
mundial", destaca Braz.
A Plataforma de Cidadania Digital (PCD) também está entre as
boas iniciativas. A proposta da PCD
é centralizar o acesso aos serviços
públicos online em um mesmo site. Instituída em 2016, a plataforma deve diminuir em 97% os custos do governo nesses trâmites,
além de elevar a eficiência para o
cidadão. "As políticas digitais podem aumentar a receita e a capacidade de investimento da administração pública", reforça Miguel
Dominguez, sócio da Breogan Innovation, empresa que ajuda municípios a se transformar em cidades inteligentes – as chamadas
smart cities.
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Os benefícios da
I o T brasileira
O PNIoT traça quatro eixos prioritários
para a aplicação da internet das coisas em
larga escala no Brasil, com uma projeção
de ganhos mensuráveis e intangíveis

AGRONEGÓCIO
Aumento da produção do
país em
milhões de toneladas
de grãos até 2030.

49

25%

de acréscimo em
relação à safra
projetada para 2017, de

238

milhões de
toneladas.

INDÚSTRIA
Elevação de

40%

da produtividade do setor,
com redução de

20%

nos acidentes de
trabalho na
indústria de base.

SAÚDE
Redução de

30%

dos casos de doenças graves
ocasionadas por enfermidades
crônicas e diminuição de

40%

nos custos de
manutenção de
equipamentos.

CIDADES
O aperfeiçoamento de áreas como transporte,
segurança e meio ambiente promoverá a
melhoria da qualidade de vida da população.
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Inteligência
urbana

As smart cities usam as TICs para melhorar a qualidade de vida da
população através da eficiência dos
serviços e da integração de estruturas públicas. Uma das referências é
Songdo, na Coreia do Sul. Localizada a 65 km de Seul, a cidade começou a ser construída do zero em 2005.
Toda a infraestrutura de Songdo é
coordenada por uma rede wifi. Lá,
não há coleta de lixo: as cozinhas
das residências possuem sugadores
que transportam os resíduos por túneis até centros de processamento
automatizados. O projeto já demandou US$ 35 bilhões em investimentos e é um caso à parte.
Em geral, o modelo de smart city é aplicado sobre uma estrutura
já existente. Algumas cidades estão
se saindo bem nesse desafio. Em Nova York, uma rede de big data cruza
dados de segurança que auxiliam
policiais e promotores em investigações criminais. O Brasil também
possui experiências de integração,
como em Itu (SP), onde a prefeitura
instalou contêineres de lixo conectados em rede. Os compartimentos
informam a necessidade de reparos
ou substituições.
As referências são válidas, mas
o plano de uma smart city precisa
respeitar as particularidades locais.
"Não se pode importar modelos. A
receita é entender as demandas e
adaptar o projeto", orienta Dominguez. Essa é uma das premissas da
Breogan, que aposta em Parcerias
Público-Privadas (PPPs) para operar
em municípios como Olinda (PE),
Campina Grande (PB) e Valinhos (SP).
Mas o Brasil ainda oferece entraves
à proliferação de cidades inteligentes, como a necessidade de altos
investimentos – o que torna os pro-

A inteligência artificial alça a robótica
a novos patamares da eficiência

jetos praticamente inviáveis para
pequenos municípios.
A legislação acerca das smart
cities é outro problema. Muitas vezes, os trâmites locais têm conflitos
com legislações estaduais ou federais. A saída, então, é ampliar a integração entre as diferentes esferas
públicas, seguindo as premissas da
governança digital.

Passos à frente

Um dos principais desafios do
Brasil para acompanhar o ritmo da
revolução digital é aprimorar o seu

capa

e Comunicações (MCTIC), a EBTD
tem o objetivo de capacitar o país para a era digital com um plano que prevê a implantação de
mais de 100 ações estruturantes.
"A estratégia nos ajudará a preparar o Brasil para esse novo momento de transformação. Cada
vez mais, a internet irá gerar o
nosso destino", afirma Gilberto
Kassab, titular do MCTIC. Ainda
em fase de estruturação, a iniciativa conta com a colaboração
de 130 especialistas e representantes do setor produtivo, além
de ter colhido sugestões em consulta pública.
O Plano Nacional de Internet
das Coisas (PNIoT) integra a EBTD e tem como proposta a adoção de 76 ações em áreas como
fomento à inovação, infraestrutura e privacidade de dados. A
projeção do governo é de que,
até 2025, a IoT deva gerar um
acréscimo de pelo menos US$ 5
bilhões à economia. Estimativas
mais otimistas, no entanto, apontam esse valor na casa dos US$
200 bilhões – o equivalente a
10% do PIB atual.

ecossistema de inovação. O Relatório Global de Tecnologia do
WEF aponta que a transição digital ocorre de maneira profícua em
países com estruturas regulatórias
adequadas, instituições ágeis e
recursos humanos qualificados.
Diante das carências apontadas
em alguns desses aspectos, o governo trabalha para melhorar a
situação. E a Estratégia Brasileira
para a Transformação Digital (EBTD) é um exemplo disso.
Capitaneada pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações

Seis desafios das
smart cities brasileiras

Tecnologias obsoletas
ou indisponíveis

Pouca integração entre
setores administrativos

Entraves
jurídicos

Mudança política
constante, devido aos
ciclos eleitorais curtos

Falta de visão dos
administradores
sobre o tema

Baixo investimento
disponível para
inovações
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Manifesto
Digital:

eixos estruturantes

Digitalização
no setor público

Digitalização
no setor privado

Ambiente regulatório
e normatizações

Força de
trabalho digital

Objetivo comum

A união de esforços pode ser o
caminho para o Brasil se estabelecer
como uma potência da economia
digital. E estimular esse debate entre os setores público e privado é
um dos objetivos da coalizão Brasil
Digital, lançada no fim de 2016 pelo MBC em conjunto com o setor
produtivo. A iniciativa, que conta
com a parceria de mais de 25 empresas, defende a universalização
das oportunidades trazidas pela economia digital como vetor de alavancagem ao desenvolvimento. Por
meio de ações coordenadas em seis
eixos de atuação, o movimento busca acelerar a evolução digital brasileira e o aproveitamento dos benefícios atrelados ao novo paradigma.
Além de manter um fórum permanente de discussões, a coalizão
colaborou com o documento-base da
consulta pública realizada pelo MCTIC
para formular a EBTD. Segundo Claudio Gastal, presidente executivo do
MBC, a estratégia é o primeiro passo
para a definição das ações prioritárias
para alavancar a economia digital.
"Nossa participação na consulta pública foi fundamental para que tenhamos uma estratégia de longo prazo,
que atenda às necessidades da população e dos setores público e privado",
explica ele. "Não é apenas uma ques-

tão do segmento de tecnologia, mas
da indústria, de hospitais, de governo,
e esses ambientes precisam transformar as relações e a oferta de serviços",
complementa Gastal.

A melhorar

Outro estímulo para a modernização do país é o acórdão 882/2017,
firmado pelo TCU em maio passado.
No documento, o órgão analisa o nível
de aplicação de tecnologias na administração pública em 2016, com base
em questionários respondidos por instituições de todo o país. Segundo a
avaliação, 48% das organizações estão
em um grau baixo ou muito baixo de
adesão às práticas de gestão das TICs.
Apenas 11% se enquadram em um
padrão aprimorado. Uma das principais
questões abordadas pelo TCU é a necessidade de centralizar as estratégias
digitais num mesmo departamento.
No Reino Unido, por exemplo, as políticas digitais estão atreladas diretamente ao primeiro-ministro. "Temos
a necessidade de uma ação coordenada do governo, um time que olhe o
plano todo", avalia o deputado Thiago
Peixoto. Isso passaria pela qualificação
dos quadros públicos ligados ao tema.
"O governo precisa de pessoas capacitadas para fazer a interlocução com
as diferentes instâncias da sociedade
e do mercado", acredita Braz, do TCU.

Inovação

Empreendedorismo digital
e infraestrutura digital
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Segundo a
Oxford Economics,
a maior penetração
das tecnologias
digitais pode
adicionar US$
bilhões
ao PIB do Brasil em 2020.

97

Trata-se de um
acréscimo de 0,5%
ao crescimento
já projetado.
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O medo que eu tenho é de que a
influência corporativista estabeleça a
morte do futuro. Hoje, aquilo que pode ser
bom acaba se tornando um problema.
Thiago Peixoto, da Frente Parlamentar
da Economia Digital

Aposta no
conhecimento
No lugar de
filamentos de
polímero, a
impressora 3D
da Apis Cor
utiliza concreto
para erguer uma
pequena casa
em 24 horas

No Brasil, a Indústria 4.0 ainda
enfrenta o entrave da falta de conhecimento. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
de 2016, revelou que 42% dos empresários do setor não são capazes
de identificar quais novas tecnologias
podem agregar competitividade à
indústria. O índice cresce entre as
pequenas empresas (57%). Ciente
disso, a CNI criou o Projeto Indústria
2027 a fim de instruir empresários
em relação a inovações como nanotecnologia, armazenamento de energia e bioprocessos.
A impressão 3D é uma dessas tecnologias que aportam efeitos diretos
na manufatura.Também chamada de
prototipagem rápida, a inovação acelera a materialização de produtos,

usando desenhos virtuais como modelos. E o recurso já é usado em muitos segmentos. Enquanto a empresa
norte-americana Apis Cor imprime
casas de 38m² em apenas um dia, o
Hospital Santa Marcelina, de São Paulo, utilizou em maio de 2017 a impressão 3D para criar a réplica do crânio
de uma criança diagnosticada com má
formação óssea. O biomodelo ajudou
no planejamento da cirurgia de reconstrução craniana e reduziu o risco de
danos à paciente.

Terreno nebuloso

Cobrar impostos sobre robôs. A
ideia parece estranha, mas partiu de
ninguém menos que Bill Gates, fundador da Microsoft e ícone da era
digital. Recentemente, o bilionário
propôs a criação de um fundo com o
dinheiro pago pelas empresas que

usam IA. Os recursos seriam investidos em áreas nas quais os robôs não
podem substituir os seres humanos,
como a assistência social. A medida
diminuiria a velocidade da transformação e permitiria uma melhor adequação dos mercados.
A questão mais polêmica, entretanto, reporta-se ao âmbito regulatório. Em geral, as tecnologias chegam antes da legislação, exigindo
uma harmonização judicial posterior.
Serviços de streaming como a Netflix e o Spotify são exemplos disso.
Diversas prefeituras brasileiras já
determinaram a empresas que atuam no modelo que recolham o Imposto Sobre Serviços (ISS). Para estipular a cobrança, a Lei do ISS, criada em 2003, teve de ser reformada.
Presidente da Frente Parlamentar
que debate a economia digital na Câ-
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mara Federal, Thiago Peixoto confirma que a regulamentação da estrutura digital brasileira é, de fato,
um desafio imenso. "Precisamos
transformar esse debate em uma
agenda principal do país", defende.
Segundo o deputado, o Congresso
Nacional sofre com fortes pressões
em relação ao tema – o que contribui para frear o avanço de inovações. "O medo que eu tenho é
de que a influência corporativista
estabeleça a morte do futuro. Hoje, aquilo que poderia ser bom acaba se tornando problema."
É o caso de aplicativos de transporte privado e de hospedagem.
Além de estarem no centro de debates legais, essas soluções têm de
lidar, ainda, com acusações de concorrência desleal. Em outubro, a
Uber perdeu sua licença para operar em Londres, na Inglaterra, pois
a agência de transportes britânica
reprovou a conduta da companhia
em relação à segurança dos passageiros. Outro ponto a ser discutido
é o controle dos dados. Gigantes
como Amazon, Facebook e Google
detêm uma parte considerável dos
dados gerados na internet – o que
pode ser considerado um monopólio da informação virtual.
Pautas assim ainda requerem
um esforço global de entendimento. E esse é um fator determinante
para definir como cada país aproveitará os benefícios da economia
digital. O próprio Klaus Schwab destaca o tema em A Quarta Revolução
Industrial. O conselho do fundador
do Fórum Econômico Mundial é garantir a livre concorrência no campo da inovação, sem derivar para
políticas protecionistas: "Os países
que conseguirem obter as melhores
normas internacionais quanto à economia digital colherão as maiores
vantagens financeiras".
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Embalado pela agricultura de precisão, o agronegócio
brasileiro colhe os frutos das novas tecnologias, com
avanços na produtividade e na economia de recursos
Segundo a ONU, a população
mundial saltará dos atuais 7,2 bilhões
de pessoas para 9,6 bilhões em 2050,
exigindo um incremento de 60% na
produção de alimentos. Um dos
maiores produtores agrícolas do planeta, o Brasil terá grande importância nessa missão – impulsionado,
sobretudo, pelas TICs. A rigor, trata-se de uma realidade já existente.
A média de produtividade do
agronegócio brasileiro passou de
3.393 kg por hectare em 2014 para
3.609 kg em 2015, conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). "No caso da
soja, os concursos de produtividade
já alcançam 140 sacas por hectare,
enquanto a média nacional fica em
48 sacas", compara Maurício Lopes,
presidente da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
O aumento se deve à implantação
da agricultura de precisão, que utiliza máquinas inteligentes para gerar economia de insumos, produtividade e sustentabilidade.
O Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão
(Lanapre) é o responsável por centralizar os estudos sobre o tema.
Criado pela Embrapa, ele desenvolve equipamentos, protótipos e metodologias de avaliação a fim de otimizar o desempenho agrícola. Uma
das ferramentas pesquisadas são os

drones, usados no mapeamento de
propriedades para colher dados relativos à necessidade de irrigação
e ao controle de pragas. As informações são captadas por câmeras
e sensores embarcados nos equipamentos e, depois, analisadas por
softwares de big data.

A utilização de drones auxilia
o produtor rural nas
inspeções da lavoura
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Fazenda high tech

A mudança de paradigma exige
uma evolução nos parâmetros da
governança agrícola. Como em outras áreas da economia digital, os
dados serão fundamentais para a
implementação de sistemas de inteligência estratégica que subsidiem
decisões mais assertivas. "Precisamos
instruir os agricultores para que eles
possam lidar com um conjunto de
sistemas cada vez mais complexos",
aconselha Lopes. Nesse sentido, a
Embrapa também se dedica à disseminação do conhecimento gerencial, desenvolvendo aplicativos para
universalizar tecnologias e conteúdos
que propiciem o aperfeiçoamento
da expertise dos produtores e do
segmento como um todo. Aliás, o
preparo para lidar com as novas tecnologias também é uma preocupação do setor industrial.

Aplicativo Otmis
A ferramenta usa telemetria para
otimizar a aplicação de agroquímicos
e diminui de 15% para 2% as perdas
de defensivos agrícolas.

Biomassa
O projeto Floresta Energética, da
Embrapa, estuda a aplicação do insumo,
obtido da decomposição de matéria
orgânica e empregado como fonte de
energia renovável.

Foto: iStockphotos

Ao todo, o portfólio de pesquisa gerido pelo Lanapre engloba 22
projetos relacionados a campos como biodiversidade, geotecnologia
avançada, sistemas inteligentes para manejo de rebanhos e automação
produtiva. A integração dessas áreas é uma das chaves da sustentabilidade do agronegócio daqui em
diante, já que um dos pressupostos
da produtividade suportada pelos
meios digitais é a possibilidade de
combinar atividades variadas num
mesmo ambiente. Isso inclui o cultivo de soja, milho, pasto, bovinos
e florestas em uma só propriedade,
por exemplo. "Uma grande extensão
de nossas áreas agrícolas pode ser
utilizada de maneira segura 365 dias
ao ano, produzindo, no mesmo espaço, grãos, proteína animal, fibras
e bioenergia", confirma Lopes.

Biofábricas
Unidades de produção de moléculas
extraídas de plantas e micro-organismos
que podem ser aplicadas em diversos
setores da indústria.

Antimoscas
A Plataforma de Monitoramento da
Mosca-dos-Estábulos utiliza uma série
de dispositivos para analisar e antecipar
surtos do inseto em até duas semanas.

BalPass
A Balança de Passagem pesa o gado
individualmente e de forma rápida, sem
causar estresse ao animal. Os dados são
transmitidos por wifi e o processo
dispensa mão de obra constante.

Aplicativo Agrotag
Com geotecnologia de última geração, o
app permite que agricultores acessem e
atualizem, pelo smartphone, um banco
de dados colaborativo sobre o uso do
solo em qualquer lugar do Brasil.
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Conselheiro nacional
de tecnologia do
governo do Reino
Unido, Liam Maxwell
explica a importância
de focar nas reais
necessidades da
população para
desenvolver serviços
digitais inovadores,
eficientes e com
economia de
recursos públicos
Por Ricardo Lacerda
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Na antessala do centro de
eventos do Hotel Unique, em São
Paulo, Liam Maxwell repousa o
smartphone sobre a mesa, abre
um aplicativo e aperta o REC: "Também gosto de gravar". Possivelmente, a entrevista está agora arquivada em algum repositório de
arquivos em nuvem. Faz sentido:
poucos profissionais entendem
tanto de tecnologia como ele. Primeira pessoa a ocupar o cargo de
conselheiro nacional de tecnologia
do Reino Unido, desde abril de 2016
Maxwell trabalha na ampliação das
relações do poder público com a
indústria digital. E está imbuído
de uma nobre missão: impulsionar
a economia e, de quebra, oferecer
melhores serviços aos cidadãos.
Professor visitante de Eletrônica e Ciência da Computação na
Universidade de Southampton, entre 2012 e 2016 Maxwell foi chief
technology officer (CTO) do gover-

no, vinculado ao Government Digital Service (GDS), instituição que
executa a estratégia digital do Reino Unido. No período, sua equipe
respondeu pela economia de 3,5
bilhões de libras, através do controle de gastos e da expansão da
capacidade tecnológica dos serviços públicos prestados.
No Brasil para participar do
Congresso Brasil Competitivo 2017,
promovido pelo Movimento Brasil
Competitivo (MBC), em setembro,
Maxwell conversou com a reportagem da Brasil+. Na entrevista, ele
comentou a experiência do Reino
Unido diante das transformações
tecnológicas e explicou o que é pre-
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ciso fazer para avançar na economia
digital. Confira:
Há pouco mais de um ano, o senhor deixou seu cargo como chief
technology officer (CTO) do governo para assumir como conselheiro nacional de tecnologia do
Reino Unido. Como é o trabalho
desenvolvido atualmente?
Tudo o que eu fiz em meus quatro primeiros anos foi mudar o governo e impedi-lo de fazer coisas
erradas. Agora exerço basicamente
três funções. Uma delas é aconselhar
os ministros e o governo a utilizar
corretamente a tecnologia, estruturando a estratégia digital e tecnoló-

gica dentro do serviço público. Exemplo disso é o nosso trabalho com
dados geoespaciais, relativos ao
espaço de cada um: onde a pessoa
senta, onde as coisas ficam e como
elas interagem umas com as outras.
Auxilio o governo a identificar oportunidades que, com o Open Data
Institute [instituição pública que fomenta o conhecimento sobre o uso
de dados abertos para melhoria nos
serviços], irão gerar crescimento
econômico com o uso comum de
conjuntos de dados. Também aconselho em relação ao que compramos,
a como adquirimos serviços e à maneira como devemos trabalhar. Parte do trabalho é ajudar empresas a

virem para o Reino Unido, que oferece oportunidades de investimento
bastante atrativas. Nesse sentido,
trabalho junto ao Departamento de
Comércio Internacional. No ano passado, fizemos investimentos tecnológicos e, ao mesmo tempo, negociamos com Amazon, Google, Microsoft e todas estas empresas anunciaram novas sedes no Reino Unido.
Foram vários bilhões de libras em
investimentos. Trata-se de um planejamento de 30 anos, de trazer organizações para trabalhar dentro do
país e de usá-lo como base. Outra
atividade que exerço é assessorar governos de outros países no que eles
fazem com serviços digitais.
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O senhor poderia citar alguns
exemplos dessa assessoria?
Existe uma organização muito
forte, que é o D5 [Digital 5]. Somos
cinco governos digitais trabalhando
conjuntamente: Estônia, Nova Zelândia, Israel, Coreia do Sul e Reino Unido. Atuamos muito próximos uns dos
outros e também ajudamos a Austrália a configurar a digitalização de
seu governo. Temos dialogado, ainda,
com a nova administração norte-americana e com os serviços digitais
do Canadá. Ao trocar experiências com
outros países, conseguimos ter uma
excelente perspectiva de como o serviço público digital funciona em nosso próprio território.
Que estratégias o governo britânico tem utilizado para oferecer
melhores serviços à população?
A estratégia fundamental é colocar o usuário no centro do projeto,
desenhando serviços que funcionam
para a população – e não que funcionam apenas para o governo. Muitas
vezes é tentador inserir mais um formulário, mais uma linha, apenas colocando-os na internet. Mas isso não
é governo digital; governo digital é a
reforma completa dos processos para torná-los mais simples e efetivos,
além de fazê-los ir ao encontro das
necessidades dos usuários. A razão
para conseguirmos fazer isso hoje é
porque podemos compartilhar uma
tecnologia escalável, segura e comum
para basear os serviços. Assim, temos
um desenvolvimento mais rápido e
efetivo. O que fizemos no Reino Unido foi desenvolver tudo em open source [código aberto, o que permite que
um software seja adaptado para diferentes fins]. Significa que é possível
compartilhar as nossas soluções com
outros países, para que eles possam
fazer o caminho inverso. Nesse sentido, os usuários também podem colaborar na entrega dos serviços, fazendo com que consigamos um sistema cada vez melhor. Se você olhar
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Nós, como governo,
projetamos serviços em
torno dos usuários. Em
vez de entregar planos,
entregamos soluções.
o site do governo de Israel ou a página do governo da Nova Zelândia,
notará que são muito parecidos com
o do Reino Unido. A razão para isso
é que compartilhamos componentes.
O senhor poderia dar um exemplo
de como o uso de tecnologia beneficia o serviço público britânico?
Um exemplo é a Carer's Allowance [Pensão dos Cuidadores, em tradução literal, um programa do governo britânico que remunera pessoas que cuidam regularmente de
outras], que é uma maneira de entregar benefícios aos cidadãos. Originalmente, havia uma quantidade
enorme de perguntas e formulários
para que alguém participasse. Nossa equipe redesenhou o sistema para que ele funcionasse em torno de
escolhas para os cidadãos e para o
cuidador que se inscreve. Vimos que
podíamos tirar 200 perguntas do
questionário e fazer com que a plataforma funcionasse melhor, com
mais efetividade e rapidez – além
de ser muito mais barata.
No Brasil, ainda é preciso avançar
bastante em infraestrutura digital.
Como é a realidade do Reino Unido nesse quesito?
Temos uma ótima infraestrutura
digital. Mais de 97% do país terá cobertura de banda larga super-rápida
em breve. Tivemos um lançamento
agressivo do 4G, que será seguido de
uma disseminação ainda maior quan-

do tivermos o 5G. Um dos componentes, aqui, é a forma de pensar do ministro Matt Hancock, que deixou de
trabalhar na abordagem de governo
em termos de fornecimento. Muitas
vezes, achamos que o governo está
gastando milhões de libras, mas não
é isso. Na verdade, deve-se pensar na
conectividade que as pessoas terão, e
essa é a métrica máxima. É por isso
que estamos prosperando: porque os
projetos levam em conta as métricas
do que a população irá conseguir, e
não o quanto será gasto para isso.
O que o senhor pode comentar sobre tecnologias que ainda estão
em fase inicial de implementação?
O 5G é uma tecnologia em estado inicial e da qual faremos um
uso muito mais amplo. Se você pensar na questão da conectividade, como podemos expandi-la para que se
comece a usar um grande número
de dados? Uma das formas é com o
5G. Vamos nos certificar de acertar
com o 5G por meio de uma série de
testes. Para ter uma boa compreensão, nos estabelecemos na Universidade de Surrey [com o 5G Innovation
Centre], que está permitindo que
pessoas criem pequenos esquemas
piloto de rede, o que nos habilita a
trabalhar mais rapidamente na expansão da tecnologia. Porém, a mudança é sobre levar velocidade de
fibra ótica às pessoas de maneira mais
lúcida, o que será transformador. A
Coreia do Sul está fazendo um grande trabalho e avançando rapidamente. Os Jogos Olímpicos de Inverno
de 2018, na Coreia do Sul, serão alimentados inteiramente por 5G. Por
isso, trabalhamos em colaboração
com o governo sul-coreano. No fim
das contas, a reforma digital e tecnológica é tão grande que chega a
ser maior do que governos.
Que outras referências, em termos de governo digital, merecem
destaque?
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A Estônia tem, provavelmente, o
governo digital mais avançado do planeta. E, em vez de gastar muita energia executando serviços ou fazendo
mudanças, o país está desenvolvendo
novas soluções. Isso permite que a
economia cresça, e que se aproveitem
os benefícios da abordagem digital não
apenas para o governo, mas para a
maneira de fazer negócios.
O que o leva a concluir que a Estônia está tão à frente dos demais
países nessa corrida digital?
São três motivos. Um deles é o
fato de não haver legado: os soviéticos
limparam toda a tecnologia do país,
mas mantiveram os institutos cibernéticos em Tallinn [capital estoniana].
Segundo ponto: é um país pequeno,
com um 1,3 milhão de pessoas, o que
facilita iniciar testes e colocar em prática a forma como se pensa. Mas o
ponto mais importante é que o governo foi desenhado por engenheiros.
Eles construíram esse modelo como
uma solução de engenharia, e não como uma maneira de comprar coisas.
Também é assim que construímos o
serviço digital no Reino Unido, onde
o componente fundamental é o design,
a habilidade de projetar serviços em
torno do usuário. Se você projetar serviços para os cidadãos, eles usarão.

Liam Maxwell esteve em São Paulo, em
setembro, palestrando em evento do MBC

De que forma conceitos como inteligência artificial (IA) e machine
learning impactam os serviços públicos no Reino Unido?
Estamos utilizando alguns robôs
e ferramentas de inteligência artificial no sistema tributário, por exemplo. Geralmente, fazemos isso como
forma de nos ajudar a tomar decisões.
No entanto, não é uma escala completa. Recentemente, o ministro das
Finanças [Philip Hammond] falou sobre o uso de IA na tomada de decisões de rotina. Na prática, ela não
irá causar grandes perdas no número de empregos, como muitos pensam. Acontece que a IA vai liberar
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algumas das pessoas mais talentosas para trabalhar com soluções para a parte legal do serviço público,
não precisando lidar com o trabalho
pesado da administração básica.
Como isso vai acontecer?
Tome o exemplo da agência de
licenciamento de motoristas de Swan-

Eu costumava ter dois avisos em
meu celular que diziam: 'Qual a necessidade do usuário?' e 'Confie na
entrega do usuário'. Nós, como governo, projetamos serviços em torno dos usuários. Em vez de entregar
planos, entregamos soluções. Outro
ponto importante é justamente a
confiança, porque sem ela as pessoas não vão usar os serviços – e consequentemente o serviço não será entregue. Essa confiança
vem de muitas formas:
uma delas é acreditar que
o governo cuidará efetivamente dos seus dados,
isto é, que ele será transparente na forma de fazer
negócios. Outra questão
importante diz respeito ao uso de
medidas efetivas de segurança. Então, é fundamental confiar não apenas que o governo vai proteger e não
abusar dos seus dados, mas que irá
armazená-los sem que algo ruim
aconteça com eles, como em ataques
cibernéticos. Ter um regime cibernético efetivo no governo e no país é
um dos trabalhos que fazemos. Por
isso, estabelecemos o National Cyber
Security Centre, fruto de um investimento de bilhões de libras e não
apenas para a segurança cibernética
do governo, mas para a segurança
de todos os negócios.

Como CTO do governo, Maxwell
ajudou a economizar 3,5 bilhões
de libras. O recurso passou dos
custos de administração para a
entrega de serviços aos cidadãos
sea [segunda maior cidade do País de
Gales], organização que passou por
uma transformação digital. No lugar
de um serviço à base de papel, tudo
ficou muito online. É possível até ver
aplicações online e como elas funcionam. Porém, a estrela da organização são as equipes de servidores
públicos. Eles sabem mais de carro
do que eu jamais saberei. São experts
em seus serviços, muito bons em fazer a escolha certa, e devemos muito a eles por serem capazes de liberar
seu tempo para trabalhar com coisas
que realmente importam – e não apenas em tarefas básicas. É comum encontrar pessoas talentosas perdidas
no serviço público. Outro aspecto
importante diz respeito aos processos
e às tomadas de decisão. A gestão de
tráfego, por exemplo, é uma das áreas em que a IA desempenhará um
grande papel. Fiquei muito feliz ao
conversar com pessoas em São Paulo e debater soluções para a gestão
de tráfego da cidade.
Como fazer com que as pessoas,
em qualquer país, confiem na
eficiência e na segurança de soluções tecnológicas oferecidas
por governos?
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O Brasil está dando início a um amplo debate sobre estratégia digital
do governo. O que não se pode esquecer para que os projetos nessa
área funcionem efetivamente?
São seis passos fundamentais.
O mais importante deles é o controle de gastos, que é o ponto de
partida para mudar o sistema. Dentro disso, é preciso estabelecer uma
forma comum de aplicar tecnologia em todas as esferas de governo.
Se alguém quer construir algo novo, deverá estar de acordo com o
código de conduta predefinido. A

segunda parte é o mapeamento:
trabalhe a estratégia e identifique
o que é necessário. No Reino Unido,
usamos uma solução de mapeamento da cadeia de valor, que ajuda a identificar em que etapa do
ciclo nós estamos. Em seguida, vise à sua capacidade. Faça com que
pessoas trabalhem no governo, o
que exige vocação – aliás, é algo
que nem é preciso fazer para sempre, mas por uns quatro ou cinco
anos. Depois, observe os problemas
de legado, livrando-se de tecnologia velha de modo que ela não destrua o novo serviço. Demoramos
muito para trabalhar esse aspecto
no Reino Unido, mas conseguimos
resolver. Em seguida, corrija os contratos, para que seja possível comprar das melhores pessoas e das
melhores empresas, e não necessariamente das maiores ou das mais
baratas. Os ministérios podem comprar de pequenos fornecedores,
desde que eles se enquadrem no
código de práticas. Isso gera crescimento econômico. Por último, o
governo é essencialmente uma organização de prestação de serviço
público com uma ala militar: temos
grandes porta-aviões, dirigimos o
serviço militar e a segurança nacional. Temos no Reino Unido o melhor
time tecnológico do mundo, mas
eles trabalham em um nível separado das pessoas que entregam benefícios e prestam serviços.

Governo digital é a
reforma completa
dos processos para
torná-los mais
simples e efetivos.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
dá voz a um sistema que transforma a vida de milhares de brasileiros todos os dias.
Porque nascemos com a confiança de que não há desafio impossível de ser vencido.
Afinal, representamos um setor que impulsiona o Brasil
na direção de um futuro melhor. Sempre.

49

Fotos: Tiago Mendes

No rumo das
transformações
50

brasil

novembro de 2017

congresso

N
Congresso Brasil
Competitivo 2017
debate experiências
bem-sucedidas da
economia digital e a
necessidade de uma
apropriação orgânica
do país às novas
tecnologias
Por Leonardo Pujol

ão restam dúvidas
de que a transformação digital é
uma realidade global. Nesse contexto, para que o Brasil volte a ser um
país competitivo,
é fundamental que
os desafios e as oportunidades que
surgem sejam efetivamente levados a sério. Essa foi a tônica do
Congresso Brasil Competitivo 2017:
Economia Digital, realizado no dia
13 de setembro em São Paulo.
O encontro, que abordou o caráter disruptivo das Tecnologias
de Informação e Comunicação
(TICs), apresentou experiências
exitosas e debateu a necessidade
de o Brasil avançar de maneira estruturada para aproveitar ao máximo as novas tecnologias.
Com a participação de ministros e membros dos três poderes,
além de especialistas, dirigentes
de entidades públicas e lideranças
de empresas que são referências
mundiais em tecnologia, o evento
reuniu um público de mais de 300
pessoas. Logo na abertura, a intervenção de Isabella – a versão brasileira do Watson, a plataforma de
Inteligência Artificial da IBM – chamou a atenção.
Falando português, o software
se mostrou informado quanto à
Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (EBTD), projeto
coordenado pela Secretaria de Política de Informática do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (Sepin/MCTIC).
A EBTD é um dos principais vetores

criados pelo governo para alinhar
o Brasil aos desafios da economia
digital. Sua proposta é ampliar a
competitividade do país com ações
estruturantes e de fomento à inovação, tanto na área pública quanto privada. Ainda em elaboração,
o plano inclui investimentos em
startups, aumento do acesso à banda larga e simplificação das barreiras regulatórias do setor.
Algumas dessas iniciativas já
estão em prática, como o Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC),
lançado em maio de 2017. "Daqui
a um ano, qualquer lugar do país
terá acesso a banda larga através
de uma simples antena. Levaremos
conexão rápida a todos os hospitais e escolas públicas", afirmou
Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, durante o painel "Diretrizes da estratégia digital brasileira". A EBTD vem sendo realizada
em articulação com ministérios e
setores da sociedade. "A Estratégia
nos ajudará a preparar o Brasil para esse novo momento de transformação. Cada vez mais, a internet irá gerar o nosso destino", refletiu o ministro.
A adequação do país à revolução digital torna-se uma condição
para o desenvolvimento de médio
e de longo prazo. "Se não aproveitarmos esse momento, outros concorrentes o farão. O tema já é prioridade em fóruns de nações como
os BRICs e a ONU", relatou Maximiliano Martinhão, então titular
da Sepin/MCTIC e, agora, presidente da Telebras. O deputado federal
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Mais do que liderada por um
governo, a economia digital
exige um modelo de
governança que envolva a
integração entre o setor
privado, a administração
pública e a sociedade civil.
Claudio Gastal,
presidente executivo do MBC

Thiago Peixoto corroborou a opinião de Martinhão. Presidente da
Frente Parlamentar de Economia
Digital e Colaborativa, ele acredita que a economia digital será o

Encontro promovido pelo MBC
reuniu ministros, parlamentares,
prefeito e governador de São Paulo

52

brasil

novembro de 2017

único modo de gerar riqueza daqui
em diante. "A velha economia não
vai existir mais. Os negócios que
não acompanharem essa ruptura
irão desaparecer", alertou.

Manifesto
Digital

O Brasil já começa a sentir os
efeitos da mudança de paradigma.
Nos últimos sete anos, o país perdeu 33 posições no ranking da
competitividade mundial – elaborado pelo International Institute
for Management Development
(IMD) em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC). A mais recente edição do levantamento,
divulgada em 2017, coloca o Brasil na antepenúltima posição entre as 63 nações analisadas. "Se
não houver uma mudança, isso
será apenas o começo. A revolução
tecnológica está abrindo um ciclo

de 50 anos. Quem não se posicionar perderá espaço no processo",
projetou o cientista social Ricardo
Sennes, diretor da Prospectiva Consultoria e mediador do painel "Estratégia Digital: Política de Estado
e seus Desdobramentos Regulatórios". Ou seja, existe uma premência em estabelecer o mercado nacional na nova era tecnológica.
O MBC tem buscado colaborar
com essa tarefa de diversas maneiras. A elaboração do Manifesto
Digital é uma delas. Lançada em
novembro de 2016, a iniciativa sugere medidas que englobam desde
a digitalização dos setores público
e privado até a preparação da força de trabalho, entre outros pilares.
"Queremos oferecer esse documento detalhado para ajudar a pautar
o debate nas eleições de 2018",
afirmou Claudio Gastal, presidente executivo do MBC. A proposta

congresso

deve ser finalizada até o dia 30 de
abril do próximo ano.
Até lá, o MBC pretende montar
a Agenda Brasil Digital. Contando
com a colaboração de diferentes
representantes da sociedade, o manifesto surge para incentivar a eficiência da administração pública.
Somando-se às iniciativas que despontam nos quatro cantos do país,
a Agenda Brasil Digital pretende
demonstrar o potencial brasileiro
para entrar na vanguarda da governança digital.

Guerra
ao papel

A prefeitura de São Paulo, por
exemplo, já colhe os frutos de uma
política orientada pelo conceito
digital. Prova disso é a extinção da
versão impressa do Diário Oficial.
Desde o começo de 2017, o periódico está restrito à internet. "Com
isso, economizamos cerca de R$ 1
milhão por mês", destacou o prefeito João Doria. "Pouco tempo depois, a mesma resolução foi adotada pelo governo estadual de São
Paulo e por diversas outras cidades."
Em Brasília (DF), alguns ministérios trilham o mesmo caminho.
"Junto com outras pastas, buscamos
evitar o trâmite de papéis como
cultura gerencial. É tudo digitalizado, o que promove celeridade,
transparência e resolutividade",
explicou Helder Barbalho, ministro
da Integração Nacional. De fato, a
atualização no modus operandi na
pasta trouxe velocidade a muitas
rotinas. O requerimento de Situação de Emergência por parte das
prefeituras está entre elas: agora,
as cidades podem solicitar essa
condição por meio do sistema online da Defesa Civil, sem a necessidade de envio de ofícios.
A tecnologia também benefi-

ciará o acesso a informações e consultas médicas – através do aplicativo de celular e-Saúde, lançado
pelo Ministério da Saúde em junho
passado. "Estamos digitalizando os
prontuários de todas as unidades
de atendimento do país. A economia
será de R$ 20 bilhões", anunciou
Ricardo Barros, ministro da Saúde.
E a pasta comandada por ele também aboliu o papel. "Conseguimos
passar todas as portarias do Ministério para o sistema. É possível buscar qualquer tema pela rede."
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vê com bons olhos
a celeridade proporcionada pelas
práticas digitais. "É o tema de hoje
e cada vez mais relevante no amanhã. Nós podemos ter um ganho
importante no PIB com investimento e avanços na área de Tecnologia
da Informação", disse. O chefe do
Executivo paulista citou exemplos,

Não tem nada no
DNA do país que o
impeça de evoluir
nesse campo.
A sociedade
brasileira tem
escala e apresenta
uma abertura
positiva para usar
a tecnologia.
Ricardo Sennes,
da Prospectiva Consultoria

5353

como o da criação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp), que oferece cursos de
licenciatura, engenharias, pedagogia, física, química, biologia, entre
outros – tudo a distância.
No campo da gestão, o destaque ficou por conta da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC). A ferramenta otimiza as aquisições governamentais, além de gerar maior
transparência e economia – mais
de R$ 10 bilhões já foram economizados pela BEC. "Para ter competitividade precisamos de eficiência, investimento, educação e
infraestrutura. Dessa maneira, faremos a roda da economia se fortalecer ainda mais", arrematou
Geraldo Alckmin.

Integração
é a chave

A integração é um conceito
fundamental para ações do poder
público junto à iniciativa privada.
Ela fortalece, entre outros benefícios, a expansão das smart cities
– as cidades inteligentes. O motivo: a inter-relação formada entre
múltiplas áreas da gestão municipal através do compartilhamento
de dados. "O Brasil ainda não possui nenhuma prefeitura nesse molde. Aqui, a gestão é dividida em
feudos, sem uma base de informações única e integradora", apontou
Miguel Dominguez, diretor da Breogan Innovation, empresa que oferece soluções de desenvolvimento
sustentável a cidades.
Apesar desse panorama, o Brasil possui casos considerados interessantes e até mesmo exemplares. Um deles é o sistema de SMS
que alerta os cidadãos quanto ao
risco de desastres naturais. Lançada em 2016 e disponível em Santa
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Pactuamos uma
política de atenção
básica para qualificar
e conectar 180 mil
agentes públicos de
saúde. Todos terão
tablets e poderão
lançar os dados
recolhidos nas casas
dos brasileiros em
uma rede interligada.
Ricardo Barros,
ministro da Saúde

Catarina e no Paraná, a ferramenta foi elaborada pelos Ministérios
da Integração Nacional e da Agricultura, em parceria com o Google.
"O programa destaca a necessidade de remanejamento dos moradores da região afetada, facilitando a tomada de medidas preventivas e a ação das autoridades",
explicou Barbalho. "Ganhamos
muito em previsibilidade."
Apesar disso, alcançar um nível
equânime de desenvolvimento tecnológico permanece sendo o grande desafio. "Temos ilhas de excelência, mas nos falta um ganho
sistemático. Nossa dificuldade é
dar o salto, pois não estamos começando do zero", analisou Sennes.
A saída passa por uma ação concatenada entre todas as esferas de
governo. "Precisamos alavancar o
crescimento digital como estratégia. Isso passa pelo engajamento

dos grandes municípios", aconselhou Martinhão.
O ideário de uma estrutura administrativa interligada também
impõe a alteração no mindset da
gestão pública. "Hoje, governar não
significa mais construir estradas, e
sim estruturas digitais", aconselhou
o deputado federal Thiago Peixoto.
Nesse sentido, a regulamentação
das atividades digitais é um dos
pontos a ser aprofundado. Na visão
de Francisco Gaetani, presidente
da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o assunto está
atropelando o mundo jurídico e
enfrentando barreiras: "Precisamos
destravar isso trazendo o pessoal
de tecnologia para o debate".
O desafio legislativo, aliás, não
é apenas brasileiro. No Chile, o
marco regulatório também pauta
os debates. "É importante ter o suporte da presidência nesse tipo de
regulamentação para garantir o
sucesso da mudança", disse Jose
Cariqueo, líder de operações do
ChileCompra, plataforma online
de aquisições públicas (leia mais
sobre a plataforma na página 22).
A compreensão do escopo da economia digital é a base para apri-

Daqui a um ano, qualquer
lugar do país terá acesso à
banda larga através de uma
simples antena. Levaremos
conexão rápida a todos os
hospitais e escolas públicas.
Gilberto Kassab,
ministro do MCTIC

morar a legislação direcionada ao
tema. "Não estamos falando de um
setor. A economia digital é transversal e lida com tudo", esclareceu
Peixoto. O caráter onipresente dos
avanços tecnológicos foi ratificado
por Cleber Soares, diretor executivo de Transferência Tecnológica
da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), durante
o painel "Transformação digital:
soluções e desafios". "A agricultura também precisa dar um novo
salto e terá de ser na velocidade
das TICs", salientou.
A formação de mão de obra qualificada para atender às novas exigências é outro ponto que merece
atenção. Aqui, as plataformas de
educação digital e de ensino a distância (EAD), como a Geekie, startup
representada no congresso por
Mauro Romano, diretor de operações, e a própria Univesp, podem
ajudar muito. "De acordo com estudos, metade do ensino superior
mundial acontecerá por EAD dentro de 15 anos", observou Alckmin.
Outra carência levantada diz respeito à cibersegurança, vital para
a transparência dos processos digitais. "A estrutura do Brasil Digital
está excelente, mas é preciso focar
em sistemas de segurança. Esse é
o futuro", sentenciou Liam Maxwell,
conselheiro nacional de tecnologia
do governo do Reino Unido.
A avaliação geral demonstra que
o Brasil ainda tem uma jornada longa para uniformizar suas práticas
à era da economia digital. Mas já
começou a trilhar o caminho certo.
"O que está acontecendo aqui é
fantástico. O governo resolveu abraçar as inovações. Precisamos comemorar cada sucesso", encerrou
Mark Noronha, diretor global da
SAP Startup Focus.
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Com o bônus demográfico brasileiro
chegando ao fim em menos de duas
décadas, os economistas Fabio Giambiagi e
Mansueto de Almeida Jr. defendem a
urgência da agenda de reformas do
país no livro Retomada do Crescimento –
Diagnóstico e Propostas
Por Ricardo Lacerda

Contra
o tempo

o

Brasil está envelhecendo. Enquanto a
taxa de crescimento
da população acima
de 60 anos tem se
mantido em 4% ao
ano, a população
total do país encerrou 2016 com aumento de apenas 0,8%. O descompasso também é visto na outra ponta
da pirâmide: se em 1970 cada casal
tinha, em média, cinco filhos, hoje este número é de 1,7. Indicadores assim
levam a um cenário praticamente irreversível. De acordo com o IBGE, entre 2030 e 2040 haverá queda anual
de 0,27% na população em idade produtiva (de 15 a 59 anos); enquanto
isso, o contingente de idosos crescerá
dez vezes mais: 2,7% ao ano.
Com o enxugamento na quantidade de indivíduos aptos a traba-
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lhar, será necessário um incremento substancial na produtividade, sob
o risco de a expansão econômica se
tornar insustentável. E mais: some-se a isso o desafio de lidar com uma
Previdência cada vez mais inchada.
"Somos um país que pode se descobrir envelhecido antes de se tornar desenvolvido", escrevem os economistas Marcos Lisboa e José Alexandre Scheinkman em As dores do
crescimento, artigo de abertura de
Retomada do Crescimento – Diagnóstico e Propostas, livro lançado
neste ano pela editora Elsevier.
Organizada pelos economistas
Fabio Giambiagi e Mansueto de Almeida Jr., a obra reúne ideias de 36
influentes pensadores brasileiros. O
livro defende a adoção de uma política econômica responsável, reiterando a necessidade de um contraponto
a medidas tomadas pelas gestões an-

teriores. As críticas levam em conta
ações como a diminuição excessiva
da taxa de juros e a estratégia de crescimento baseado no consumo.
A estagnação da produtividade,
que desde os anos 1980 causa desequilíbrios macroeconômicos, é
justamente um dos maiores obstáculos. É nessa conjuntura que a curva etária imprime urgência em reformas na Previdência. "O mais grave dessa tendência é que o envelhecimento demográfico está em sua
fase inicial", explicam Paulo Tafner
e Giambiagi no texto Reforma da
Previdência: a hora chegou. "Na medida em que esse processo for se
intensificando, a pressão por recursos fiscais se tornará ainda mais
significativa", salientam.
Não se trata apenas de garantir
que a Previdência comporte a expansão do número de aposentados – e o

resenha

natural aumento no valor de suas
aposentadorias. É preciso, ao mesmo
tempo, abrir espaço fiscal para incrementar o nível do investimento público. Sem isso, será praticamente
impossível sustentar um crescimento econômico real nos próximos anos.
Reverter a deterioração fiscal
também passa por outras medidas.
A Emenda Constitucional 95, que
instituiu o teto de gastos públicos, é
vista como fundamental para a responsabilidade tributária. Ainda assim,
devem ser considerados movimentos
como o incentivo à competitividade
por meio de iniciativas que facilitem
o ambiente de negócios. Só assim
investimentos em infraestrutura chegarão a novos patamares. A simplificação das regras tributárias, há anos
reivindicada pelos setores produtivos, estimularia a criação de um novo cenário, tornando o Brasil mais
aberto a fazer negócios. "É preciso
preservar a solidez dos indicadores
externos e desencorajar a dívida do
governo", sugere Fernando Honorato Barbosa, economista-chefe do
Bradesco e autor do artigo Um plano de reconstrução fiscal.

Retardatário
nas reformas

A necessidade de reformas profundas nas estruturas política e econômica é um diagnóstico antigo do
Brasil. Entretanto, o timing da antecipação foi perdido, restando apenas
a reação de curto prazo. "O crescimento relativamente forte da economia entre 2004 e 2010 inibiu o
interesse do grande público por iniciativas reformistas, vistas por muitos como dissociada dos interesses
imediatos da população e da realidade econômica cotidiana", salientam Tafner e Giambiagi, em seu texto sobre a Previdência.
O Estado brasileiro, em seu sentido mais profundo, tornou-se uma
máquina pesada, onerosa e ineficiente. As reformas, portanto, serviriam para alinhar a atuação do
governo às necessidades reais da
sociedade, pautando-se na transparência, na efetividade e cuidando
para que as atribuições do poder
público nunca sejam transbordadas.
"Há que se destacar aqui outra questão maior: a captura do Estado por
grupos de interesse privados, cor-

FICHA TÉCNICA
Ficha técnica
Título: Retomada do Crescimento Diagnóstico e Propostas
Autores: Fabio Giambiagi e Mansueto
Facundo de Almeida Jr. (org.)
Editora: Elsevier
Ano: 2017
Páginas: 368
Preço médio: R$ 80

porativos e partidários", escreve, no
prefácio, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central.
Pela síntese da obra, percebe-se
que a má qualidade dos serviços públicos é um indicador-chave da falência do modelo atual de gestão.
Não por acaso, diversos estados se
revelam simulacros da máquina estatal federal, reproduzindo cenários
de deterioração das contas públicas.
Logo, a reorganização da administração é um passo importante, mas
não o único movimento necessário
para a retomada do crescimento.
Soma-se a isso o centralismo
fiscal da União, fator gerador de distorções e de protestos por parte das
unidades federativas que, em muitos
casos, arrecadam mais tributos federais do que recebem de volta. A
redistribuição estrutural é o mote
do artigo Reforma e reinvenção do
Estado brasileiro, assinado por Claudio Porto, Alexandre Mattos de Andrade, Glaucio Neves e Gustavo Morelli, diretores da consultoria Macroplan. Para eles, a distribuição mais
justa de recursos é um ponto elementar na formação de um novo
modelo de governo: "Um país imenso como o Brasil não pode ser microgerenciado por Brasília".
A reforma tributária perpassa diferentes textos da obra. Nas abordagens, percebe-se um notório clamor
pela simplificação daquele que é um
dos sistemas mais complexos e ineficientes do planeta. Nesse sentido, a
reforma fiscal serviria como dínamo
da otimização estatal, trabalhando
como norte a responsabilidade e o incentivo à cultura da redução de gastos.
Na contracapa do livro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso salienta que todo problema
complexo tem uma resposta simples
– e que ela está errada. Sem fórmulas mágicas, Retomada do Crescimento – Diagnóstico e Propostas
elenca alternativas para a recuperação econômica do Brasil, sobretudo se elas pautarem os debates
presidenciais de 2018.
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a arte
de fechar
as contas

Apesar de pouco compreendido pela
população e alvo de debates ano após ano,
o orçamento público federal é uma das
atribuições mais importantes do Poder Executivo
Por Robson Pandolfi e Sérgio Ruck Bueno

E

m outubro de
2017, a Instituição
Fiscal Independente (IFI) do Senado divulgou
uma estimativa
preocupante. Na
seção sobre a dívida pública federal do Relatório de Acompanhamento Fiscal, o órgão, que foi criado no
fim de 2016 para dar mais transpa-
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rência às contas públicas, previu que
o passivo deve passar dos atuais
73,7% para 93,5% do PIB em 2025.
Isso se os gastos do governo forem
reduzidos – o que permitiria que, a
partir de 2024, o Brasil pudesse começar a gerar superávits primários
e a reduzir a dívida lentamente. Do
contrário, a IFI prevê que ela chegará aos 100% do PIB já entre 2020 e
2021, com a expansão mantida por,
pelo menos, mais uma década.
O problema é que reduzir as despesas do governo federal não é tarefa simples. A maioria dos gastos
já está atrelada a itens obrigatórios,
como o refinanciamento da dívida,
os salários dos servidores e a seguridade social. Apenas uma parte mui-

to pequena, normalmente equivalente a menos de 10% do PIB, pode
sofrer cortes. São as chamadas "despesas discricionárias", que contemplam investimentos como os do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, agora, do Avançar.
A Constituição Federal (CF) de
1988 criou instrumentos importantes para o controle do gasto público e definiu que o Estado tem o dever de planejar o orçamento, algo
determinante para a sustentabilidade do governo e um indicativo
para o setor privado. A Carta define

alguns instrumentos importantes
para garantir o equilíbrio entre despesas e receitas, desde os Planos
Plurianuais (PPAs) até as leis orçamentárias propriamente ditas.
Além disso, exige que estados,
municípios e o Distrito Federal também façam seus próprios planejamentos orçamentários – cujas normas são definidas nas constituições
estaduais e nas leis orgânicas municipais. "A Constituição é muito
bem estruturada em relação aos
orçamentos e finanças públicas",
assevera o economista e advogado
Marcos Nóbrega, professor da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e
conselheiro substituto do Tribunal
de Contas do Estado (TCE/PE).
Dada a rigidez do orçamento federal, porém, o planejamento nem
sempre é suficiente para evitar os
déficits nas contas. "Diante de uma
queda nas receitas primárias, por
exemplo, o governo deveria poder
compensar com uma redução nos
gastos primários", sugere Vilma Pinto, pesquisadora da área de Economia
Aplicada do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE). "Mas ele pode, de
fato, mexer em apenas uma pequena fração, o que é insuficiente para
compensar a queda de receita sofrida nos últimos anos."
Rever a estrutura do Estado: eis
o diagnóstico unânime entre especialistas. A necessidade de reformas
mais amplas, como a da Previdência, é apontada como uma iniciativa urgente para o governo equilibrar a relação entre despesas e
receitas e recuperar a capacidade
de investimento. "Voltar a gerar
superávits é essencial para consolidar a recuperação da economia,
que já está em curso, e evitar os

riscos de insolvência", opina o economista Felipe Salto, diretor executivo da IFI, do Senado. "A reforma,
contudo, não exclui a importância
da agenda da gestão, isto é, da contenção de desperdícios, do combate ao sobrepreço nos contratos públicos e da necessidade de repensar
a política salarial e de contratação
no serviço público."
Levar essa segunda agenda à
frente, ele acrescenta, poderia ajudar
a legitimar outras reformas estruturais. Entender os caminhos para
se chegar lá, contudo, exige a compreensão de como o orçamento público é estruturado.

Planejamento
coordenado

O orçamento da União é considerado tão importante para a sociedade que a Constituição proíbe
a edição de medidas provisórias
sobre o tema. A cada ano, ele deve
ser aprovado por meio de uma lei
orçamentária. É vetado, também,
que o Congresso delegue a tarefa
ao presidente da República. Inclusive, qualquer ato promovido pela
presidência que atente contra as
leis orçamentárias é considerado
crime de responsabilidade.
Com o orçamento definido,
qualquer cidadão tem à disposição
a previsão de gastos do governo
para o próximo exercício, e sabe
quais áreas receberão mais investimentos ou sofrerão cortes. Na
teoria, é assim que funciona. O problema é que o orçamento federal é
encarado pela maioria da população
como uma espécie de caixa-preta
– um intrincado mecanismo que só
pode ser desvendado por alguns
poucos especialistas. Para compreendê-lo, no entanto, basta analisar
da maneira certa.
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Por dentro
do ciclo orçamentário
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Três instrumentos principais foram criados para garantir o equilíbrio
entre o planejamento de curto e de
médio prazo. O primeiro é o Plano
Plurianual, feito para assegurar que
o orçamento siga uma linha coerente a cada ano. Conforme o artigo
165 da Constituição, a cada quatro
anos a Secretaria de Planejamento
e Investimentos Estratégicos do Mi-

nistério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SPI/MP) planeja
os investimentos do governo no
quadriênio seguinte – em especial,
aqueles de maior porte, como projetos de infraestrutura. Essa programação atravessa sempre dois mandatos, pois começa a ser executada
no fim do primeiro ano de um novo
governo. Fazendo um cálculo sim-

debate
Foto: Ana Volpe/Agência Senado

Feito em Brasília, o orçamento da União é tão
importante à sociedade que a Constituição proíbe
a edição de medidas provisórias sobre o tema

ples, é fácil perceber que ela avança sobre os 12 primeiros meses da
gestão seguinte.
A regra determina que a SPI encaminhe o PPA ao Executivo até o
dia 31 de agosto do primeiro ano de
mandato – embora o plano só passe a valer em janeiro seguinte. O PPA
atual, por exemplo, é válido de 2016

a 2019 e funciona como base para
o segundo elemento na estratégia
de gastos do Estado: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Enviada obrigatoriamente ao Congresso
em abril de cada ano, a LDO deve
ser aprovada até 17 de julho, antes
que os deputados e senadores entrem em recesso. É com ela que ficam
estabelecidas as prioridades do ano
seguinte.
As diretrizes da LDO têm a função, por exemplo, de fixar quanto o
governo pretende economizar em
um exercício – ou seja, estabelecer
a meta de superávit fiscal. Além disso, traça regras e limites para as despesas de cada poder, regula o equilíbrio entre receitas e despesas e
indica prioridades para investimento por parte dos bancos públicos.
Com isso, ela também é a base para a elaboração da Lei Orçamentária
Anual (LOA), terceiro e último instrumento usado para planejar os
gastos do governo.
Cabe ao presidente da República encaminhar ao Congresso a proposta orçamentária para o ano seguinte, sempre até o dia 31 de agosto. Os parlamentares, por sua vez,
precisam discutir e votar até o dia
22 de dezembro. Juntos, esses três
instrumentos (PPA, LDO e LOA) compõem um aparato regulatório engenhoso. Ao mesmo tempo em que
obrigam o governo a definir suas
ações com base em um planejamento de, pelo menos, médio prazo,

O Plano Plurianual em vigência hoje
tem validade até 2019. O PPA, como
é conhecido, funciona como base
para um elemento fundamental na
estratégia de gastos do Estado: a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
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Voltar a gerar
superávits é essencial
para consolidar a
recuperação da
economia e evitar os
riscos de insolvência.
Felipe Salto,
da IFI, do Senado Federal

também orientam a iniciativa privada em relação às áreas que serão
prioritárias nos anos seguintes e facilitam a coordenação de investimentos. "As regras fiscais são boas
e suficientes, mas o espírito da responsabilidade fiscal precisa ser reativado", explica Felipe Salto.

Regras
não cumpridas

O problema, avalia Marcos Nóbrega, é que a legislação parou no
tempo. A Lei 4320, por exemplo,
conhecida como Lei de Normas Ge-

O orçamento em 2018
Historicamente, quando descontados os gastos com dívida interna,
dívida externa e Previdência, menos da metade do orçamento federal é
direcionada a gastos sociais e outras despesas. Desse montante, mais
de 90% são gastos obrigatórios. Entenda como eles se dividem:

DISCRIMINAÇÃO
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL

% PIB
18,6

1.262.489,6

17,7

Benefícios da Previdência

598.193,9

8,4

Pessoal e encargos sociais

301.300,9

4,2

Abono e seguro-desemprego

60.766,7

0,9

Benefícios da LOAS / RMV

56.120,4

0,8

Ressarc. Desoneração RGPS

14.517,7

0,2

Subsídios, subvenções e Proagro

23.846,1

0,3

Impacto primário do FIES

5.282,9

0,1

Demais obrigatórias

67.232,2

0,9

135.228,8

1,9

64.990,8

0,9

Obrigatórias com Controle de Fluxo
Despesas Discricionárias
Fonte: SIOP BI Gerencial/SOF

brasil

R$ milhões
R$ 1.327.480,5

Despesas obrigatórias
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rais de Direito Financeiro, define as
regras para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços de
União, estados e municípios. Mas é
antiga demais: foi sancionada pelo
presidente João Goulart em 17 de
março de 1964.
A maioria das melhorias tem
sido feita por meio de medidas administrativas – especialmente pelas
secretarias de Desenvolvimento
Nacional (SDN) e de Orçamento
Federal (SOF). Mesmo assim, é consenso de que os avanços são insuficientes para azeitar a máquina
orçamentária. "Precisamos realmente de uma nova lei de normas gerais
de orçamento público", afirma Nóbrega. "A chamada Lei de Qualidade Fiscal está tramitando há algum
tempo no Congresso, mas a demora em aprovar mostra que o orçamento não é uma prioridade política para o governo."
Embora não afete a definição
do orçamento, um complemento
importante para garantir sua boa
execução veio em 2000, com a
aprovação no Congresso da Lei
Complementar 101 – mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Segundo especialistas, ainda que tenha papel importante nesse processo, a LRF
possui pontos a melhorar. Ela não
determina instrumentos para a
definição de estratégias de longo
prazo ou para a transparência na
elaboração do PPA, por exemplo.
Além disso, ela carece de mecanismos que permitam a avaliação
e gratificação por desempenho de
servidores públicos, de regras claras para a elaboração das peças
orçamentárias e de limites para as
despesas com pessoal.

debate

Marcos Nóbrega não tem dúvidas de que a LRF representou um
avanço 'extraordinário': "É difícil
imaginar em que situação estaríamos sem ela. Foi um impacto muito grande, principalmente em pequenos municípios". Ela determinou
a punição aos responsáveis por infrações às regras e sanções aos municípios que descumprem os parâmetros da lei. Também incluiu exigências como a execução do orçamento da União, estados e municípios de maneira planejada e sustentável, o desenvolvimento de arrecadação própria e a proibição de
criação de despesas sem uma fonte
segura de receitas.
A Constituição Federal, as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios seguem um princípio da simetria. Isso significa que,
com pequenas modificações, as estruturas de definição orçamentárias
são bastante parecidas. O próprio
artigo 165 da CF prevê que todos
devem elaborar planos plurianuais,
leis de diretrizes orçamentárias e
orçamentos anuais. A Lei Orgânica
do Distrito Federal, de 1993, ainda
acrescentou três exigências: a compatibilidade com o plano diretor de
ordenamento territorial; a regionalização por região administrativa; e
a quantificação física e financeira das
diretrizes, objetivos e metas.
Acontece que, em muitos casos,
o orçamento público é quase uma
peça de ficção. Segundo o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), somente em 2016, 2.091 municípios descumpriram algum parâmetro da LRF.
Como consequência, eles podem ter
suspensas as transferências voluntárias da União. Pela LRF, cada prefeitura tem até o dia 30 de abril pa-

Braço amigo
da União

ra informar suas contas ao Tesouro
Nacional. Segundo o IFGF, no entanto, até julho deste ano, 937 delas não haviam declarado as informações e outras 87 apresentavam
dados inconsistentes, o que impossibilitava a análise.
O estouro do limite de gasto
de 60% da receita corrente líquida
com pessoal foi detectado em 575
prefeituras. Além disso, 715 prefeitos (o equivalente a 12% dos municípios) encerraram seus mandatos com mais restos a pagar do que
recursos em caixa – outra infração
à LRF, segundo a qual o gestor não
pode concluir o mandato no vermelho. "Na primeira década de vigência da lei, os governos regionais
reduziram substancialmente o nível
de dívida e melhoraram outros indicadores", analisa Vilma Pinto, da
FGV IBRE. Segundo ela, depois desse período houve uma expansão
nas operações de crédito e, consequentemente, uma piora nos indicadores. O detalhe: a grande maioria dos empréstimos tinha aval da
União. "Esse efeito, combinado com
a recessão, comprometeu o endi-

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade de cada ente público pela instituição
e arrecadação dos tributos indicados em seu texto. Mas há, também, outro elemento: a repartição da receita entre os entes,
conhecida como transferência
constitucional por repartição de
receita. Essas transferências
acontecem
do maior
em favor do
menor. Assim, a União
deve repassar recursos
para os estados, o Distrito Federal
e os municípios; e os estados devem dividir
a receita de tributos com seus
próprios municípios. Em alguns
casos, as transferências são a
principal fonte de receita dos municípios – especialmente os menores. Além das transferências
obrigatórias, que incluem recursos para saúde, educação e assistência social, são feitos acordos entre União, estados e municípios para repasse de outros
recursos. São as transferências
voluntárias, empregadas geralmente em obras e que podem
ser suspensas caso seja descumprido algum parâmetro da LRF.

Em alguns
casos, as
transferências
são a principal
fonte de receita
dos municípios
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vidamento dos estados", explica a
pesquisadora.
Em outubro de 2016, entrou em
cena a PEC 241. Conhecida como
PEC do teto dos gastos, a medida
tem como objetivo evitar que as
despesas federais cresçam mais que
a inflação. Nos próximos 20 anos,
os limites serão corrigidos pelo IPCA acumulado em 12 meses até
junho do ano anterior. Em 2017, por
exemplo, os limites foram estabelecidos com base na despesa paga
em 2016, corrigida em 6,52% – a
inflação prevista para o ano. Quem
descumprir a medida fica proibido
de elevar despesas obrigatórias, como a abertura de concursos públicos, o ganho real do salário mínimo
e a concessão de incentivos fiscais.
Válida para os três poderes, a PEC
do teto não tem seus efeitos extensivos a estados e municípios.
Nem por isso, como foi destacado por Vilma, da FGV IBRE, a situação regional deixou de se degradar. No fim dos mandatos de 2010,
dez estados estavam na 'zona de
risco' da LRF – quando as despesas
com pessoal ultrapassam o patamar
de 44,1% da receita corrente líquida, ante o limite de 49%. Em 2014,
eram 17. Em contextos de crise, cabe lembrar, nem a LRF nem a PEC
cria salvaguardas. Tome-se o caso
do ciclo de alta nos preços internacionais das commodities, quando
houve significativas entradas de recursos no país. No mesmo período,
as despesas acompanharam os patamares das entradas.
De 2001 a 2017, o orçamento
federal autorizado subiu de R$ 436
bilhões (R$ 1,1 trilhão, em valores
ajustados pela inflação) para R$ 2,1
trilhões. Estaria tudo bem, não fos-
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Vivemos um
choque
demográfico, com
as pessoas vivendo
facilmente até mais
de 80 anos. A
matemática não é
uma conspiração
neoliberal.
Marcos Nóbrega,
professor da UFPE e
conselheiro do TCE/PE
se a retração da economia e a forte queda dos preços das matérias-primas no mercado internacional.
Mesmo nessa conjuntura, as despesas seguiram em patamares elevados. "A Lei de Responsabilidade

Fiscal estabelece um planejamento de vários anos, mas quem imaginava que a reversão do ciclo econômico fosse tão brutal?", questiona Nóbrega.

Tempos
difíceis

O orçamento público tem caráter autorizativo. Significa que ele
e a LOA autorizam o Estado a investir no limite do montante aprovado. Caso haja necessidade de
cortar gastos, o Executivo pode
restringir unilateralmente o investimento em certas rubricas. A questão é que elas representam um
percentual muito pequeno do orçamento, pois uma parte significativa dos gastos primários é obrigatória. Eles incluem despesas com
benefícios previdenciários, com
pessoal, com os mínimos constitucionais para a saúde e a educação
e outras obrigações legais – como
abono e seguro-desemprego.
Para o exercício financeiro de

PLOA 2018
R$ bilhões

DESCRIÇÃO

PLOA 2018
DESPESAS

Total do PLOA 2018

3.605,2

Refinanciamento da dívida

1.106,2

PLOA 2018 líquido de refinanciamento
Orçamento para investimento das Estatais
Orçamento fiscal e da seguridade
Fiscal
Seguridade
Fonte: SIOP BI Gerencial/SOF

2.499,0
68,8
2.430,2
1.432,5
997,7
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2018, o Ministério do Planejamento encaminhou o Projeto da Lei
Orçamentária Anual (PLOA) no
valor de R$ 3,6 trilhões. Desse total, deve ser descontado R$ 1,1 trilhão para o refinanciamento da
dívida. E o orçamento, de fato, fica
em R$ 2,5 trilhões. Enquanto as
despesas fiscais obrigatórias serão
de R$ 1,43 trilhão, a seguridade
engloba outros R$ 997,7 bilhões,
sendo R$ 598,2 bilhões referentes
à Previdência. Restam apenas 5%
da receita da União, o equivalente
a R$ 65 bilhões, para despesas discricionárias, que contemplam gastos com manutenção e custeio de
políticas públicas. É exclusivamente nesse ponto que o governo tem
onde cortar.
Em relação à LOA, a redução é
de R$ 25 bilhões, com impacto,
sobretudo, nos aportes para o PAC,
que sofreram cortes de R$ 18 bilhões. O resultado do descompasso entre receita e despesa revela-se no déficit primário e no aumento acelerado da dívida pública. A
previsão do governo para o déficit
primário de 2017 e 2018 foi elevada de R$ 129 bilhões para R$ 159
bilhões em agosto, enquanto a projeção para o déficit de 2019 passou
de R$ 65 bilhões para R$ 139 bilhões. Para 2020, a estimativa de
superávit de R$ 10 bilhões foi revertida para um resultado negativo de R$ 65 bilhões. Na visão de
Felipe Salto, a geração consecutiva
de déficits primários é preocupante. "Isso coloca em risco a chamada sustentabilidade da dívida pública", ressalta.
A volta da geração de superávits
é encarada, portanto, como essencial para consolidar a recuperação

O orçamento
na história
A ideia de que o governo não pode gastar os recursos públicos
sem autorização prévia remonta à Carta Magna do Rei João Sem
Terra, de 1215. O documento limitou o poder dos monarcas da
Inglaterra (especialmente o do Rei João, que o assinou), impediu
o exercício do poder absoluto e reconheceu que a vontade do rei
estaria sujeita à lei. Muitos especialistas determinam a decisão
como a pedra fundamental do constitucionalismo.

da economia e evitar riscos de insolvência. Para que isso aconteça,
segundo Vilma Pinto, a reforma da
Previdência é um passo relevante,
mas não é o único movimento a
fazer. "É importante pensar na reforma como um todo. Precisamos
tratar da Previdência juntamente
com o debate em torno das prioridades orçamentárias do governo."
Segundo a pesquisadora, o es-

tabelecimento de uma idade mínima para aposentaria já representaria um ganho. Nóbrega, do TCE-PE, concorda e afirma que o modelo previdenciário precisa ser debatido inclusive no cenário mais
otimista. "Vivemos um choque
demográfico, com as pessoas vivendo facilmente até mais de 80
anos. A matemática não é uma
conspiração neoliberal."

Orçamento Autorizado x Tempo
1.3 tri
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Obs.: bi = bilhão; tri = trilhão
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menos
burocracia:
um eterno
desafio
Mais uma vez, o governo
brasileiro promete
simplificar os serviços
públicos. Motivos não
faltam: excesso de
burocracia custa caro a
cidadãos, empresas e
Estado, colocando o país
entre aqueles com
maiores dificuldades para
fazer negócios
Por Sérgio Ruck Bueno

66

brasil

novembro de 2017

competitividade

N

o Brasil, cidadãos e
empresas conhecem bem o suplício
em que pode se
transformar a solicitação de serviços
públicos. Da emissão de uma identificação pessoal ao
registro de uma patente, poucos
processos são, de fato, simples, pois
com frequência a burocracia exige
a apresentação dos mesmos documentos a diferentes órgãos. Entram
em cena cópias, autenticações, reconhecimento de assinaturas em
cartórios e preenchimento de formulários com informações que, muitas vezes, os governos já dispõem.
Histórico no Brasil, o excesso
de burocracia não poupa nenhuma
esfera da administração pública e
contamina o setor privado. O problema custa tempo e dinheiro a
contribuintes e governos, mas poderia ser driblado com o maior uso
de tecnologia – que simplifica procedimentos como o envio de documentos, o acesso remoto e o
compartilhamento de dados. Muita coisa seria possível com um simples apertar de botão. Mas, para
começar, os sistemas informatiza-

dos dos diferentes organismos precisam conversar entre si. É aí que
reside mais uma dificuldade.
Segundo Antônio Marcos Umbelino Lôbo, do Instituto Desburocratizar, o Brasil carrega três vícios básicos. Um deles é a centralização excessiva: aceita-se que boas decisões
sejam tomadas apenas por quem
está na cúpula do Estado, distante
das pessoas e das empresas. Outro
é o excesso de formalismo, no qual
o documento vale mais que o fato.
Já o terceiro é o princípio da desconfiança. "Mas isso não evita a fraude
e a corrupção, e a
grande maioria das
pessoas é honesta",
comenta.
Desde meados
do ano passado, o
governo federal
emitiu pelo menos
quatro decretos
que se propõem a enfrentar problemas como esses. O primeiro (n°
8.789), de junho de 2016, determinou o compartilhamento das bases
de dados na administração pública
federal. O segundo (n° 8.936), de dezembro, criou a Plataforma de Cidadania Digital para a prestação de serviços sem a necessidade de atendi-

mento presencial – inclusive por meio
de dispositivos móveis, em canal único, amigável e transparente.
Em junho deste ano, foi instalado o Conselho Nacional para a Desburocratização – Brasil Eficiente.
Formado por representantes do governo e da sociedade civil, o Conselho tem o objetivo de assessorar o
presidente da República no tema.
No mês seguinte, um novo decreto
(n° 9.094) isentou os usuários de
serviços públicos, tanto pessoas físicas quanto empresas, de apresentar documentos que já constam em

Além da falta de integração
entre os serviços, o baixo
conhecimento fortalece a
cultura burocrática no Brasil
qualquer base oficial de dados. E
mais: dispensou o reconhecimento
de firma e a autenticação de documentos emitidos no país, exceto se
houver "dúvida fundada" quanto à
autenticidade ou previsão legal.
Todas essas iniciativas têm um
objetivo comum: descomplicar os
serviços do governo. Mas, antes de

Censo do Serviço Público Federal

36

mil

servidores trabalham
diretamente em

627

serviços
mapeados até agora.

Esses serviços
requerem, em
média,

4

tipos de
documentos
de cada usuário.

61%

dos serviços
exigem a presença
física do usuário
no órgão ou
agência executora.
Fonte: Ministério do Planejamento
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comemorá-las, é bom lembrar algumas coisas. Desde o Ministério da
Desburocratização, criado em 1979,
praticamente todos os presidentes
editaram decretos voltados à simplificação dos processos administrativos. E, apesar dos esforços e da
eventual contribuição de cada um,
existe um consenso de que ainda há
muito a melhorar.
Um censo que o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MP) estima concluir até o
fim de 2017 mapeou, até outubro,
627 serviços da administração pública federal. Cada um requer, em
média, quatro tipos de documentação. Em 61% dos casos, o requerente precisa comparecer ao órgão ou
agência responsável. "Pela primeira
vez temos dados, ainda que preliminares, para indicar concretamente
que se apresentam exigências formais demasiadas aos usuários", afirmou, por e-mail, a Assessoria de
Imprensa do Ministério.
O MP reconhece que existem
"problemas relacionados à cultura
burocrática brasileira, não restrita
ao poder público". A pasta assumiu,
ainda, a "falta de integração de sis-

temas", de “coordenação entre órgãos" e também do baixo nível de
conhecimento dos usuários sobre os
serviços públicos. No entanto, afirma que no fim deste ano mais 1.000
serviços, muitos dos quais já digitalizados, estarão cadastrados no portal www.servicos.gov.br. Eles contarão com a descrição, o público-alvo,
as etapas, os custos e os documentos necessários a cada um.

Competitividade
em xeque

Toda vez que o governo exige
um documento ou o deslocamento
do cidadão, isso impõe custos à
pessoa e ao próprio Estado. Estudos
feitos no Canadá, no Reino Unido,
na Noruega e na Austrália mostram
que enquanto um atendimento presencial custa, em média, US$ 14,
numa prestação online o valor cai
para US$ 0,39 – uma economia de
97% aos cofres públicos.
Outra medida do impacto do excesso de burocracia é o relatório Doing
Business, elaborado pelo Banco Mundial para avaliar as leis e regulações
sobre a atividade empresarial em 190
países. Na edição de 2018, o Brasil

O combate à burocracia é uma
corrida sem fim, que precisa
continuar e requer comunicação
intensa entre governo e
sociedade para ser eficaz.
Francisco Gaetani,
presidente da Escola Nacional da Administração Pública
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Além de
baratear o custo
para o Estado,
a internet reduz
o tempo de
atendimento
dos serviços

caiu da 123ª para a 125ª posição na
classificação geral relativa à facilidade
de fazer negócios. Na América Latina,
o país perde para economias como
México, Chile, Peru, Colômbia, Uruguai,
Paraguai, Argentina e Equador.
Ainda segundo o relatório, entre
os quesitos em que o Brasil apresenta os piores desempenhos está o
tempo necessário para a apuração
e pagamento de impostos. Por aqui,
as empresas gastam 1.958 horas por
ano nesses procedimentos – contra
332,1 horas na média dos países da
América Latina e Caribe e 160,7 horas entre os membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No
quesito abertura de uma empresa,
os brasileiros aguardam 101,5 dias,
enquanto latino-americanos e caribenhos gastam 31,7 e os empresários
da OCDE, apenas 8,5.
Para Lôbo, o mero fato de o governo anunciar suas intenções de
desburocratizar processos já é importante, pois ao não se fazer nada
a burocracia cresce. "Ela tem sete
vidas; a gente mata aqui e ela renasce ali", diz o consultor, que foi
chefe de gabinete do ministro extraordinário da Desburocratização,
Hélio Beltrão, de 1979 a 1983. Mas
engana-se quem pensa que os esforços do governo devam se limitar
à digitalização de procedimentos.
Racionalizar processos, eliminar documentos, autenticações e atestados
e, por fim, interligar bancos de dados
são passos considerados fundamentais. "Numa democracia, cada documento tem que ter uma razão de
existir, porque se o cidadão reconhece a legitimidade da exigência, ele
cumpre com prazer", completa Lôbo,
que também integra o comitê exe-

competitividade

Dificuldade
para fazer
negócios
Comunicação
é a chave
O combate ao excesso de burocracia é uma corrida sem fim, que
precisa continuar e requer comunicação intensa entre governo e sociedade para ser eficaz. A afirmação
é de Francisco Gaetani, presidente
da Escola Nacional de Administração
Pública (Enap), vinculada ao Ministério do Planejamento. Só assim os
cidadãos compreenderão as modificações, irão aderir a elas e cobrar
a efetiva simplificação dos serviços,
entende o executivo.
"O governo sempre está fazendo
muitas coisas pela desburocratização, mas essa não é a percepção da
sociedade porque em geral os governos se comunicam muito mal e
fazem mais propaganda do que comunicação", diz ele. Segundo o presidente da Enap, um exemplo de
simplificação que se transformou em
referência internacional graças à
adesão maciça dos contribuintes é
a declaração do Imposto de Renda
pela internet.
A Enap participa do comitê executivo do Brasil Eficiente e está organizando as informações sobre as
iniciativas desburocratizantes do governo para comunicá-las adequadamente à sociedade. No ano passado,
a escola criou o Laboratório de Inovação, com a consultoria do labora-

tório MindLab, do governo da Dinamarca, com o intuito de desenvolver
soluções voltadas à modernização
dos setores público e privado.
"Ajudamos as unidades de governo a perceber que ouvir o cidadão,
experimentar novas tecnologias e fazer testes permitem identificar problemas e encontrar soluções mais rápidas", diz Guilherme de Almeida, diretor do laboratório. Foi assim, após
pesquisas com usuários, que a instituição sugeriu melhorias que devem
ser incorporadas ao processo de agendamento eletrônico do Sistema Único
de Saúde (SUS). Entre elas, a instalação de totens para marcação de consultas em pontos de grande circulação,
como bancos e estações de ônibus.
Almeida concorda com a teoria
de que a digitalização por si só não
significa necessariamente melhorar
os serviços. "É preciso evoluir; quando se informatiza a estupidez, o processo fica estúpido”, comenta. Para
ele, as resistências à transformação
dentro da administração pública estão relacionadas ao fato de que inovar "é quase ilegal" no Brasil. "Só se
pode fazer o que está no regulamento, mas precisamos implantar sistemas de gestão de risco capazes de
provar a boa-fé dos servidores em
projetos inovadores", complementa.

O Brasil caiu da

123ª
125ª

para a
posição (entre 190 países)
na classificação sobre a
facilidade de fazer negócios.
Empresas brasileiras gastam

1.958

horas por ano para apurar e
pagar impostos, enquanto na
América Latina e Caribe são
necessárias 332,1 horas
e na OCDE,

160,7 horas.

No Brasil, empresas levam

404

dias para
obter um alvará de construção,

contra 191,8 na América Latina

e Caribe e 154,6 dias na OCDE.
Para abrir uma empresa,
os brasileiros levam

101,5

dias,
enquanto os latino-americanos
e caribenhos gastam 31,7
e os empresários da OCDE,
apenas 8,5 dias.

Fonte: Relatório Doing Business 2017, do Banco Mundial.
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Promessa
de simplificação

Numa democracia, cada
documento tem que ter uma
razão de existir, porque se o
cidadão reconhece a
legitimidade da exigência,
ele cumpre com prazer.

Com o novo processo simplificado do Portal
Único do Comércio Exterior, lançado em março,
o governo federal quer reduzir os prazos de:

13 para 8 dias
na liberação de
exportações.

Antônio Marcos Umbelino Lôbo,
do Instituto Desburocratizar

17 para 10 dias
na liberação de
importações.

Fonte: Portal Siscomex

cutivo do Brasil Eficiente.
Outra preocupação é que as iniciativas exitosas implantadas agora
sejam mantidas pelos próximos governos. A ideia é que os representantes da sociedade civil no Brasil Eficiente levem o trabalho para a transição
de governo com o objetivo de perenizar os programas, além de manter
o Conselho ligado à presidência da
República. Esses representantes incluem o Movimento Brasil Competitivo (MBC), a Academia Brasileira de
Qualidade, a Confederação Nacional
da Indústria (CNI), a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação (Brasscom), a Federação das Indústrias de
São Paulo (Fiesp) e o Google.

Facilidades na prática

Gleisson Rubin, secretário de
gestão do Ministério do Planejamento, explica que as medidas tomadas
recentemente já têm provocado mudanças concretas. Segundo ele, o
decreto 9.094, de julho, é autoaplicável e todos os órgãos federais devem seguir o comando. A ordem
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dispensa a apresentação de documentos disponíveis nas bases de dados oficiais, assim como o reconhecimento de firma e a autenticação
de documentos emitidos no país.
"Por exemplo, os órgãos públicos não
podem mais solicitar ao empresário
o cartão do CNPJ, dado que o documento é emitido pela Receita Federal e está disponível para consulta
na internet", afirma.
O mesmo decreto determina às
repartições públicas que disponibilizem um formulário para solicitação
de simplificação dos procedimentos,
o Simplifique, em até 180 dias. Também institui a Carta de Serviços ao
Usuário, com orientações sobre cada
serviço, sobre as formas de acesso a
ele e os prazos para atendimento. E
mais: exige a realização de pesquisas
de satisfação. Conforme Rubin, as
ferramentas estão em desenvolvimento e, enquanto o Simplifique não
estiver disponível, as sugestões podem ser encaminhadas às ouvidorias.
O ministro da Casa Civil, Eliseu
Padilha, diz que o Conselho Nacional
de Desburocratização busca deixar

Em vez de o
cidadão ter de ir
ao INSS, é o
próprio órgão
que alerta a
proximidade da
aposentadoria

o Estado brasileiro mais leve para
cidadãos e empresas. De acordo com
ele, até outubro foram apresentadas
221 medidas que envolvem o governo, a iniciativa privada e o cidadão. "Dessas, 40 já foram concluídas
e o restante está, em maioria, dentro do prazo ou em fase adiantada
de implementação", afirma.
Entre as iniciativas recentes de
simplificação dos serviços públicos,
Padilha destaca o processo de concessão automática de aposentadorias aos segurados do INSS que já
atingiram a idade mínima e têm o
tempo de contribuição exigido na
lei. "Agora é o INSS quem procura o
cidadão para avisá-lo de que o identificou como beneficiário", explica.
O ministro salienta ainda a implantação do e-Social, o sistema eletrônico de informações sobre as relações entre empregadores, empregados e governo. A Carteira de Trabalho Digital, que acelera os processos
de registro dos trabalhadores, e o
aplicativo Sine Fácil, que facilita a procura por vagas de emprego, são outras
medidas importantes, acrescenta.

competitividade

Canal único

Instituída em dezembro de 2016,
a Plataforma de Cidadania Digital
promete concentrar a oferta de serviços num único canal e eliminar as
solicitações repetitivas do governo
aos cidadãos. O principal projeto em
andamento, neste caso, é a emissão
de passaportes. Outras iniciativas em
estudo incluem o alistamento militar,
o cadastramento de fornecedores em
processos licitatórios e a concessão
de passe livre aos portadores de deficiência física. "A pessoa que solicitar
esses serviços vai se apresentar apenas com o documento de identificação e todas as outras certidões já
serão disponibilizadas por meio eletrônico", garante Rubin.
Rafael Lucchesi, diretor de educação e tecnologia da CNI e integrante do comitê executivo do Brasil Eficiente, reconhece haver um
esforço “bem-estruturado” nas diferentes áreas de governo, com mais
de 340 medidas de combate à burocratização. O pacote inclui a Identificação Civil Nacional (ICN), criada a partir de projeto encaminhado
pelo governo federal em 2005, aprovado pelo Congresso e sancionado
pela presidência da República em
maio deste ano. "Existe uma agen-

da bastante interessante, envolvendo ministérios, Congresso e representantes da sociedade, trabalhando de forma transversal e revendo
o conjunto de regulações", afirma.
A nova identidade trará a identificação biométrica e os números
do CPF, do RG e do título de eleitor
de cada cidadão. A emissão será feita gradualmente pela Justiça Eleitoral ou, com certificação dela, pelos
institutos de identificação dos Estados e do Distrito Federal e de outros
órgãos delegados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo da
unificação é economizar gastos e
combater fraudes relacionadas à confecção de múltiplos documentos.
Lançada em março, outra iniciativa
de destaque é o novo processo de
exportação pelo Portal Único do Comércio Exterior do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex)
da Receita Federal. O plano do governo é oferecer trâmites simplificados em todas as aduanas do país até
o fim deste ano, para reduzir os prazos de liberação das exportações de
13 para oito dias e das importações,
de 17 para dez dias.
Na reunião de setembro do comitê executivo do Brasil Eficiente,
os representantes da sociedade ci-

vil apresentaram uma lista com cerca de 100 sugestões para a simplificação de processos em áreas que vão
da educação às compras públicas.
Para acelerar os licenciamentos ambientais, por exemplo, o principal
pleito é o estabelecimento de prazos
para as autoridades responsáveis e
a unificação das legislações dos di-

A Plataforma de Cidadania
Digital quer concentrar os
serviços num único canal e
eliminar as solicitações
repetitivas do governo
ferentes níveis de governo. As propostas incluem também a revisão do marco legal e dos processos de concessão
de patentes pelo Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) para
fomentar, assim, a pesquisa e a inovação. Enquanto no Brasil a emissão
pode levar até uma década, o Protocolo de Madri – um tratado para o
registro internacional de marcas com
mais de 90 países signatários – prevê
a aprovação ou rejeição de uma patente em até 18 meses.

Pesquisa, economia e transparência
Em abril de 2017, o Ministério do Planejamento lançou o Painel de Preços,
uma ferramenta digital que permite pesquisar, analisar e comparar valores
praticados pela União nas contratações de materiais e serviços. Um dos objetivos é auxiliar o gestor público na etapa de pesquisa de preço – considerada uma fase crítica do processo licitatório. Com o mecanismo, uma pesquisa
de mercado que até então levava 15 dias poderá ser realizada em 15 minutos.
Além disso, o Painel de Preços é aberto a qualquer cidadão, o que confere
maior transparência ao gasto público e estimula o controle social.

Em 2016, o governo federal gastou

R$ 49 bilhões em bens e R$ 40 bilhões
com a contratação de serviços.
A ferramenta Painel de Preços
está disponível na página
paineldeprecos.planejamento.gov.br.
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bússola
Transparência,
economia e agilidade
Desenvolvida pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, a ferramenta Painel de Preços disponibiliza um banco de dados
sobre as compras públicas feitas nos
últimos três anos e auxilia gestores
na cotação de preços para licitações.
Com um investimento de R$ 1,5
milhão, a plataforma previne que
licitações pratiquem preços acima
da média de mercado – uma facilidade que, gradativamente, deverá
estabelecer valores de referência.
Órgãos de governo e sociedade podem acessar o portal gratuitamente pelo endereço: paineldeprecos.
planejamento.gov.br.

Conteúdo exclusivo
O novo site do MBC está no ar com nova interface e funcionalidades. Além
dos conteúdos exclusivos, a página oferece um acesso muito mais simplificado a
assuntos relevantes, abordando desde estudos e notícias até programas desenvolvidos pela organização. As informações sobre economia, competitividade, inovação, gestão pública e atualizações do setor produtivo ganharam visual mais
moderno, com infográficos e destaques que proporcionam melhor visualização dos
dados. O site também disponibiliza material audiovisual, com depoimentos de especialistas e registros de eventos. Para saber mais, acesse mbc.org.br.

Entenda a plataforma
Cotação - Estão disponíveis
duas opções de pesquisa:
material e serviços.
Transparência - O painel
mostra o total em R$ e a
quantidade de compras
realizadas em cada segmento.
Pesquisa - Filtros à esquerda
da tela geram a visualização dos
preços praticados.
Agilidade - Uma tomada de preços
que levaria 15 dias pode ser feita
em 15 minutos.
Facilidade – Depois de gerado o
relatório online, é possível exportar
e salvar em qualquer computador.
Fiscalização - Por ser aberto
gratuitamente, é possível controlar
as contas públicas.
Instruções - O portal tem manual
de navegação, além da normativa
03/2017, que regula licitações.
Referência - O objetivo é
estabelecer uma média nacional de
preços que evite atos ilícitos.
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Em marcha lenta

Doing Business 2017

A versão 2017 do relatório Doing Business, um
dos principais rankings de competitividade do
planeta, elaborado pelo Banco Mundial, revela
que o ambiente de negócios do Brasil está cada
vez menos atrativo. Ao comparar 190 países, o
estudo coloca o Brasil na 125ª posição, duas
abaixo do 123º lugar ocupado anteriormente.
Entre os pontos que norteiam a pesquisa está
o excesso de burocracia e o tempo gasto em
solo brasileiro para a abertura de empresas, considerando solicitações de alvarás e licenças. O
país ainda é apontado como um dos mais complexos do mundo para pagar impostos e, no
quesito tempo médio para cálculo e pagamento de tributos, as organizações brasileiras desperdiçam, em média, 1.958 horas por ano. Para
efeito de comparação, no México esse tempo
é de 240,5 horas – em linha com a média global.
Os poucos avanços apresentados por aqui dizem
respeito à redução do tempo médio em processos de importação e exportação e ao intercâmbio de dados eletrônicos entre governos. A avaliação considera, também, a obtenção de crédito, o impacto de leis e de resoluções, a execução de contratos e até mesmo conexões de
rede elétrica. Para consultar o relatório completo, acesse doingbusiness.org.

Países líderes
em ambiente de negócios

1o Nova Zelândia
2o Cingapura
3o Dinamarca
Situação brasileira

Positivo

3o - Proteção a

investidores minoritários

45o - Obtenção
de energia elétrica

47o - Execução
de contratos
Negativo

170o - Obtenção

de alvarás de construção

176o - Abertura
de empresas

184o - Cálculo de

impostos (1.958 horas gastas)

as)

Inovação a um clique

Qualidade para crescer
São Paulo é o líder do Índice dos Desafios da Gestão Estadual
(IDGE). Trata-se de um amplo estudo sobre o desempenho dos estados brasileiros desenvolvido e lançado em setembro de 2017 pela consultoria Macroplan. Nesta terceira edição do levantamento,
a pontuação paulista chegou a 0,846 – considerando um índice que
varia de 0 a 1, sendo 1 o melhor desempenho possível nos 28 indicadores analisados, distribuídos em nove áreas como educação, saúde, segurança e desenvolvimento econômico e social. Da segunda
edição do IDGE para a atual, dez estados pioraram no ranking, especialmente nas dimensões social, econômica, administrativa e fiscal. "O Estado brasileiro conviverá com acentuada escassez de recursos e fortes pressões sociais para fazer mais e melhor com menos
dinheiro", assinala o estudo. Para a Macroplan, o caminho para uma
recuperação passa pela ampliação da receita sem aumento de impostos, por uma melhor entrega de resultados, por um ganho de
qualidade do gasto público e pela profissionalização da gestão. A
partir de 2018, o IDGE será atualizado em tempo real, à medida que
cada um dos indicadores que monitoramos também seja. O estudo
completo pode ser acessado em desafiosdosestados.com.

As soluções de governança e gestão
pública do Movimento Brasil Competitivo
(MBC) estão agora reunidas numa única
plataforma: a Mais Gestão. Nela são oferecidos três modelos. O primeiro é de ações
autoaplicáveis, isto é: estados e municípios
utilizam-no diretamente por meio de manuais e conteúdos virtuais. O segundo formato, de Desenvolvimento, permite que
as administrações públicas implementem
os programas individualmente ou em grupo, com apoio presencial do MBC. Já o terceiro modelo oferece um time de especialistas em gestão pública atuando de forma
presencial, intensa e permanente – de modo a evoluir as soluções através de técnicas personalizadas com foco em transferência de conhecimento, formação das
equipes e sustentabilidade dos resultados.
Acesse maisgestao.org.br e conheça alguns
casos de sucesso.

As maiores
variações no ranking

Embora estados tenham perdido
posições no período, todos os estados apresentaram variação positiva
no índice na última década
2014 - 2015

2005 - 2015

Maior ganho
Acre (ganhou 4 posições)

Maior ganho
Pernambuco (ganhou 11 posições)

Maior perda
Amazonas
(perdeu 3 posições)

Maiores perdas
Amapá, Sergipe e Acre
(todos perderam 4 posições)

Maior variação
positiva do indicador
Distrito Federal (0,027)

Maior variação
positiva do indicador
Pernambuco (0,210)

Maior variação
negativa do indicador
Pernambuco (-0,015)

Maior variação
negativa do indicador
Pará (0,113)
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Fotos: MBC

Dono de um currículo que
soma três décadas na
administração pública e
sete anos à frente do
Grupo FarmaBrasil,
Reginaldo Arcuri acredita
que o Brasil sofre de um
problema crônico de
coordenação. "Ainda
assim", diz ele, "o país tem
uma enorme oportunidade,
com grandes empresas
decididas a investir
em inovação"
Por Robson Pandolfi
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perfil

Integrador
por excelência

u

m dos grandes
pensadores do
campo da História,
o francês Jacques
Le Goff afirmava
que os acontecimentos e as crises
do presente deveriam ser pensados
à luz dos lentos e profundos movimentos do passado. Professor licenciado de História, Reginaldo Braga
Arcuri aprendeu bem os ensinamentos do criador da chamada Nova
História, pois, ao refletir sobre a própria trajetória, fala dos antepassados
com a fluência de quem parece ter
vivido cada passo dado pela família.
Essa capacidade de contextualização pavimentou a carreira profissional de Arcuri e permitiu a ele compreender os desafios da administração
pública brasileira. Em especial, a necessidade de uma coordenação mais
eficiente entre as ações de diferentes
esferas governamentais. Vice-presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e
presidente executivo do Grupo FarmaBrasil, entidade que representa as
principais indústrias farmacêuticas
dedicadas à pesquisa e produção de
medicamentos, ele já ocupou cargos
de destaque em secretarias estaduais,
agências de desenvolvimento, conselhos fiscais, ministérios e na Secretaria do Mercosul.
Antes de ingressar no setor público, no entanto, sua vida profis-

sional começou a ser construída em
Juiz de Fora (MG), cidade onde nasceu e cresceu, e que teve importância fundamental em sua formação.
O primeiro familiar a pisar em Minas Gerais foi o avô, Pantaleone
Arcuri. Nascido em Sant' Agata di
Esaro, ao sul da Itália, o imigrante
aportou no Brasil no final do século 19, acompanhado do pai, que
trabalhava como pedreiro. Juntos,
participaram da construção do Túnel Velho, em 1892, que cruza o
Morro da Saudade, no Rio de Janeiro. Mais tarde, já estabelecido em
solo mineiro, o italiano criaria a
Companhia Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri.
O filho, Tiso Arcuri, assumiu a
administração da empresa. E coube
ao neto, Reginaldo, crescer entre
canteiros de
obras. Vem dali
o aprendizado
de que todo projeto de sucesso
é o resultado de
um esforço coletivo. "A Pantaleone Arcuri tinha sempre uma visão muito inovadora, focada num processo permanente de mudanças", afirma. A
diretriz deixaria um legado importante para a vida de Reginaldo, embora ele tenha escolhido um caminho
diferente do que fora trilhado pelo
pai e pelo avô. "Resolvi fazer faculdade de Direito por falta de habili-

dade com os números", rememora.
Na Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF), onde ingressou em
1973, o jovem Reginaldo engajou-se na luta estudantil. Primeiro, assumiu como presidente do Diretório Acadêmico da universidade e,
mais tarde, dirigiu o Diretório Central dos Estudantes (DCE). Naquele tempo, o DCE da cidade era o
único do país que, em pleno regime
militar, mantinha eleições por voto
direto. "Com o Congresso Nacional
permanentemente ameaçado, o
movimento estudantil era uma voz
muito importante."
Formado em 1977, aos 22 anos
de idade, Reginaldo Arcuri advogou
por pouco tempo, principalmente
em causas trabalhistas ou ligadas à
garantia dos direitos fundamentais

Arcuri carrega uma herança
familiar: a filosofia de que todo
projeto de sucesso é resultado
de um esforço coletivo
da população mais carente. Em 1983,
depois de cursar especialização em
História, um fato marcante: a aprovação em um concurso público para trabalhar na UFJF, universidade
da qual saíra fazia poucos anos. Agora, como professor no departamento de História, onde também foi coordenador de curso.
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Política em cena

Ao relembrar sua entrada na vida
política, Reginaldo Arcuri também procura referências em um passado distante. Segundo ele, o avô por parte
de mãe, Odilon Braga, havia sido um
parlamentar bastante ativo na Revolução de 1930, foi Constituinte em
1934 e ministro da Agricultura de Getúlio Vargas. Arcuri conviveu pouco
com o avô, mas soube tirar lições importantes de suas memórias. "Aprendi que a política é uma coisa para ser
feita com honestidade e desprendimento", afirma. "Sempre procurei focar na coerência, na busca da política
como forma de promover a transformação do mundo para melhor."
Assim, paralelamente à carreira
docente, Arcuri acabou ingressando
na administração pública de Juiz de
Fora ao ser nomeado superintendente da Fundação
CulturaldeAlfredo
Sob o comando
Belini, aFerprodução
diária
fábrica
da
reira Laje.
O cargo,
no da
qual
permaFiat
em Minas
Gerais passouao
de
neceu até
1988,
era equivalente
500 para 3 mil carros
de secretário municipal de Cultura.
À frente da fundação, Arcuri aju-

Arcuri também é vicepresidente do Conselho
Superior do MBC
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Sempre tive uma
enorme curiosidade
de poder me
aprofundar e
entender o
funcionamento de
um ou de alguns
setores da indústria
brasileira.

dou a transformar a cena cultural
da cidade. "Conseguimos criar um
centro cultural no prédio de uma
antiga fábrica falida, cujo espólio
estava alienado para o INSS", destaca. A planta era de uma das primeiras fábricas têxteis de Minas Gerais, comandada pelo empresário
Bernardo Mascarenhas – outro nome
conhecido em Juiz de Fora, responsável pela construção da primeira
usina hidrelétrica da América Latina,
feita para mover os teares elétricos
do próprio negócio.
O espaço cultural abriga também
a biblioteca e o mercado municipal
de Juiz de Fora, além de funcionar
como um centro de atividades e laboratório de fotografia. "Fizemos um
trabalho muito importante de cultura popular, com um movimento
parecido com a Virada Cultural de
São Paulo. Na época, chamamos de
Fuzuê Cultural", salienta Arcuri. O
evento levava aos bairros da cidade
um fim de semana inteiro de atividades que iam de apresentações de
orquestra a exposições de artistas
das mais variadas áreas.

Corrida pelo
desenvolvimento

Juiz de Fora foi um dos principais
centros industriais do Brasil e na virada do século 19 já havia migrado
sua matriz econômica do café para
a manufatura têxtil. O jurista Ruy
Barbosa chegou a chamá-la de Barcelona Mineira; outros diziam que
era a Manchester de Minas Gerais.
A partir dos anos 1940, no entanto,
a cidade entrou em declínio econômico. Décadas mais tarde, na campanha para a eleição municipal de
1992, o grupo político integrado por
Arcuri defendeu a retomada da base industrial. Depois do pleito, ele
foi nomeado secretário municipal
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de Desenvolvimento Econômico.
O desafio representou uma guinada na carreira, agora focada na
promoção da competitividade e do
desenvolvimento econômico. "Fizemos um trabalho sistemático
para preservar e garantir a sobrevivência de indústrias que tiveram
uma participação importante na
história e na economia local", explica. Ao mesmo tempo, a administração pública integrou empresas e instituições para debater estratégias de crescimento. A universidade tornou-se mais conectada
à estrutura industrial da cidade.
Bancos de fomento, como o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), passaram a disponibilizar fundos para auxiliar na retomada do desenvolvimento.
A empreitada pública de Arcuri coincidiu com a entrada em cena
do Plano Real, o fim da hiperinflação e a estabilização da economia.
Logo o Brasil entraria num novo
ciclo expansionista. No comando
da Secretaria de Desenvolvimento
de Juiz de Fora, Arcuri tinha plena
ciência de que a conjuntura nacional revelava uma oportunidade única, com diversos players estrangeiros se instalando no Brasil. Foi assim que ele aproveitou o contexto
para buscar empresas dispostas a
investir na cidade.
Movimentos como esse culminariam, anos depois, em marcos
como a instalação da fábrica da
Mercedes-Benz na cidade, em 1999.
Àquela altura, no entanto, a carreira de Arcuri já havia dado um
novo passo. Em 1994, ele foi indicado para assumir a Secretaria Estadual de Indústria e Comércio de
Minas Gerais. Começava, ali, um

No setor privado, diz Arcuri,
processos organizados
garantem produtos entregues
com qualidade e dentro do
prazo. Logo, a mesma premissa
deve ser empregada em todas
as esferas governamentais
esforço ainda mais ambicioso de
atração de investimentos. "Foi um
trabalho muito intenso, mas trouxe
muitos bons resultados."

Saída de Minas

Ao deixar Juiz de Fora para morar
em Belo Horizonte, Reginaldo Arcuri se licenciou da UFJF. Daí em diante,
ele e a família passariam por outras
tantas mudanças. Primeiro, com o
retorno à cidade natal, em 1996, por
conta de sua candidatura a prefeito.
Depois de voltar à capital, passou por
Brasília (DF), Montevidéu, novamente Belo Horizonte e, por fim, o retorno à capital federal. Nesse período,
atuou como secretário-adjunto na
Secretaria de Desenvolvimento da
Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC), onde estabeleceu contatos
iniciais com o Mercosul. "Eu era o negociador brasileiro junto ao bloco.
Nessa época, negociamos o único
acordo de livre comércio automotivo
que o Brasil já teve, firmado junto ao
México", destaca.
Ele lembra que, no começo dos
anos 2000, os países-membros tinham a intenção de transformar a
Secretaria do Mercosul, que até então funcionava como unidade administrativa, em órgão técnico. Convidado pelo Itamaraty para assumir
o posto de secretário, Arcuri seria o

primeiro brasileiro na função. Entre
as principais conquistas, ele cita a
conversão do Tribunal do Mercosul
de órgão de consultas a tribunal efetivo. "Também realizamos uma série de consultas entre as cortes supremas, inclusive com participação
de representantes de cortes europeias." Por outro lado, aos 62 anos
de idade, ele recorda que as sucessivas mudanças não eram fáceis para a esposa, Flávia, com quem é casado há 39 anos. Tampouco para os
dois filhos, Marcos e Rafael. "Todos
tiveram muita paciência nessas trocas de ambientes e cidades", elogia.
"A Flávia foi a pessoa mais central
da minha vida e permitiu-me fazer
esses saltos todos. Ela abriu mão de
muita coisa para que eu pudesse
fazer as minhas."
Inicialmente, o plano era passar
dois anos em Montevidéu, mas o Conselho do Mercosul decidiu pela extensão do período para três anos. Depois, vieram passagens em sequência
por agências governamentais: ele
foi presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado (INDI), a
agência de atração de investimentos
do governo de Minas Gerais; e presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
onde ajudou a implantar não apenas
uma política de desenvolvimento
produtivo para o país, mas também
processos de gestão mais estruturados. "De todas as medidas que
foram estabelecidas, 90% foram
implementadas. E tudo foi monitorado o tempo todo", comenta.
Na experiente visão de Arcuri,
falta ao Estado brasileiro uma coordenação ativa e eficaz. Em uma
empresa normal, diz ele, os processos precisam estar organizados para que o produto final seja feito dentro do prazo e com o mínimo de
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qualidade. Do contrário, a organização vai à falência. Governos, por sua
vez, não seguem a mesma lógica.
"O Estado é um pouco assim no mundo inteiro, mas no caso do Brasil é
um problema atávico a descoordenação do setor público", salienta. "Às
vezes, um ministério implementa
um programa que o outro sequer
sabe que existe."
Nesse aspecto, o atual presidente do Grupo FarmaBrasil encara como
fundamental o trabalho de organizações que lutam pela melhoria da gestão pública e da competitividade. "Se
dá para fazer isso numa empresa, é
possível replicar essas práticas no governo. As empresas não são seres que
vieram de Marte, não são organismos
estranhos", compara. Para ele, o Movimento Brasil Competitivo (MBC) é
uma referência na área ao levar, através de sua marca, boas práticas de
gestão a governos dos mais variados
níveis. "A entidade fez esforços concretos no sentido de construir métodos para mensurar quantitativamente os resultados das medidas
tomadas, além de avaliar qualitativamente seus impactos."

O desafio
da integração

Em 2010, depois de quase três
décadas na administração pública,
Reginaldo Arcuri começou a ser sondado por empresários interessados
em atrair um profissional experimentado como ele para liderar a
entidade que congregaria empresas
nacionais voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação na área
de medicamentos. A ideia era criar
uma associação para integrar fabricantes de fitoterápicos derivados
da biodiversidade brasileira. Algumas delas, inclusive, estavam entre
as principais indústrias farmacêuticas do país. "Nessa área, é muito
mais importante ter uma boa re-
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gulação, ágil, eficiente e que seja
apoiadora da inovação, do que ter
subsídio fiscal", diz Arcuri, há sete
anos presidente executivo do Grupo FarmaBrasil. "Agora conseguir
que o governo coordene todos os
órgãos envolvidos na regulação
para a mesma direção é uma façanha quase sobre-humana."
Na opinião de muitos, sair de
uma área conhecida para se dedicar
a um mercado inteiramente novo
poderia representar riscos a uma
carreira bem-sucedida. Mas Arcuri
não encarou dessa maneira. "Achei
uma oportunidade única em minha
vida." Segundo ele, enquanto trabalhava para governos, o máximo que
conseguia era ter uma visão de conjunto sobre diferentes áreas, algo
muito distante da perspectiva detalhada que oferece cada setor. "Até
porque, obviamente, essa não é a
função do governo."
No Grupo FarmaBrasil, ele pôde compreender em profundidade
o segmento que considera um dos
mais promissores da indústria brasileira. E ele não acredita nisso unicamente pela relevância econômica da área farmacêutica, mas por
fazer parte do complexo da saúde
– um dos vetores de grandes investimentos em pesquisa e inovação
mundo afora. "O Brasil tem uma
enorme oportunidade: temos grandes empresas decididas a investir
seriamente em inovação por aqui",
diz. Para isso, no entanto, há alguns
gargalos a serem sanados. Apesar
de ter ampliado o acesso à educação superior, o Brasil ainda precisa
resolver o problema da qualidade
do ensino em todos os níveis, avalia Arcuri. "Não adianta fazer pós-graduação fora do país se a base
do ensino não melhorar", comenta.
"Tivemos uma universalização da
educação extremamente relevante.
Agora, a tarefa é da qualidade."

Experiências
múltiplas
1973

Ingresso na faculdade de Direito da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Durante o curso, preside o Diretório
Acadêmico e o DCE.

1977

Aos 22 anos, começa a advogar em causas
trabalhistas e vinculadas à garantia dos
direitos fundamentais da população.

1983

Pós-graduado em História, passa a lecionar
na UFJF, onde logo assume a coordenação
do departamento. Em paralelo, trabalha
como secretário municipal da Cultura.

1993

Defensor da retomada da base industrial
de Juiz de Fora, aceita o desafio de ser
secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade.

1994

Em Belo Horizonte, ocupa a Secretaria
Estadual de Indústria e Comércio de
Minas Gerais.

1999

Nomeado secretário de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC),
em Brasília.

2003

Negocia o único acordo de livre comércio
automotivo do Brasil e muda-se para
Montevidéu, onde assume a recém-criada
Secretaria do Mercosul.

2005

Passa a presidir o Instituto de Desenvolvimento Integrado (INDI), a agência de atração de investimentos do governo mineiro.

2007

É alçado à presidência da Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

2010

até hoje

É convidado para presidir o Grupo
FarmaBrasil, entidade que representa as
principais indústrias farmacêuticas do país.
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PARA A
TRANSFORMAÇÃO
DA GESTÃO PÚBLICA
O Mais Gestão é uma plataforma colaborativa para
melhoria da gestão e governança nas organizações
do setor público. Por meio de soluções de alto
impacto, padronizadas e personalizadas, o objetivo
é contribuir para o aumento da eficiência de gestão,
investimento e execução de políticas públicas das
organizações participantes.
Conheça os modelos de atuação no site www.maisgestao.org.br

uma iniciativa do
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governos que transformam

