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Defendemos um país melhor. Somos um movimento
formado por empresários, executivos, gestores
públicos, especialistas e colaboradores engajados
em uma causa: o Brasil. Somos inconformados com
a situação do Brasil, com o baixo crescimento e
indicadores negativos em diversos setores. Lutamos
por um país justo, ético, competitivo e sustentável.
Trabalhamos incansavelmente para que reformas estruturais sejam

Nossa missão
Promover a competitividade
sustentável do Brasil
elevando a qualidade
de vida da população

realizadas, permitindo que os setores público e produtivo contribuam
de forma eficaz para a promoção de uma sociedade equilibrada.
Perseguimos esse objetivo por meio de coalizões público-privadas,
difundindo conhecimentos e mobilizando diversos atores da sociedade
para a construção de soluções. Ao longo de quase duas décadas
apoiamos avanços em áreas fundamentais para o avanço econômico
do país, como reforma do Estado, educação, saúde, eficiência de
gastos, arrecadação, infraestrutura, na formação de líderes e
gestores públicos.
Ao longo deste relatório apresentamos de forma resumida nosso
trabalho de 2019. E reforçamos aqui a nossa missão que está sempre
presente em nossas ações.

Nossa visão
Contribuir para que o
Brasil seja uma das 30
nações mais competitivas
do mundo até 2030

NOSSOS PILARES
PARA O AUMENTO
DA COMPETITIVIDADE
BRASILEIRA
Nossa causa só será alcançada se formos capazes de articular uma rede
de apoiadores que estejam alinhados ao nosso propósito: dobrar o PIB
per capita de nosso país até 2030, garantindo a busca de uma dignidade
mínima. Só assim conseguiremos oportunidades e serviços melhores
aos cidadãos. Ao longo de 2019, trabalhamos intensamente em nossos
pilares com avanços importantes. Para 2020, reafirmamos nosso
compromisso em:

Disseminar o conceito de governança e na
implantação de metodologias de gestão na
administração pública;
Aumentar a produtividade e a digitalização da
economia como eixo fundamental para melhoria
dos serviços públicos;
Reduzir o custo Brasil que atualmente incide
sobre nossa produção e nos impede de ampliar
o acesso a bens e serviços, e de competir no
mercado externo;
Estabelecer como eixo principal a melhoriada
qualidade da educação brasileira.

COMO ATUAMOS defendemos a mudança
do E stado brasileiro, transmitindo
conhecimentoe conceitos inovadores,
realizando coalizões público-privadas,
formando parcerias e redes. Usamos a
mobilização para atingir nossos objetivos.
NOSSA AÇÃO é baseada na construção
de uma cultura de transformação,
desenvolvendo projetos, articulando
políticas públicas e promovendo
experiências que geram alto impacto na
eficiência do setor público brasileiro.

ATUAMOS EM DEFESA DA
COMPETITIVIDADE COM
FOCO NA REDUÇÃO DO
CUSTO BRASIL E NA MELHORIA
DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Desafios da
competitividade
brasileira

É um desafio que há décadas assola a competitividade brasileira. Nosso
objetivo é que esse indicador seja acompanhado e combatido de forma
permanente. Por isso, oferecemos apoio técnico ao Ministério da Economia
e, em parceria com o setor privado, conseguimos medir o chamado custo
Brasil. Pela primeira vez o governo federal conseguiu mensurar o conjunto
de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que encarecem e
comprometem novos investimentos e pioram o ambiente de negócios.

Lideranças preocupadas em
contribuir com soluções que podem
ajudar o Brasil a elevar a sua
produtividade e competitividade

“Do cidadão comum ao setor produtivo,
todos sofrem as consequências de um
sistema tributário complexo, de excesso
de burocracia, de enormes gargalos
logísticos e de uma insegurança jurídica
que não estimula os investidores”
JORGE GERDAU, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MBC

A portaria de criação do programa prevê
os objetivos para reduzir o custo Brasil e
executar uma nova metodologia de
análise e governança para avaliar e
priorizar propostas com maiores chances
de melhorar o ambiente de negócios e a
competitividade brasileira.
O Programa prevê o estabelecimento de um
canal centralizado de comunicação, por meio
de ferramenta a ser disponibilizada no site
do Ministério da Economia, para recepção de
proposições de políticas públicas e soluções
para a melhoria do ambiente de negócios,
aberto a organizações representativas do setor
privado. A partir dessa primeira experiência, é
possível que o processo seja ampliado também
para outros setores do governo federal. O
trabalho foi desenvolvido pelo Ministério da
Economia em parceria com o MBC e contou
com a participação de diversas entidades
setoriais, a partir da necessidade de atender
às demandas do setor produtivo diante de
problemas relacionados ao custo Brasil.

Por ano, o custo Brasil consome
das empresas um valor de
aproximadamente R$ 1.5 trilhão,
o que representa 22% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional.
O valor foi estimado num
trabalho conjunto de diagnóstico
realizado durante quatro meses
numa parceria do governo com
o setor privado. O trabalho
conjunto continua ativo na busca
de soluções para os diversos
gargalos identificados.
Mas o que compõe o chamado custo Brasil?
Os itens que compõem o custo Brasil, e que acabam
por retirar a competitividade da economia brasileira,
acompanham uma empresa em todo o seu ciclo de
vida, perpassando pela dificuldade de acesso a capital,
burocracia, insegurança jurídica, dificuldade de se
integrar em cadeias produtivas globais, infraestrutura
logística, acesso a insumos básicos e interferência do
governo na economia.
Além de apurar o valor do custo Brasil, o Ministério da
Economia lançou durante o Encontro Anual do MBC, em
novembro de 2019, o Programa de Melhoria Contínua
da Competitividade, que será guiado pelo estudo inédito.

Organizações
apoiadoras:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE TUBOS E ACESSÓRIOS
DE METAL (ABITAM)

“Estamos fazendo uma grande
transformação na maneira
como a competitividade é
tratada no Brasil. EM PRIMEIRO
LUGAR, VAMOS EVIDENCIAR O PROBLEMA
E MEDIR OS COMPONENTES E AS RAÍZES DE
CADA DEFICIÊNCIA DO NOSSO PAÍS QUE
CAUSAM A PERDA DE COMPETITIVIDADE
PARA AS EMPRESAS. MAS ESTE NÃO É APENAS
UM DIAGNÓSTICO. É UM NOVO PROCESSO
QUE VAI BALIZAR O DIÁLOGO COM O SETOR
PRIVADO A PARTIR DE AGORA, TORNÁ-LO MAIS
OBJETIVO, TRANSPARENTE E DETALHADO.
SABEREMOS QUAL O IMPACTO NO CUSTO
BRASIL DE CADA MEDIDA, PROPOSTA OU
SUGESTÃO APRESENTADA, COM AS MUDANÇAS
LEGAIS OU INFRALEGAIS NECESSÁRIAS
PARA QUE ISSO SEJA DEBATIDO, MEDIDO E
PRIORIZADO”
Carlos Da Costa, secretário Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade do Ministério da Economia,
no dia 28 de novembro de 2019

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DO PLÁSTICO (ABIPLAST)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA QUÍMICA (ABIQUIM)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ABIMAQ)
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS FABRICANTES DE
BRINQUEDOS (ABRINQ)

Metodologia
do estudo
O estudo analisou os principais entraves à
competitividade do setor produtivo brasileiro, tendo
como referência o ciclo de vida das empresas. Foram
elencados indicadores nas 12 áreas consideradas
vitais para a competitividade do setor empresarial. O
diagnóstico apresenta uma comparação do custo de se
produzir no Brasil em comparação à média dos países
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). O mapeamento realizado estimou o
peso relativo entre os distintos elementos de custo Brasil
identificados. Essas estimativas buscam se aproximar do
custo real enfrentado pelas empresas, avaliando qual seria
a redução de custos para elas caso, hoje, tivéssemos o
nível médio da OCDE em todos os 12 temas em análise.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA TÊXTIL E
DE CONFECÇÃO (ABIT)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRADE
CIMENTO PORTLAND (ABCP)

ASSOCIAÇÃO DA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
DE PESQUISA (INTERFARMA)
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
FABRICANTES DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES (ANFAVEA)

CÂMARA BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC)

“Mais importante do que criar
a metodologia do custo Brasil é
estarmos juntos ao Ministério
da Economia para auxiliar nas
soluções”
ROGÉRIO CAIUBY
CONSELHEIRO EXECUTIVO DO MBC
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O CUSTO BRASIL
CONSOME DAS EMPRESAS
APROXIMADAMENTE

R$ 1.5 TRILHÃO

Para cada um dos indicadores analisados, partiu-se da lacuna existente
entre a posição brasileira, mapeada por diversos estudos oficiais, em
comparação à média de produtividade da OCDE.

Oferta de capital
Os países da OCDE dispõem de 63% mais crédito

Encargos trabalhistas
1. Abrir um negócio
2. Financiar o negócio
3. Empregar capital humano
4. Dispor da infraestrutura
5. Acessar insumos básicos
6. Atuar em ambiente jurídico
e regulatório eficaz

7. Integrar com cadeias 
produtivas globais

As empresas brasileiras gastam 11,4% a mais dos
seus custos totais com empregados em encargos

8. Honrar tributos

Carga tributária

9. Acessar serviços públicos

Empresas da OCDE dedicam, em média, 38% menos
de seus lucros para pagar impostos

10. Reinventar o negócio
11.Competir e ser desafiado
de forma justa
12.Retomar ou encerrar
o negócio

Complexidade tributária
Países da OCDE gastam 89% menos tempo
que o Brasil para preparar seus impostos
Fontes: OCDE, Doing Business/Banco Mundial

OFERECEMOS SOLUÇÕES EM
GOVERNANÇA E GESTÃO PARA
APRIMORAR A OFERTA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS PARA
CIDADÃOS E SETOR PRODUTIVO
Há 18 anos desenvolvemos projetos em parceria com governos federal,
estaduais, municipais com o objetivo de tornar o Estado mais eficiente.
Nosso maior desejo ao realizar esses trabalhos é disseminar boas práticas
de gestão nos diferentes níveis da administração pública com mais velocidade e economia de recursos. Nosso foco é a modernização, o aumento
da qualidade, da produtividade e da transparência, além da implantação de

Durante o desenvolvimento dos projetos, os
gestores públicos têm apoio no planejamento
e no acompanhamento do processo de
implantação com um sistema de gerenciamento
integrado. Ao adaptar o nosso atendimento a
cada realidade local, conseguimos construir
junto com lideranças e servidores um modelo
capaz de produzir estratégias de longo prazo,
mas com reflexos imediatos na cultura interna.

Foi assim que conseguimos
alcançar uma economia anual de
de R$ 16.5 bilhões em redução de
despesas e ganhos de receita para
governos estaduais, municipais
e organizações públicas que
aderiram ao Mais Gestão.
O Mais Gestão é resultado de um
acúmulo de experiências do MBC,
que permitiu a transferência de
novos conceitos e métodos de
governança e gestão a quase 50
governos estaduais, prefeituras
e ministérios, impactando 140
milhões de pessoas, em mais de 70
projetos desenvolvidos.

uma cultura sólida de busca por resultados nas organizações públicas. Com
isso conseguimos transformar a cultura de lideranças públicas, de gestores,
de servidores que se comprometem a desenvolver, o que permite um maior
controle e transparência, na defesa de um Estado que atenda o cidadão com
menos burocracia e ofereça a melhoria do ambiente de negócios para o
setor produtivo.

“Há uma demanda contínua para que
as organizações do setor público
façam adaptações em suas estruturas,
caso queiram se manter necessárias e
dinâmicas como o mercado exige”
ROMEU NETO, DIRETOR EXECUTIVO DO MBC

No dia 22 de agosto de 2019, o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, divulgou uma carta à
sociedade para anunciar a parceria técnica com o MBC no
desenvolvimento da reforma administrativa interna.

MBC e Câmara do Deputados assinaram
um Acordo de Cooperação Técnica para o
mapeamento dos serviços e fluxos de trabalho
da Casa e propor medidas de melhoria na
gestão, qualidade e produtividade.

A reestruturação deverá ser focada nos anseios da sociedade e dos usuários dos serviços prestados pelo Parlamento, garantindo melhor atendimento das demandas do
cidadão. Para isso, com base na transferência de experiências de sucesso do setor privado para o público, outras
metas internas devem ser atingidas: redistribuição da
força de trabalho, reestruturação dos serviços e produtos,

Com relação à otimização de processos, foram
identificados e priorizados pontos cruciais para
a eficiência administrativa, como o serviço de
malas e o processo de aditamento contratual.

mudança do perfil do servidor, menos operacional e mais
formulador e gestor, aumento da eficiência e transparência na utilização dos recursos públicos.

O aumento da produtividade, modernização dos processos,
redução de custos, aumento de investimentos e capacitação de equipe são o foco do projeto desenvolvido no
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O presi-

Entre os contratos administrados pelo TJSP,
40% são aditados e os aditamentos demoram,
em média, 149 dias; dos R$ 20.5 milhões gastos
em serviços e transporte de expedientes, R$ 9.7
milhões são para transporte de processos
da 2ª instância entre dez prédios da capital,
sendo que os 10.8 milhões restante atendem
todas as unidades do TJSP.

dente do Tribunal, Manoel de Queiroz Pereira Calças, recebeu do Movimento Brasil Competitivo as metas e objetivos
do projeto Eficiência da Gestão com Foco em Resultados.
Três frentes de trabalho tiveram avanços: otimização de
processos, produtividade da força de trabalho do 1º grau e o
acompanhamento dos projetos prioritários.

“Essa parceria apoiou todo o processo
de renovação das concessões, toda a
construção do marco legal e é por isso
que nossos projetos estão dando certo”
SECRETÁRIA DE FOMENTO, PLANEJAMENTO
E PARCERIAS (SFPP) DO MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA, NATÁLIA MARCASSA,
SETEMBRO DE 2019, EM SÃO PAULO

“A leitura dos recados que a sociedade tem passado
nos impõe uma máquina pública que entregue aos
cidadãos serviços superiores em quantidade e qualidade.
A Câmara dos Deputados deve atender a esses anseios
e, mais que isso, deve liderar um amplo processo de
transformação do setor público”
RODRIGO MAIA EM CARTA DIRIGIDA À SOCIEDADE,
AOS PARLAMENTARES E AOS SERVIDORES

O MBC e parceiros do Programa de Parcerias de
Na Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) houve um ganho interno na análise dos
projetos, inclusive no tempo. Anteriormente,
um processo levava de 30 a 45 dias para ser
analisado, com a parceria, mais de 80 projetos
foram analisados em seis meses.

Investimentos (PPI) estiveram reunidos em setembro,
em São Paulo (SP), e avaliaram o apoio técnico na
condução dos estudos de renovação dos contratos de
concessões ferroviárias. Nesse projeto, desenvolvemos
apoio técnico durante 18 meses, assessorando a agência
na condução das renovações de cinco concessões
ferroviárias.

Oferecemos apoio
técnico, desenvolvemos
a cultura da governança
e gestão, aumentamos
a capacidade de
investimento pública,
reformulamos
processos, promovemos
a troca de experiências.
É o que buscamos, é o
que fazemos.

“ESTAMOS LANÇANDO AS BASES
PARA UM PROJETO EXTRAORDINÁRIO.
ESSAS PARCERIAS ENTRE O SETOR
PÚBLICO E O PRIVADO SÃO
FUNDAMENTAIS. TEMOS QUE CADA
VEZ MAIS BUSCAR SOLUÇÕES COMO
ESSAS, COM GOVERNANÇA”
VICE-GOVERNADOR, PAULO BRANT,
DURANTE ASSINATURA

O trabalho técnico deu base para que o plenário do Tribunal

mas e projetos estruturantes, além das principais entregas

de Contas da União aprovasse a renovação antecipada da

que serão realizadas pelo governo capixaba ao longo dos

concessão da Malha Ferroviária Paulista, operada pela Rumo

próximos quatro anos de gestão. O MBC, por meio do pro-

Logística, por mais 30 anos. Por unanimidade, o TCU permi-

grama Mais Gestão, atuou dando apoio e aconselhamento

tiu que a concessão da Rumo, que acabaria em 2029, fosse

à equipe responsável pela condução do processo de plane-

estendida até 2050. O novo contrato deve render R$ 6

jamento estratégico de governo. O objetivo foi auxiliar na

bilhões em investimentos em seis anos, a criação de
cerca de 10 mil empregos e o aumento do transporte de
35 milhões para 75 milhões de toneladas no período.
Nosso diretor executivo, Romeu Neto, assinou em dezembro de 2019, com a presença do vice-governador de Minas
Gerais, Paulo Brant, um acordo que viabiliza a execução do
programa Mais Gestão no estado. O objetivo é a elaboração de estudos para a construção do NOVO RODOANEL
DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
O MBC será responsável, junto ao governo do estado, pela
governança dos estudos.

“É O PRIMEIRO PASSO PARA QUE
POSSAMOS IMPLEMENTAR O NOVO
ANEL RODOVIÁRIO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
É UMA OBRA COMPLEXA E QUE
DEMANDARÁ MUITOS RECURSOS. POR
ISSO, VAMOS ESTUDAR O MODELO DE
CONCESSÕES”, SECRETÁRIO DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE,
MARCO AURÉLIO BARCELOS,
DURANTE ASSINATURA

Nossas ações para o desenvolvimento da governança e gestão têm sido importantes nas diversas fases de governos es-

definição das melhores ferramentas e práticas, assim como

taduais. No GOVERNO DO AMAZONAS, realizamos um

proporcionar uma visão externa das discussões realizadas.

trabalho de suporte à gestão estadual com início no final

No nível municipal temos auxiliado gestores na aplicação

de 2018, na transição de governo. E nos primeiros meses

de soluções para problemas históricos. Na prefeitura de

de 2019 especialistas do MBC elaboraram um diagnóstico

Rio Verde, no estado de Goiás, os especialistas do MBC

das principais áreas da administração pública, como saúde,

apresentaram ao prefeito Paulo do Vale o Modelo de

educação, segurança e meio ambiente. O MBC ainda tra-

Governança Municipal, o calendário anual de aplicação do

çou um modelo de governança para o estado, estipulando

Mais Gestão e dos fluxos de operação. Ao longo do traba-

medidas de curto e médio prazos. A análise irá auxiliar a

lho, foi concluído o projeto de lei de reforma adminis-

gestão na aplicação do plano estratégico estabelecido na

trativa do município, o que representa um marco na

primeira fase do processo. As iniciativas buscaram melho-

gestão. O Projeto de Lei tem por finalidade estabelecer um

rias em de serviços fundamentais à população. Entre elas,

novo modelo organizacional de governança, observando

a ampliação dos serviços de saúde, a reforma do ensino e o

as diretrizes do equilíbrio fiscal e ainda a oferta de serviços

ajuste fiscal.

essenciais à população. As estruturas organizacionais da

No GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, 200 gestores do

prefeitura foram realizadas em cinco secretarias municipais.

governo do Espírito Santo participaram, em maio, do 1º
Seminário de Planejamento Estratégico da gestão 20192022. Foram debatidas e definidas as prioridades, progra-

Além disso, os servidores receberam, durante todo o mês
de agosto de 2019, cursos de capacitação para gestão de
processos. O objetivo foi preparar a equipe para atuar na

modernização e simplificação dos serviços públicos municipais prestados aos cidadãos. A capacitação foi umas das
etapas do programa Mais Gestão, aplicado por especialistas
do MBC no município. O treinamento ocorreu em três etapas, e participam 57 servidores de secretarias e órgãos

O programa é ofertado por meio da
parceria do BrasilLAB e MBC. A proposta
inclui sugestões inovadoras, e de baixo
custo, na área de gestão de pessoal. “Essa
é uma ação para analisar as rotinas atuais
e o uso dos recursos públicos para folha de
pagamento”, esclarece o prefeito.

da Prefeitura. Até 2019, apenas 40% dos órgãos munia demanda, está prevista a criação de uma plataforma de
ensino a distância, além de novos cursos presenciais.
A prefeitura da Iracemápolis, no estado de São Paulo,
divulgou, no início de 2019, que após 6 anos fechando o
orçamento no vermelho foi possível reequilibrar as contas.
Com isso, pela primeira vez desde 2012 o município
fechou o ano com superávit orçamentário. Na prática,
isso significa que a prefeitura reduziu os gastos e, ao mesmo tempo, conseguiu ampliar a arrecadação. Ao comentar
o bom resultado, o prefeito Fábio Zuza destacou a importância de ações de controle e economia. “A crise financeira
do país reflete nos municípios, mas a prefeitura tem se
adaptado e feito os ajustes necessários para honrar compromissos e pagar salários”, afirmou. O resultado positivo
teve a contribuição de especialistas do MBC que atuaram,
em 2018, por meio da solução de Eficiência do Gasto do
programa Mais Gestão, auxiliando servidores do município a terem uma gestão financeira mais eficiente. Ao todo
foram mais de R$ 1.3 milhão de economia de gastos
na prefeitura com a aplicação do programa em 2018.
O BrazilLAB é um hub de inovação
que acelera soluções e conecta
empreendedores com o Poder
Público, com objetivo de estimular
no Brasil uma cultura voltada para a
inovação no setor público.

Na prefeitura de Petrópolis, município carioca, iniciamos
um acordo de cooperação junto com o BrazilLAB, em
julho de 2019. No trabalho, o foco foi unificar e consolidar as informações cadastradas pelos equipamentos do
Sistema de Assistência Social da cidade. Os dados poderão
ser acessados de qualquer lugar pelos técnicos, o que vai
agilizar o serviço da assistência, que atende em média 25
mil pessoas por mês.
Assim como a prefeitura de Petrópolis, desenvolvemos

zilLAB. Com a prefeitura de Teresópolis, outro município carioca, a solução adotada foi de auditoria de folha de
pagamento, que utiliza ferramenta baseada na inteligência artificial para fazer a análise e contribuir para o melhor
uso dos recursos públicos.

cipais ofereciam cursos de formação à equipe. Para suprir
O resultado positivo teve a
ajuda da aplicação da solução de
Eficiência de Gasto do Programa
Mais Gestão do MBC.

outro projeto em parceria com o hub de inovação Bra-

Na prefeitura de Araripina, município pernambucano,
Vetor Brasil é uma organização que
apoia a transformação da gestão de
pessoas no setor público brasileiro.

desenvolvemos o programa Mais Gestão com as soluções
do Vetor Brasil. O foco nesse projeto foram ações para
eficiência de gasto e o reforço da importância da liderança
municipal.

ATUAMOS NA
DIGITALIZAÇÃO DA
ECONOMIA COMO EIXO
FUNDAMENTAL PARA
MELHORIA DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS
A economia digital está no nosso DNA e defendemos ações e projetos na
defesa de uma política consistente de transformação digital. Diante disso,
em 2016, criamos a Coalizão Brasil Digital reunindo as maiores empresas do país para debaterem ações necessárias junto ao Governo Federal.
Colaboramos na elaboração da Estratégia Brasileira para a Transformação
Digital. Realizamos ações permanentes com foco na legislação e na regulação nacional sobre o tema.
Em 2019, mantivemos nossa articulação com o setor público, realizamos
agendas com representantes do governo federal para apresentação e priorização da agenda de transformação digital. Integramos as discussões do
Grupo de Transformação Digital dos Estados, o GTD.Gov. A missão do
grupo vai além da tecnologia, os estados brasileiros e o Distrito Federal passaram a ter uma estratégia comum para transformar os serviços públicos.

A Coalizão Brasil Digital é composta
por cerca de 30 empresas,
organizações e especialistas da
área de tecnologia da informação.
O Grupo de Transformação Digital
dos Estados e do DF (GTD.Gov)
foi o vencedor do prêmio Global
Public Service – Team of The Year.
O grupo concorreu na categoria
de Digitalização de Serviços com
o projeto “GTD.Gov: Grupo de
Transformação Digital em Governo”, e
foi o único finalista do Prêmio Global
para Serviços Públicos da América
Latina. A premiação foi decidida
por voto popular. A premiação é
uma iniciativa de uma das maiores
instituições de apoio a governos do
mundo, a plataforma Apolitical.

O propósito da EGD é orientar e integrar
as iniciativas de transformação digital dos
órgãos e entidades do Poder Executivo
Federal, por meio da expansão do acesso
às informações governamentais, da
melhoria dos serviços públicos digitais e da
ampliação da participação social.

“A AGENDA DE DIGITALIZAÇÃO DO
GOVERNO VEM SENDO DEBATIDA HÁ
ALGUNS ANOS, MAS É NECESSÁRIO
SEMPRE ESTAR ATENTO AOS AVANÇOS
DA TECNOLOGIA PARA QUE A
ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO DO
SETOR PÚBLICO BRASILEIRO ESTEJA
SEMPRE EM EVOLUÇÃO E ACOMPANHE
AS MELHORES PRÁTICAS GLOBAIS”
DIRETORA EXECUTIVA DO MBC,
TATIANA RIBEIRO

Participamos das oficinas
de revisão da Estratégia de
Governo Digital para contribuir
com a revisão da Estratégia de
Governança Digital (EGD) para
o período de 2020-2021. Nos
encontros foram debatidos temas
como: canais e serviços digitais,
acesso à informação, participação
e controle social, além de governo
digital para políticas públicas
efetivas. O objetivo do projeto
foi construir, por meio de um
conjunto de oficinas, subsídios
para a redação do novo documento
e submetê-lo à consulta pública.
é essencial preservar e ao mesmo
tempo modernizar a Estratégia de
Governança Digital.

LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD), órgão federal que vai editar normas
e fiscalizar procedimentos sobre proteção de
dados pessoais foi criada em julho deste ano. A
lei teve origem na Medida Provisória 869/2018,
que altera a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD, Lei 13.709, de 2018), norma
que regulamentou a forma como empresas,
bancos, órgãos públicos utilizam os dados
pessoais. A MP foi aprovada em maio de 2019
e deve ser implementada em agosto de 2020.
Entre as competências da ANPD estão zelar
pela proteção dos dados pessoais, elaborar
diretrizes para a Política Nacional de Proteção
de Dados Pessoais e da Privacidade e aplicar
sanções em caso de tratamento de dados
realizado de forma irregular. A ANPD tem
natureza transitória, podendo ser transformada
em autarquia vinculada à Presidência da
República após dois anos, a critério do
governo. A ANPD será formada por diretores
que serão nomeados para mandatos fixos.
O Conselho Nacional de Proteção de Dados
Pessoais e da Privacidade será composto por 23
representantes, titulares e suplentes, de órgãos
públicos e da sociedade civil.

“DURANTE A DISCUSSÃO DO PROCESSO
DA GDPR PERCEBEMOS A NECESSIDADE
DE PROTEGER O INDIVÍDUO, NA
VERDADE, PRIMEIRO PROTEGEMOS OS
DADOS PARA PROTEGER AS PESSOAS,
E OUTRO PONTO FUNDAMENTAL
NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA
REGULAMENTAÇÃO É A DISCUSSÃO
ENTRE OS AGENTES ENVOLVIDOS,
GOVERNO FEDERAL, PODER LEGISLATIVO
E SETOR PRODUTIVO”, CORINNA
SCHULZE, DURANTE O ENCONTRO
PROMOVIDO PELO MBC COM A FRENTE
PARLAMENTAR MISTA

Na Coalizão Brasil Digital atuamos ainda junto ao Congresso Nacional por meio da Frente Parlamentar de
Economia e Cidadania Digital. Uma parceria que vem se
intensificando desde a sua criação, estimulada e apoiada
pelo MBC. Em 2019, não poderíamos deixar de abordar um
tema fundamental: a Lei de Proteção de Dados.
Em Brasília, em outubro de 2019, promovemos com a
Frente Parlamentar Mista de Economia e Cidadania
Digital do Congresso Nacional um encontro com a
presença da diretora de Relações Governamentais para
a União Europeia e Assuntos Globais Corporativos da

NOS COLOCAMOS COMO UMA
ARENA DE DEBATE ENTRE OS
SETORES PÚBLICO E PRIVADO
PARA A CONSTRUÇÃO DE UM
BRASIL MELHOR

SAP, Corinna Schulze. A especialista foi convidada para
falar sobre a experiência da implementação da Lei Geral
de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia. Corinna
defendeu que a proteção de dados é um princípio básico da
economia digital e da legislação que trata do tema.
O presidente da Frente, o deputado federal João
Henrique Caldas (JHC), disse que a parceria com o MBC
é uma oportunidade de troca de ideias, envolvendo atores
diferentes. “A pauta da inovação nunca foi tão discutida
como está sendo agora, estamos buscando as melhores
informações para colocarmos em prática.” Para Caldas,
o Brasil tem se destacado nos serviços digitais, é um país
altamente conectado e precisa conhecer as experiências
internacionais. “Precisamos saber o que vem dando certo e
como podemos implementar melhor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil.” Outros deputados
federais parceiros do tema estiveram presentes: Vinícius
Poit, Rafael Motta, Rodrigo Coelho e Prof. Israel. E, ainda,
empresários, executivos, especialistas e representantes do
setor produtivo.

“ESSE EVENTO MARCA O
INÍCIO DE UMA CONVERSA
MAIS EXTENSA SOBRE COMO
A NOSSA INDÚSTRIA PODE
APOIAR O GOVERNO, AS
PESSOAS E AS EMPRESAS DO
BRASIL”, VICE-PRESIDENTE
EXECUTIVO DE POLÍTICA DA
INFORMATION TECHNOLOGY
INDUSTRY (ITI), JOSH
KALLMER, EXPLICANDO QUE
O OBJETIVO DA ITI É CRIAR
AMBIENTES DE POLÍTICAS
QUE PERMITAM A INOVAÇÃO
EM MERCADOS DO MUNDO
INTEIRO, E TRAZER TODOS OS
BENEFÍCIOS DA INOVAÇÃO
PARA ESSES PAÍSES E SUAS
ECONOMIAS, DURANTE O
SEMINÁRIO REALIZADO NO
DIA 28 DE MARÇO DE 2019,
EM BRASÍLIA.

Comprometidos em aprofundar o debate entre os setores público e privado
sobre a transformação digital no Brasil, nos reunimos com a Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e com o
apoio da Escola Nacional de Administração, Associação Brasileira das
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom),
a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) e o Information Technology Industry Council (ITI) para promover o Seminário
Pilares da Transformação Digital do Brasil. Participaram do encontro
cerca de 40 gestores públicos e especialistas da área. No evento foram
abordados os três elementos da transformação digital: dados, segurança
e aplicativos. Gestores públicos, especialistas e representantes do setor
privado discutiram temas como dados, segurança e aplicativos, elementos
fundamentais no cenário da digitalização dos serviços públicos.

“O papel dos nossos servidores públicos é fornecer
serviços de qualidade para a sociedade, e uma das
maneiras de fazermos isso é mediante a oferta de
serviços digitais. Isso é importante não apenas por
conta do tamanho do nosso país, mas também porque
existem muitas ferramentas disponíveis que podemos
utilizar para melhorar a eficiência de nossas
entregas à sociedade”
ALINE SOARES, PRESIDENTE DA ENAP, DURANTE O SEMINÁRIO

E a troca de informações com setores da sociedade é o
caminho, defendeu o secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel. “O Seminário é uma oportunidade

Reforma
Tributária para a
Economia Digital

O governo federal
ultrapassou em 30% a
meta de transformação
digital dos serviços
no ano de 2019. Foram
digitalizados 515
serviços, resultando em
uma economia de
R$ 1.7 bilhão e redução
de 146 milhões de horas
de burocracia para o
contribuinte.

os contribuintes, por meio da redução de impostos e da
burocracia, e da melhoria da qualidade dos serviços ofertados aos cidadãos.”
Aos poucos, as soluções ganham espaço no setor público
para desburocratizar e melhorar a qualidade dos serviços,
reduzir custos, ampliar a transparência e facilitar a participação dos cidadãos nas decisões.
Trabalhamos o tema da economia digital com foco na
inteligência artificial por meio da realização do Seminário
Inteligência Artificial na Transformação Digital, em
parceria com o Ministério da Economia e Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Uma das
participações de destaque foi do presidente da Microsoft,
Brad Smith. Para ele a computação em nuvem tornou a
capacidade computacional e os dados mais disponíveis
para todo mundo. “Uma década atrás, se você quisesse
vivenciar isso, se você quisesse criar um aplicativo baseado em IA, você teria que investir uma grande quantidade
de hardware para realizar todo esse trabalho. Agora você
não precisa mais. Você pode simplesmente acessar todos
esses dados.” Smith fez a palestra de abertura e destacou
a importância sobre essa explosão massiva de dados que a
inteligência artificial precisa trabalhar.
“QUANDO O ANO DE 2020 CHEGAR HAVERÁ 25 VEZES
MAIS DADOS DIGITAIS NESTE PLANETA DO QUE HAVIA
NO ANO DE 2010”, BRAD SMITH, PRESIDENTE DA
MICROSOFT, DURANTE O SEMINÁRIO INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, REALIZADO
PELO MBC EM PARCERIA COM OS MINISTÉRIOS DA
ECONOMIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO DIA 21 DE
MAIO, EM BRASÍLIA

Digital criou um grupo de trabalho para desenvolver
manifesto sobre a Reforma Tributária para a Economia
Digital que trará as mudanças necessárias para a melhoria

de criar um ambiente de discussões abertas, voltadas à
melhoria dos serviços do governo e, claro, respeitando

Preocupados com a reforma tributária, a coalizão Brasil

do ambiente de negócio. O tema benefícios da cadeia de
Os data centers são veículos de atração
de investimentos e negócios para o
mercado brasileiro e há a necessidade
de se ampliar a política dos centros de
processamento de dados do país.

valor dos data centers foi considerado prioritário e tratado com o secretário executivo do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Julio
Semeghini, no dia 16 de julho.

NOSSA MOBILIZAÇÃO É
PERMANENTE, NOSSOS
ENCONTROS ANUAIS
FORTALECEM NOSSA REDE
Nosso encontro do ano mais importante, o Congresso
Brasil Competitivo, se torna fundamental para que nossos
associados, parceiros dos setores público, governos, empresas, sociedade e especialistas se reúnam para PENSAR OS
RUMOS DO BRASIL. Há quase duas décadas, refletimos
temas com o objetivo de ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE BRASILEIRA. Reunimos QUEM CONHECE
A REALIDADE e pode contribuir com SUGESTÕES E
SOLUÇÕES.

O presidente da Câmara dos Deputados,
RODRIGO MAIA, fez palestra abordando
o andamento das reformas, a pauta
legislativa e quais os desafios nacionais
para retomada do crescimento e da
competitividade nacional.

“PRECISAMOS CONSTRUIR LEIS QUE GEREM MAIS
SEGURANÇA JURÍDICA E TRANSPARÊNCIA NO SETOR
PRIVADO. TEMOS UMA CÂMARA DOS DEPUTADOS
REFORMISTA E PRECISAMOS QUE TODOS AQUELES
QUE PARTICIPAM DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO SE
ENGAJEM NISSO”, RODRIGO MAIA, PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS, DURANTE O CONGRESSO
BRASIL COMPETITIVO

nos últimos trinta anos, se esforçou para ficar cada vez menos competitivo.
E um dos temas discutidos no encontro refletiu justamente sobre A
IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA para o desenvolvimento da economia e da competitividade do Brasil. A secretária de Fomento, Planejamento
e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa, o diretor-geral
da CMPC Brasil, Maurício Harger, e o diretor-geral da Intel Brasil, Maurício
Ruiz, discutiram quais as ações necessárias para a melhoria da infraestrutura
nos âmbitos físico e digital. As concessões foram defendidas pelo grupo.
Já a presidente da SAP Brasil e nossa conselheira, Cristina Palmaka, desta-

Lideranças públicas e privadas se sentaram juntas e deba-

cou que o Brasil possui um ótimo mercado intelectual, mas é preciso ter um

teram, em São Paulo, sobre os desafios e rumos do país

ambiente de negócios favorável. “Queremos ver o Brasil voltar a crescer e a

para a melhoria do ambiente de negócios, infraestrutura,

tecnologia é fundamental. Precisamos ter ambientes de negócios favoráveis.”

simplificação tributária e trabalhista, além do investimento

O presidente do BTG Pactual, Roberto Sallouti, defendeu um olhar mais

em uma indústria 4.0. O Congresso Brasil Competitivo 2019

vigoroso do Legislativo para os temas fiscais.

foi realizado no dia 22 de agosto, em São Paulo (SP), e teve
entre os convidados de destaque o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, que trouxe uma visão ampla
sobre a competitividade do país e destacou a necessidade de
REFORMAS ADMINISTRATIVAS no Legislativo, Executivo
e no Supremo Tribunal Federal, além de uma REFORMA
TRIBUTÁRIA. Maia ainda fez uma crítica dizendo que o país,

Ainda na pauta do nosso Congresso tratamos sobre uma agenda para o futuro entre os setores público e privado. O governador do Amazonas, Wilson
Lima, o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, e o diretor de Inovação
e Tecnologia da Embrapa, Cleber Soares, destacaram temas fundamentais
para construção de um futuro melhor, como tecnologia, desenvolvimento
sustentável e educação.

“Estamos chegando no limite da capacidade de aguentar
os entraves da burocracia do país“, disse o secretário
do Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e
Inovação do Ministério da Economia, Caio Megale, sobre
o ambiente de negócio brasileiro.

“Dizem que o futuro já chegou, mas está mal distribuído.
No Brasil temos grandes polos de desenvolvimento,
mas também temos áreas em que não existe o
desenvolvimento básico. E esse desenvolvimento passa
pela educação e passa pela tecnologia”, Fábio Coelho,
presidente do Google Brasil, durante o Congresso Brasil
Competitivo

“Muitas empresas dependem do transporte de seus
produtos para que os seus sistemas funcionem. Para
a CMPC, por exemplo, a logística da madeira é um dos
temas mais importantes atualmente. As plantações que
temos são no interior, e toda a indústria seria inviável
sem uma infraestrutura adequada”, diretor-geral da
CMPC Brasil, Maurício Harger

“A tecnologia 5G é a internet das coisas, ter as
coisas falando. Imagina colocar sensores na sua
fábrica e não ter uma rede que funcione. Por isso
precisamos modernizar a conectividade. E nós
temos a preocupação de que ela funcione para
todos os setores”, Maurício Ruiz, diretor-geral
da Intel Brasil

Nosso Encontro Anual é outro momento especial de

problemas e soluções para o desenvolvimento desse setor

ANALISAR E MOBILIZAR. Ao ser realizado ao final de

no país.

cada ano, coloca foco em ASSUNTOS QUE AINDA
PRECISAM DE ATENÇÃO E DISCUSSÃO, mas ao
mesmo tempo apresenta os desafios futuros e a definição
de próximos projetos. Uma ótima oportunidade para a
TROCA DE EXPERIÊNCIAS E OPINIÕES.

LANÇAMENTO
DO PROGRAMA
DE COMBATE AO
CUSTO BRASIL

“EXPORTAMOS VESTUÁRIO A U$ 25 O
QUILO, A CADA BILHÃO EXPORTADO
GERAMOS CERCA DE 100 MIL POSTOS DE
TRABALHO FORMAIS E INFORMAIS, MAS
CADA PASSO QUE É DADO NA AGREGAÇÃO
DE VALOR NO PAÍS TEM SIDO PERVERSO,
PORQUE ESTE CUSTO BRASIL VAI SE
SOBREPONDO A CADA ATIVIDADE QUE
VOCÊ INOVE E CRIE VALOR”, FERNANDO
PIMENTEL, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE
CONFECÇÃO (ABIT)

Próximos passos do
projeto de redução do
custo Brasil

Na edição de 2019, tivemos a oportunidade de lançar,

No painel, a diretora executiva do MBC, Tatiana Ribeiro,
lembrou que o país ainda precisa avançar em alguns
eixos, como a infraestrutura e a educação. “Precisamos
criar maneiras de melhorar a profissionalização e
preparo dos jovens para entrar no mercado de trabalho.” O diretor sênior de Governo e Relações Públicas

em parceria com o Ministério da Economia, o estudo

da Huaweii Brasil, Atílio Rulli, explicou a importância de

do custo Brasil. O secretário Especial de Produtividade,

o país criar o ambiente e a infraestrutura necessários para

Emprego e Competitividade do Ministério da Economia,

a transformação digital. Nesse sentido, a vice-presidente

Carlos Da Costa, lançou o Programa de Melhoria Contí-

jurídica e de assuntos corporativos da Microsoft Brasil,

nua da Competitividade durante uma coletiva de imprensa.

Alessandra Del Debbio, disse que uma das maneiras de

Durante o Encontro, realizado em novembro, em São
Paulo, governo e setor produtivo concluíram que a partir
do lançamento do Programa ambos terão que se esforçar
para dar continuidade ao projeto de combate ao custo
Brasil. Aprofundamos o tema com o painel que reuniu o
presidente do Conselho Superior do MBC, Jorge Gerdau,
o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecção (ABIT), Fernando Pimentel, e o secretário
Carlos Da Costa.
O secretário Carlos Da Costa destacou a criação do comitê público e privado, formado por representantes dos dois
setores que irão sugerir e apoiar a implementação das
mudanças da redução do custo. E outra novidade é uma
plataforma para receber as propostas do setor produtivo e
equipes técnicas preparadas para a análise.
LIAM MAXWELL, ex-CTO do governo britânico,

“A grande diferença de uma
transformação digital é que não
colocamos simplesmente os mesmos
formulários todos online. Não é
simplesmente digitalizar o governo, é
simplificar e facilitar para o cidadão e
o empresário”, Liam Maxwell, , ex-CTO
do governo britânico, atual diretor
de Transformação Governamental da
Amazon, no Encontro Anual 2019.

“COMO ESTAMOS ATRASADOS, TEMOS
MUITO A AVANÇAR. O GOVERNO PRECISA
GERAR SEGURANÇA JURÍDICA”, VICEPRESIDENTE JURÍDICA E DE ASSUNTOS
CORPORATIVOS DA MICROSOFT BRASIL,
ALESSANDRA DEL DEBBIO, DURANTE
ENCONTRO ANUAL DO MBC

iniciou as reflexões do segundo painel do Encontro
Anual, apresentando as principais estratégias que foram
aplicadas no REINO UNIDO para fazer a transformação
digital do país e os principais desafios para os próximos
anos. Lideranças dos setores público e privado também
debateram durante o painel Transformação Digital: uma
agenda de oportunidades para o Brasil sobre os principais

criar infraestrutura para a transformação digital nacional é
dando segurança jurídica.

O secretário especial de Desburocratização, Gestão e

Emprego e Competitividade para executar o programa de

Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel,

Melhoria Contínua para o Custo Brasil, e com a Secretaria

foi o convidado especial para falar sobre desburocratiza-

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

ção e a transformação digital a conselheiros, parceiros e

do Ministério da Economia para a execução do programa

associados do MBC, no Debate Brasil Competitivo, em

Governo Digital. Além disso, foi assinado um protocolo de

março, em São Paulo. O secretário destacou as metas

intenções com a Secretaria Geral da Presidência da Repú-

prioritárias para o ano e citou como exemplo o lança-

blica, para realizar o programa de avanços na melhoria da

mento da identidade digital, a digitalização de mil novos

governança e gestão pública.

serviços e simplificação do registro de empresas.

NOSSOS PARCEIROS
E APOIO A CAMPANHAS
NOS LEVAM MAIS LONGE

Nossos conselheiros, associados e convidados participaram, em Brasília, da 50ª Reunião do Conselho Superior,
23ª Assembleia Geral Ordinária e 14ª Assembleia
Geral Extraordinária da organização. No encontro, promovido em maio de 2019, o ministro-chefe da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, falou dos avanços dos primeiros 100 dias
do governo federal, destacando o tema da reforma da
Previdência como fundamental. O presidente do Conselho
Superior do MBC, Jorge Gerdau, assinou durante a reunião
um termo com a Secretaria Especial de Produtividade,

O Prêmio é realizado pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações e apoio do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), do MBC, do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina,
do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
do Paraguai e do Ministério da Educação e
Cultura do Uruguai.

Ao longo dos últimos 13 anos temos apoiado o PRÊMIO
MERCOSUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, instituído
em 1997 pela Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do Mercosul (RECyT), incentivando e reconhecendo
pesquisadores com estudos que apresentem potencial
contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países integrantes do Mercosul.

O brasileiro Tiago Gentil Ramires, vencedor da categoria Jovem Pesquisador, desenvolveu um modelo de análise de plantações de cana-de-açúcar

Já o primeiro lugar da categoria Integração foi para uma

para identificar onde há ervas daninhas e, com isso, evitar a aplicação de

equipe de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP)

herbicidas em cima de toda a área da lavoura com o uso de drones. Já o

que estuda computadores de placa única utilizando software

uruguaio, Alvaro Cabrera, que venceu a categoria Estudante Universitá-

e hardware livres. O líder do grupo no Brasil, Marcelo Zuffo,

rio, identificou 31 competências necessárias para a transformação 4.0 no

informou que a premiação em dinheiro será usada para dar

setor agropecuário. Entre elas estão conhecimento em informática, educa-

continuidade à pesquisa.

ção no campo, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Somos apoiadores do PRÊMIO ESPÍRITO PÚBLICO 2019.
Em 2019, foram premiados 18 profissionais públicos entre
mais de mil inscritos durante um evento em São Paulo. O
prêmio reconheceu profissionais públicos que contribuem
para o país com conhecimentos técnico, trabalho em equipe
e iniciativas de relevância social que geram impacto positivo
e melhoram a vida dos brasileiros. A premiação é organizada
pela Aliança, coalizão entre a Fundação Brava, Fundação
Lemann, Instituto Humanize e República.org, e pela Agenda
Brasil do Futuro, em parceria com mais de 20 instituições da
sociedade civil.
Nosso conselheiro executivo, Rogério Caiuby, participou
em novembro do VI Seminário ABQ Qualidade Séc. XXI,

O vencedor da categoria Iniciação Científica, Vitor Emanoel Pereira, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, de Macaé
(RJ), desenvolveu um sistema que automatiza o cultivo hidropônico de
alfaces, nos moldes da agricultura 4.0 com o uso de armazenamento em
nuvem e conceito de internet das coisas. O professor brasileiro Everton
Tetila, da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do
Sul, foi vencedor da categoria Pesquisador Sênior, com trabalho que
busca automatizar a identificação de insetos-praga da soja. O equipamento identifica as áreas que possuem os insetos através de imagens por meio
de um sistema de Inteligência Artificial.

Em 2019, os vencedores da edição
de 2018 foram recebidos para uma
cerimônia, em Brasília. Dos cinco
primeiros lugares, quatro desenvolveram
estudos sobre a Indústria 4.0, com foco
no setor de agronegócios. O vencedor da
categoria Integração recebeu US$ 10 mil;
Pesquisador Sênior e Jovem Pesquisador,
US$ 5 mil; Estudante Universitário e
Iniciação Científica US$ 2 mil, além de
troféus. A Menções Honrosas receberam
homenagem e placas.

em São Paulo. Como apoiadores do encontro, levamos o
tema da educação como fundamental para que as empresas tenham capacidade de competir em igualdade com os
concorrentes internacionais. Nesse sentido, o conselheiro
do MBC destacou o patrimônio humano como uma das respostas para a competitividade nacional. “Acredito que isso
pode ajudar a nos colocar no patamar de competitividade
internacional, porque prepara os jovens para serem uma
força motriz da competitividade”, afirmou Caiuby.

Revista Brasil+
Nossa governança tem uma preocupação permanente:
aprofundar e refletir sobre os principais assuntos
da realidade brasileira. Por meio de nossa revista
Brasil+ apresentamos temas fundamentais para a
competitividade, economia e política nacionais, com a
opinião dos melhores especialistas da atualidade. Em
março de 2019, nossa matéria de capa tratou das dez
pautas inadiáveis para enfrentar as contas públicas e os
entraves do crescimento do país.

rediscutir o
funcionalismo

Ajustar
as contas

renovar a
infraestrutura

reformar
o Estado

reduzir a
burocracia

avançar em
concessões

aprovar a nova
previdência

debater o pacto
federativo

Já no segundo semestre, nosso destaque foi o tema do custo
Brasil que afeta a competitividade brasileira com sua carga
tributária, gargalos logísticos e insegurança jurídica. A 7ª edição
da Revista Brasil+ trouxe ainda reflexões sobre como o país pode
mudar essa realidade. E, ainda, projetos inovadores no mundo.
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