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O ano de 2020 foi marcado por uma crise mundial causada pela 

pandemia da Covid-19. Um cenário desolador se abateu sobre a saúde 

dos brasileiros, enquanto a economia e a política entraram em crise, 

tornando o cenário ainda mais difícil.  

Nós, do MBC, enfrentamos a situação colocando nossa experiência 

e expertise a serviço de governos e lideranças do setor público e 

privado. Procuramos nossas empresas associadas para que, juntos, 

apresentássemos projetos e soluções que auxiliassem no combate 

à doença. Isso nos permitiu participar ativamente de iniciativas 

importantes nessa fase tão crítica do nosso país. 

Nossa missão, nossa visão e nossos pilares nos dão certeza de que 

estamos no caminho certo, porque esses fundamentos dão base a um 

projeto de nação de futuro e uma política equilibrada de enfrentamento 

a crises regionais e mundiais. 

O BRASIL E OS 
BRASILEIROS SÃO 
A NOSSA CAUSA

NOSSA MISSÃO 
Promover a competitividade 
sustentável do Brasil elevando a 
qualidade  de vida da população

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



RELATÓRIO ANUAL 2020  |  5 4  |  RELATÓRIO ANUAL MBC 2020

NOSSOS PILARES 
PARA O AUMENTO DA 
COMPETITIVIDADE BRASILEIRA 
Ao longo de 2020, intensificamos nossas ações baseados em nossos pilares 

com avanços importantes. Para 2021, reafirmamos nosso compromisso:

Defendemos a prática da boa 
GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA

São mecanismos que permitem um projeto de governo bem 

estabelecido, com metas claras e com um projeto de futuro.

Queremos a implementação da 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A transformação digital foi acelerada com a pandemia, mas nesse pilar 

defendemos uma política de Estado baseada na economia digital que 

permita a melhoria dos serviços públicos e do ambiente de negócios.  

Buscamos a redução do CUSTO BRASIL 

Problema que afeta do cidadão comum ao setor produtivo. Temos um 

sistema tributário complexo, uma insegurança jurídica, além de outros 

gargalos. O combate ao custo se tornou ainda mais urgente diante da 

crise econômica agravada pela pandemia.

Queremos mais investimento em EDUCAÇÃO

Mais do nunca defendemos a educação como eixo principal, 

entendemos que o ensino técnico e profissional pode contribuir para 

qualificar jovens e adultos, de acordo com a demanda de mercado.

Por meio de parcerias e projetos, 

disseminamos o conceito de governança 

e implementamos metodologias de 

gestão na administração pública 

COMO FAZEMOS 

Em 2015, criamos a Coalizão Brasil 

Digital, que reúne uma série de empresas 

que defendem melhorias de políticas 

públicas nessa área 

Atuamos junto ao governo federal 

com apoio técnico para elaboração de 

medidas que reduzam o impacto do 

custo Brasil 

Apoiamos parceiros que defendem 

a educação e promovemos o debate 

qualificado sobre o tema junto ao setor 

público e privado

Nossos pilares são 
abrangentes 
Desenvolvemos PROJETOS POR MEIO DE PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS, aproximando agentes que discutem 

propostas e apresentam soluções em áreas fundamentais 

para o país. Ao longo de quase duas décadas apoiamos 

avanços em áreas estratégicas para o crescimento econômico 

do país, como REFORMA DO ESTADO, REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA, REFORMA TRIBUTÁRIA, REFORMA 

ADMINISTRATIVA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, EFICIÊNCIA 

DE GASTOS, ARRECADAÇÃO, INFRAESTRUTURA, 

FORMAÇÃO DE LÍDERES E GESTORES PÚBLICOS.

+ de 70 projetos junto aos 

governos federal, estaduais, 

municipais, judiciário e 

legislativo
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PROMOVEMOS SOLUÇÕES 
CONJUNTAS ENTRE OS 
SETORES PÚBLICO E 
PRIVADO PARA SUPERAR OS 
DESAFIOS

Para enfrentar a pandemia nos organizamos para colocar toda 

a nossa rede e experiência em governança, gestão pública e 

transformação digital à disposição do Executivo e Legislativo. 

Iniciamos uma série de ações logo no início da pandemia de 

coronavírus. Entre elas, assinamos com o  GOVERNO DE 

SÃO PAULO, ainda em abril de 2020, UM ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE APOIO PARA O 

APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA NAS AÇÕES 

de combate ao novo coronavírus. O projeto, em andamento, 

envolveu o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas 

para monitoramento e gestão de casos de Covid-19 no estado. 

Uma das iniciativas foi a implementação de uma PLATAFORMA 

DE INTELIGÊNCIA para acompanhamento e controle da 

estratégia de testagem ampliada no estado, em parceria com a 

AWS e a Palantir.

Já com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo realizamos uma parceria público-privada 

para pesquisa de auxílio no diagnóstico da Covid-19 por meio da 

tosse. Os estudos foram desenvolvidos pela Instituto Butantan 

e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), institutos de pesquisa 

com expertise em saúde pública, e a tecnologia de inteligência 

artificial foi da Intel, associada ao MBC.

Atentos à crise mundial realizamos uma série de entrevistas 

para auxiliar conselheiros, associados e parceiros do MBC 

a entenderem melhor a perspectiva dos cenários político, 

econômico e social no Brasil e no mundo. Para isso, 

conversamos com lideranças, especialistas e analistas dos 

setores de saúde, economia fiscal, política, legislativo, 

tecnologia e inovação. Ao longo do mês de abril quisemos 

entender a crise com os nossos convidados: 

Claudio Porto  
ECONOMISTA E SÓCIO FUNDADOR DA MACROPLAN

Fábio Zambeli  
ANALISTA-CHEFE DO JOTA 

Lucio Rennó  
DIRETOR DO IPOL/UNB 

Fernando Torelly 
ECONOMISTA E PRESIDENTE DO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE SP

Felipe Salto 
DIRETOR EXECUTIVO DA IFI DO SENADO FEDERAL

Paulo Hartung  
EX-GOVERNADOR E PRESIDENTE EXECUTIVO DA IBÁ 

José Eduardo Sabo 
PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL DO DIREITO DO CIDADÃO 

Valdir Simão  
EX-MINISTRO DA CGU

Pedro Nery  
CONSULTOR LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL

Cristina Palmaka 
PRESIDENTE DA SAP AMÉRICA LATINA E CARIBE
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“O Brasil precisa se 
concentrar sobre as metas 
decisivas. Resolvendo as 
questões macro, o resto anda 
junto” Jorge Gerdau, presidente 
do Conselho Superior do MBC

Há 19 anos desenvolvemos projetos em parceria com os governos federal, 

estaduais e municipais com 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 

uma cultura sólida de busca por resultados nas organizações públicas. 

Com isso conseguimos transformar a cultura de lideranças públicas, 

de gestores, de servidores, comprometidos a desenvolver 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.

municípios, estados, órgãos do Executivo, 
Judiciário e Legislativo atendidos

projetos de governança e 
gestão pública 

milhões de beneficiados 

bilhões de reais de aumento e 
otimização de receita para o país 

+50

+70 
140

16,2

Desenvolvemos projetos 
que aprimoram o conceito de 
governança e gestão para a 
melhoria dos serviços públicos 
para cidadãos e setor produtivo
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Com o objetivo de solucionar os gargalos do atual Anel Rodoviário de Belo 

Horizonte, em Minas Gerais, a estruturação de um corredor logístico de 

alta relevância, a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE DE MINAS GERAIS trabalha no projeto de implantação do novo 

contorno viário do RODOANEL METROPOLITANO (trechos Norte e Sul), o 

projeto conta com o apoio técnico do MBC em parceria com a Accenture.

“Queremos modernizar a estrutura viária. Não faz sentido esses caminhões 

que vêm de outros estados e seguem direto passarem por dentro de BH. A 

mobilidade da cidade fica prejudicada e o desgaste do pavimento é maior, 

• 5 milhões de pessoas beneficiadas

• 10 municípios 

• Geração de 18 mil postos de 
trabalho 

• Aumento do PIB entre 7% e 10% 
no período de 10 anos

• Diminuição da emissão de gás 
carbônico 

• Redução do tempo de 
deslocamento da população

• Melhoria no sistema regional e 
nacional rodoviário de cargas

IMPACTOS 
DO PROJETO

“No caso do Rodoanel, será 
necessária uma Parceria 

Público-Privada [PPP], que 
depende do aporte de recursos 

do poder público para se 
viabilizar” Fernando Marcato, 

secretário de Infraestrutura 
e Mobilidade do Estado em 

entrevista ao Valor Econômico

Rodoanel
SOLUÇÕES PARA O ANEL 
RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE 

Oferecemos apoio técnico, 
desenvolvemos a cultura da 
governança e gestão, aumentamos 
a capacidade de investimento 
público, reformulamos processos, 
promovemos a troca de 
experiências.
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aumentando os custos da prefeitura. Sem contar que a reformulação 

trará benefícios também à saúde das pessoas, que terão mais 

segurança ao trafegar.”

O projeto segue o modelo greenfield, ou seja, iniciado do zero, o 

Rodoanel Metropolitano será construído com o que há de mais 

novo e tecnológico do setor rodoviário em prol da mobilidade e da 

segurança dos usuários. O diretor executivo do MBC, Romeu Neto, 

explica a importância do projeto para o estado de Minas Gerais. 

“Estamos buscando o máximo de segurança para o traçado. Por isso, 

nos preocupamos em ouvir o mercado e apoiamos o governo do 

estado na elaboração do Decreto de Utilidade Pública”.

A parceria conta com o apoio da Vale. Em 
2019, foi celebrado Acordo de Cooperação 
Técnica entre o estado de Minas Gerais, 
por meio da SEINFRA, e o MBC, que tem 
por objetivo institucionalizar os esforços 
e atribuições de cada participante na 
estruturação dos estudos, garantindo que 
a modelagem final atenda ao interesse da 
sociedade e às diretrizes de governo mineiro.

AVANÇOS DE 2020 
• Rodadas de reuniões com o mercado para 

discussão do projeto de modelagem para 
a concessão do Rodoanel com mais de 20 
empresas, associações e entidades para  
contribuições do mercado sobre processo 
licitatório, de forma a garantir transparência e 
competitividade 

• DataRoom, sala virtual de dados, o objetivo 
do ambiente é fornecer as informações sobre 
a licitação, levantamento de dados e estudos 
para que os investidores possam montar suas 
propostas com mais segurança

• 14 empresas já demonstraram interesse pelo 
projeto de concessão do Rodoanel 
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“Tenho convicção de que as reformas 
da Câmara e do governo virão com 
o intuito não apenas de organizar as 
carreiras, mas trazer a questão do 
mérito e da promoção diferente, numa 
fórmula que estimule os servidores” 
presidente da Casa, Rodrigo Maia

Em 2020, entregamos um trabalho muito importante para a transformação 

do serviço público: A PROPOSTA DE REFORMA ADMINISTRATIVA DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. O MBC participou de forma efetiva dessa 

construção, UMA PARCERIA com servidores da Casa, baseada em estudos 

conduzidos pela Falconi Consultoria. O mapeamento dos fluxos de trabalho 

e as sugestões de melhoria de gestão foram discutidos e consolidados por 

uma equipe técnica da Câmara. O documento foi lançado pelo presidente 

da Casa, Rodrigo Maia, com a participação do diretor da Câmara, Sérgio 

Sampaio, no dia 2 de setembro de 2020. A reforma administrativa da 

Câmara dos Deputados prevê uma ECONOMIA DE R$ 440 MILHÕES 

POR ANO, de acordo com a direção da Casa. 

Reforma da Câmara
UM MODELO DE REESTRUTURAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

No dia 22 de agosto de 2019, o MBC 

e a Câmara do Deputados assinaram 

um Acordo de Cooperação Técnica 

para o mapeamento dos serviços e 

fluxos de trabalho da da Casa, além de 

propor medidas de melhoria na gestão, 

qualidade e produtividade 

• Reconhecimento por mérito

• Eficiência administrativa 

• Economicidade e transparência 

• Redução de seis para três níveis 
hierárquicos

• Extinção de órgãos

• Automação de processos 

• Extinção de 1.000 cargos efetivos, 
sendo 633 imediatamente, por já 
estarem vagos, e os outros 367 à 
medida que ocorrer a vacância

• Redistribuição da força de 
trabalho

• Reestruturação dos serviços e 
produtos

• Aumento da eficiência e 
transparência na utilização dos 
recursos públicos

VALORES DA 
PROPOSTA 

PROPOSTA 
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“O projeto de eficiência do TJSP 
ocorreu num momento essencial, 
permitindo auxiliar a governança do 
judiciário paulista com ferramentas 
que aperfeiçoaram o teletrabalho 
e aprimoraram os processos em um 
ambiente de retomada das atividades, 
pós-isolamento social e crises 
decorrentes da Covid-19” Romeu Neto, 
diretor executivo do MBC 

“Graças a esse convênio foi possível 
que nos chegasse a expertise 

de técnicos para que possamos 
aprimorar sempre. Esse trabalho 
passou pela área administrativa, 

pela citação eletrônica, inteligência 
artificial, robótica, rito expresso, 
enfim uma série de medidas que 

foram sendo implementadas e que 
nos fizeram, hoje, melhor”  

Pinheiro Franco, presidente do TJSP  

Lideranças do MBC entregaram ao presidente do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, Pinheiro Franco, no dia 25 de junho, os resultados do projeto 

EFICIÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA COM FOCO EM 

RESULTADOS. O trabalho buscou a redução de custos e o aumento 

da eficiência na esfera do Poder Judiciário estadual. Para o presidente do 

TJSP, o projeto em parceria com o MBC e a Falconi foi importante porque 

significou a melhora da prestação de serviços do Judiciário à sociedade. 

Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo
UM PROJETO DE EFICIÊNCIA 
DA GESTÃO 

AVANÇOS: o aumento da 

produtividade, modernização dos 

processos, redução de custos, 

aumento de investimentos e 

capacitação de equipe foram 

alguns dos resultados
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Na Agência Nacional de 

Transportes Terrestres Nacional 

(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. 

A ANTT prevê investimentos de 

R$ 43,6 bilhões no setor 

até 2026

Investimento cruzado permite 

que as empresas concessionárias 

possam aplicar a outorga fazendo 

melhorias de interesse público nas 

próprias malhas ou na construção 

de novas linhas em outras regiões 

gerando uma nova concessão e 

outorga 

A estratégia de renovação ferroviária foi apresentada pela secretária de 

Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério de Infraestrutura, Natália 

Marcassa, à diretoria executiva do MBC, dia 21 de agosto. No encontro 

online, Natália destacou a importância da nova etapa de concessões e o 

trabalho técnico que ainda precisa ser realizado por parte do governo para 

conquistar novos avanços. A secretária lembrou que o Tribunal de Contas da 

União aprovou a renovação antecipada das concessões das ferrovias Estrada 

de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória a Minas, ambas administradas pela 

Vale, além da Malha Ferroviária Paulista à Rumo.

O MBC FOI UM DOS PARCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS 

ESTUDOS, MODELAGEM TÉCNICA E DE ENGENHARIA DOS 

PROJETOS DE PRORROGAÇÃO QUE EMBASARAM A RENOVAÇÃO 

ANTECIPADA DAS CONCESSÕES FERROVIÁRIAS, em conjunto com 

o Programa de Parcerias de Investimento (PPI) e com a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT). O superintendente de Infraestrutura 

e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas da ANTT, Alexandre Porto, 

também presente na reunião, destacou a excelente governança estabelecida 

durante a parceria com o MBC. “Foi uma parceria de muito sucesso, um 

case”, disse. Porto fez uma apresentação explicando as etapas e o processo 

jurídico de uma concessão. Uma nova parceria para apoio técnico entre o 

MBC e o Minfra está em análise. 

O trabalho técnico deu base para que o plenário do TCU aprovasse a 

renovação antecipada da concessão da Malha Ferroviária Paulista, operada 

pela Rumo Logística, por mais 30 anos. Por unanimidade, a Corte de 

“Frente a um cenário de restrição fiscal, é 
totalmente oportuna a possibilidade de 

entrega à sociedade de uma infraestrutura 
ampliada e moderna” Tarcísio de Freitas, 

ministro da Infraestrutura

“O modal ferroviário é o mais caro. 
É muito difícil fazer infraestrutura 

pesada. A solução encontrada foi um 
novo modelo de concessões, com nova 

legislação e com investimento cruzado” 
Natália Marcassa, secretária de Fomento, 

Planejamento e Parcerias do Minfra

Infraestrutura e 
concessões
UMA ESTRATÉGIA DE 
RENOVAÇÃO FERROVIÁRIA

Contas permitiu que a concessão da Rumo, 

que acabaria em 2028, fosse estendida até 

2058. Como contrapartida a concessionária se 

comprometeu a executar R$ 6,1 bilhões em 

investimento, além do pagamento de R$ 2,9 

bilhões outorgas destinados ao Orçamento 

Geral da União, dos quais R$ 2,8 bilhões já 

foram quitados. Os aportes ainda permitirão 

atingir até 2025 a meta de mais do que dobrar 

a capacidade de movimentação da carga da 

malha, de 35 milhões para 75 milhões de 

toneladas ao ano.  

Em julho, o TCU também aprovou a renovação 

antecipada da Vale nas ferrovias Estrada de Ferro 

Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas 

(EFVM) até 2057, com investimentos previstos de R$ 

24,7 bilhões, a serem aplicados a partir de 2021. Do 

total, R$ 11,8 bilhões se referem ao pagamento da 

outorga pelas duas ferrovias, R$ 8,7 bilhões, para a 

construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste 

(Fico) e R$ 3,9 bilhões para outros custos. Do valor 

da outorga, R$ 300 milhões serão usados na compra 

de trilhos e dormentes destinados à Ferrovia de 

Integração Oeste-Leste (Fiol). As duas irão se conectar 

à Ferrovia Norte-Sul, criando corredores alternativos 

para o escoamento de grãos do Centro-Oeste.
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É um desafio que há décadas prejudica a competitividade brasileira. Nosso 

objetivo é que esse indicador seja acompanhado e combatido de forma 

permanente. COMO FAZEMOS? Atuamos junto ao Ministério da Economia 

com apoio técnico. A primeira fase do projeto, realizado pelo ministério em 

conjunto com o MBC, ESTIMOU O CUSTO BRASIL EM R$ 1,5 TRILHÃO 

AO ANO, O QUE REPRESENTA 22% DO PIB NACIONAL. O estudo 

analisou os principais entraves à competitividade do setor produtivo 

brasileiro, tendo como referência o ciclo de vida das empresas. A primeira fase 

contou ainda com a participação de diversas entidades setoriais, a partir da 

necessidade de atender às demandas do setor produtivo.

EM 2020, RENOVAMOS nossa parceria com a Secretaria Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, no 

dia 22 de setembro. O acordo de cooperação deu início à SEGUNDA ETAPA 

DO PROGRAMA DE MELHORIA CONTÍNUA DA COMPETITIVIDADE 

PARA REDUÇÃO DO CUSTO BRASIL para elaboração de um portfólio 

de projetos e gerenciamento de implantação, que deverão contribuir para a 

efetiva redução do custo. Na ocasião, O SUBSECRETÁRIO DO AMBIENTE 

DE NEGÓCIOS E COMPETITIVIDADE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 

JORGE LUIZ DE LIMA, ressaltou a importância da 

parceria. “A assinatura do acordo com o MBC dá uma 

grande esperança de velocidade da redução do custo Brasil, 

uma perspectiva para deixar o Brasil mais competitivo, 

mais produtivo e mais leve.” E a nossa diretora executiva, 

Tatiana Ribeiro, enfatizou que redução do custo Brasil 

deve ser uma agenda central, pois afeta todos os setores 

da sociedade. “Esse custo afeta não somente o setor 

produtivo, mas a população, que paga por produtos mais 

caros, sofre com a falta de empregos, e também o setor 

público. Ele impede o crescimento do Brasil, e por isso 

consideramos essa uma das agendas prioritárias.”

Em novembro de 2019, um estudo 

realizado pelo Ministério da Economia, 

em parceria com o MBC e setor privado¹, 

conseguiu medir pela primeira vez o 

chamado custo Brasil, termo que descreve 

o conjunto de dificuldades estruturais, 

burocráticas e econômicas que encarecem 

e comprometem novos investimentos e 

pioram o ambiente de negócios

¹Lideranças preocupadas em propor aos gestores 

públicos soluções que podem ajudar o Brasil a 

elevar a sua produtividade e competitividade 

ENTRAVES

• Dificuldade de acesso a capital
• Burocracia
• Insegurança jurídica
• Dificuldade de se integrar em 

cadeias produtivas globais
• Infraestrutura logística
• Acesso a insumos básicos 
• Interferência do governo na 

economia 

Trabalhamos para a 
redução do custo Brasil, 
com isso teremos um 
melhor ambiente de 
negócios e seremos mais 
competitivos 

PROGRAMA DE MELHORIA 

CONTÍNUA DA COMPETITIVIDADE 

O Programa foi criado em novembro de 2019 

para executar uma nova metodologia de análise e 

governança para avaliar e priorizar propostas com 

maiores chances de melhorar a competitividade 

nacional. E criou um canal centralizado de 

comunicação para recepção de proposições de 

políticas públicas e soluções para a melhoria do 

ambiente de negócios, aberto a organizações 

representativas do setor privado.

INTEGRAR COM CADEIRAS
PRODUTIVAS GLOBAIS

R$160-200BI

R$80-100BI

R$70-90BI

R$40-50BI

R$240-280BI

R$190-230BI

R$260-230BI

R$180-220BI

R$11-14BI
ABRIR UM NEGÓCIO

FINANCIAR O NEGÓCIO

EMPREGAR CAPITAL
HUMANO

DISPOR DA
INFRAESTRUTURA

ACESSAR INSUMOS BÁSICOS

ATUAR EM AMBIENTE JURÍDICO
E REGULATÓRIO EFICAZ

HONRAR TRIBUTOS

ACESSAR SERVIÇOS
PÚBLICOS

REINVENTAR
O NEGÓCIO

COMPETIR E
SER DESAFIADO

DE FORMA JUSTA

RETOMAR OU
ENCERRAR O NEGÓCIO

R$15-20BI

R$100-120BI

R$ 20-23BI

2

1

3

4

5

67

8

9

11

12

10

1,5 TRIR$



RELATÓRIO ANUAL 2020  |  23 22  |  RELATÓRIO ANUAL MBC 2020

COMO ATUAMOS PARA A REDUÇÃO DO CUSTO BRASIL? 

Nessa nova fase da parceria apoiamos de forma técnica o trabalho 

realizado pelo Executivo. Nessa etapa foi realizado mapeamento, 

classificação e avaliação de mais de mil propostas para a 

elaboração de ações de governo que possam impactar o custo 

Brasil. Desse total, 542 estão em análise, 215 implementadas ou em fase 

de implementação.

Os impactos dessas proposições também foram estimados. 

Se implementadas em sua totalidade, ESSA AGENDA TEM O 

POTENCIAL DE REDUZIR R$ 714 BILHÕES DO CUSTO BRASIL. 

Do potencial total de impacto já calculado, R$47 bilhões já foram 

capturados e mais R$191 bilhões serão até 2022.

METODOLOGIA DO ESTUDO

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.

“Esse trabalho está sendo realizado 
em conjunto com o setor privado. Essa 

gestão, transparência e trabalho em 
conjunto é o que vai fazer a redução 

do custo Brasil” Carlos Da Costa, 
secretário de Emprego, Produtividade e 

Competitividade do ME

47

714

191

476

Capturado Captura até 2022 Captura pós 2022 Total

Capturado 46,8 - - - 46,8

Captura até 2022 65,7 60,3 22,5 42,8 191,3

Captura após 2022 112,7 25,2 202,3 135,7 475,9

Total Geral 225,2 85,5 224,8 178,5 714 BI

Horizonte
de captura

Implementada Em implementação Em tramitação Em análise Total

IMPACTO ESPERADO

47

714

191

476

Capturado Captura até 2022 Captura pós 2022 Total

Capturado 46,8 - - - 46,8

Captura até 2022 65,7 60,3 22,5 42,8 191,3

Captura após 2022 112,7 25,2 202,3 135,7 475,9

Total Geral 225,2 85,5 224,8 178,5 714 BI

Horizonte
de captura

Implementada Em implementação Em tramitação Em análise Total
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Quando falamos em DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA, queremos dizer 

TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS MAIS RÁPIDAS. A pandemia de coronavírus 

promoveu mudanças comportamentais a tecnológicas que levariam anos, mas 

mais do que nunca o Brasil precisa se preparar para oferecer a cidadãos e setor 

produtivo INFRAESTRUTURA, CONFIANÇA NO AMBIENTE DIGITAL, 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E GOVERNANÇA. 

Diante disso, defendemos ações e projetos em nome de uma política 

consistente de transformação digital. Para lutar pelos nossos objetivos, em 

2015, 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 2020, mantivemos nossa articulação com o setor público, promovemos 

debates em busca de soluções e realizamos agendas com representantes do 

governo federal para apresentação e priorização da agenda de transformação 

digital.  LANÇAMOS O MANIFESTO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PELA 

COMPETITIVIDADE, um documento pela INOVAÇÃO, elaborado pela 

Coalizão, que defende uma série de estratégias com foco nesse setor. O 

documento, entregue ao governo federal, reforça as oportunidades geradas 

pelas novas tecnologias e propõe ações em quatro eixos principais.

A Coalizão Brasil Digital é composta 
por cerca de 30 grandes empresas, 
organizações e especialistas da área de 
tecnologia da informação

Acesse o documento: 
www.mbc.org.br/downloads

Defendemos a 
digitalização da 
economia como base 
para a melhoria dos 
serviços públicos 

AÇÕES EM QUATRO EIXOS 

Infraestrutura e acesso
Avanço da tecnologia 5G, inclusão digital de 
áreas rurais, agilidade na regulação para área 
da Internet das Coisas (IoT).

Confiança no ambiente digital
Ressalta a importância da aplicação da LGPD, 
cibersegurança e PPPs para projetos de 
Inteligência Artificial (IA).

Educação e capacitação profissional 
Sugere fundos de capacitação para Economia 
Digital, mudanças curriculares e mapeamento 
de mercado.

Governança 
Reativar o  Comitê Interministerial para a 
Transformação Digital (CTIDigital), criar 
um observatório de economia digital e um 
subcomitê para educação e capacitação em 
Economia Digital.

“A crise removeu a ideia de que 
o digital era uma opção, algo 
que poderia ser deixado para 

mais tarde. Mostrou a todos a 
realidade de que o digital é para 

agora por ser, muitas vezes, a 
única alternativa” Luis Felipe 

Monteiro, secretário de Governo 
Digital do Ministério da Economia
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O Grupo de Transformação Digital 

dos Estados e do DF (GTD.Gov) 

elaborou quatro pesquisas durante 

a pandemia para entender como a 

aceleração digital impactou a esfera 

pública

Já os impactos da crise e as ações 

emergenciais adotadas pelo governo 

federal no cenário de pandemia 

foram debatidos com o secretário 

de Governo Digital do Ministério 

da Economia, LUIS FELIPE SALIN 

MONTEIRO, durante o Diálogos 

MBC Web, um encontro virtual com 

nossos associados. A ESTRATÉGIA 

DE GOVERNO DIGITAL 2020-

2022, lançada no mês de maio, 

busca um governo digital com foco 

no cidadão, integrado, seguro e 

confiável, inteligente para uso dos 

dados, transparente e eficiente

Integramos as discussões do Grupo de Transformação Digital dos 

Estados, o GTD.Gov. A missão do grupo vai além da tecnologia, os 

estados e o Distrito Federal passaram a ter uma estratégia comum para 

transformar os serviços públicos. 

O MBC e o Conselho da Indústria de Tecnologia da Informação (ITI) 

promoveram, no dia 26 de maio, um encontro virtual para exposição 

de considerações globais em relação à ESTRATÉGIA NACIONAL 

DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL BRASILEIRA. Representantes das 

empresas Google, Intel e Facebook, que já utilizam a tecnologia, fizeram 

considerações sobre as políticas de IA que estão sendo implantadas ao 

redor do mundo e trouxeram uma reflexão sobre os seus aspectos éticos. 

Representantes do governo federal e do Congresso Nacional também 

participaram apresentando as políticas que já estão sendo implementadas 

no Brasil. Participaram a diretora executiva do MBC, Tatiana Ribeiro, 

o deputado federal e autor do Projeto de Lei sobre o marco legal do 

desenvolvimento da inteligência artificial, Pedro Bismark, a diretora do 

Departamento de Serviços de Telecomunicações do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, Miriam Wimmer (à época), o líder 

de política global de ética digital e de IA do Facebook, Norberto Andrade, o 

representante da Intel, Mario Ramao, e a cientista de inteligência artificial 

do Google, Fernanda Viegas. 

"A proposta não é criar barreiras regulatórias, mas garantir a 

evolução da inteligência artificial com ética, responsabilidade e 

igualdade. O objetivo é apresentar esse assunto no Congresso e criar 

uma discussão na sociedade, com especialistas e representantes do 

governo" Pedro Bismark, deputado federal

O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL DE EMPRESAS NO BRASIL também 

foi tema de  debate em junho durante a live de 

lançamento do programa Digital.br da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

que financiará a inovação da região Nordeste 

do país. O conselheiro do MBC e diretor da 

Amazon Web Services, PAULO CUNHA, foi um 

dos participantes da discussão e ressaltou que o 

processo de digitalização passa por uma mudança 

de cultura. Participaram o presidente da ABDI, Igor 

Calvet, o deputado federal e presidente da Frente 

Parlamentar de Economia e Cidadania Digital, 

o presidente da Federação das Associações das 

Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, 

Ítalo Nogueira, e o presidente do Porto Digital, 

Sílvio Meira.

A promoção de debates por meio digital foi 

essencial para mantermos nossa luta pela melhoria 

do ambiente de negócios. Realizamos uma série 

especial do DIÁLOGOS MBC WEB SOBRE A LEI 

GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

(LGPD), tema que monopolizou as discussões 

diante da aceleração da transformação digital. 

No dia 17 de julho, o deputado federal Orlando 

“Só vamos conseguir vencer esse 
desafio de transformação digital se 
investirmos em ciência, tecnologia, 
inovação e educação. Como vamos 

criar uma geração de programadores 
se temos um dos piores índices 

do PISA?” JHC, deputado federal e 
presidente da Frente Parlamentar de 

Economia Digital

“Mais de 80% das instituições de 
ensino superior e educação do 

setor público e privado não estão 
preparadas para o ensino a distância. 

É um professor diferente que tem 
que ser qualificado. É preciso fazer 

a transformação digital com o 
aluno, o médico e o paciente. Está 

faltando mão de obra” Paulo Cunha, 
conselheiro do MBC
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Silva, relator do projeto da LGPD, foi o convidado do primeiro encontro da 

série para debater proteção de dados, juntamente com o professor de Direito 

Digital da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Marcel Leonardi. Durante o debate, 

ambos destacaram a importância da regulamentação e da implementação da 

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD), como 

previsto na Lei 13.709/2018, aprovada pelo Congresso Nacional em agosto 

de 2018. A Lei entraria em vigor em setembro, mas foi adiada para 3 de maio 

de 2021, por meio da Medida Provisória 959/2020 do governo federal. Já as 

discussões sobre a criação da ANPD foram realizadas no dia 14 de agosto, durante 

a segunda edição especial dos Diálogos MBC Web. Especialistas em proteção de 

dados concordaram durante o encontro que a vigência da LGPD sem uma agência 

reguladora cria um ambiente de extrema insegurança jurídica.  A especialista em 

Proteção de Dados Pessoais Viviane Nóbrega destacou, na ocasião, que a falta 

da agência reguladora seria inconcebível porque não apenas criaria insegurança 

jurídica, mas um problema para a reputação do Brasil em meio à comunidade 

CARTA ÀS AUTORIDADES: PELA 
IMEDIATA SEGURANÇA JURÍDICA 
NO TRATAMENTO DE DADOS

O MBC, juntamente com outras 26 
organizações, encaminhou ao Presidente 
da República e ao Congresso Nacional as 
seguintes ações emergenciais: 

• a imediata criação da ANPD e a indicação de 
cinco nomes técnicos para a composição do 
Conselho Diretor da Autoridade;

• a imediata introdução da PEC 17 na pauta de 
votações do Plenário;

• votação da MP 959, que prorroga a entrada 
em vigor da LPGD para 3 de maio de 2021;

• atuação célere para a votação dos nomes 
para a criação da ANPD tão logo os mesmos 
sejam indicados;

• atuação célere para a votação da PEC n17, 
tão logo a mesma seja enviada para o Senado 
Federal para apreciação das alterações 
feitas pela Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados.

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.

PRINCIPAIS AVANÇOS DO 
GOVERNO DIGITAL 

• Mais de 2,6 mil serviços digitalizados, entre eles, 
carteira de trabalho digital, prova de vida digital 
para aposentados do INSS  

• Publicação da Estratégia Nacional de Segurança 
Cibernética, uma orientação do governo Federal 
à sociedade brasileira sobre as principais ações 
pretendidas na área de segurança cibernética 
durante o quadriênio 2020/2023

•  Atualização da Estratégia de Governo Digital 
(EGD) 2020-2022, da qual participamos das 
oficinas de revisão, em 2019 

"Nosso Manifesto tem como objetivo 
apresentar o que o setor privado vê como 
principais demandas para o avanço dessa 
agenda de maneira acelerada, levando em 
consideração a importância desse tema 
para a economia brasileira" Tatiana Ribeiro, 
diretora executiva do MBC

internacional. Nesse sentido, o subchefe adjunto de política 

econômica da Casa Civil da Presidência da República, Marcos 

Pinto, disse que o governo federal conhece a importância 

da agência reguladora, e que estaria trabalhando para a 

sua criação, analisando a regulamentação e necessidade de 

novos decretos.
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Discutir temas estruturantes: esse é o objetivo da série Diálogos MBC. Os 

eventos reúnem empresários, lideranças políticas, especialistas e associados. 

Os participantes apresentam conceitos e informações que subsidiam 

reflexões para o desenvolvimento econômico, político e social do país. 

NO DECORRER DO ANO FORAM UM ENCONTRO PRESENCIAL E 

13 EVENTOS VIRTUAIS. A nossa diretora executiva, Tatiana Ribeiro, fez 

a mediação entre palestrantes e representantes do setor produtivo que 

puderam fazer questionamentos e comentários. Somente entre abril e maio, 

foram quatro encontros virtuais, transmitidos pelo YouTube. E a pauta não 

poderia ser outra: o Brasil na pandemia. Antes, em março, houve um encontro 

presencial, realizado em São Paulo. 

Nosso primeiro Diálogos de 2020 foi com o MINISTRO DA 

INFRAESTRUTURA, TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. Para ele, o Brasil tem 

o projeto de concessões mais sofisticado do mundo. Por isso, o Ministério tem 

se esforçado em resolver problemas do passado. 

Os possíveis cenários para o Brasil e as principais ações a serem tomadas 

por governos e empresas após o período mais crítico da pandemia estiveram 

em pauta no PRIMEIRO DIÁLOGOS MBC WEB do 

ano. CLAUDIO PORTO, presidente do Conselho da 

Macroplan, fez uma análise com base em uma versão 

atualizada do estudo O QUE SERÁ DO BRASIL EM 2020. 

A dívida pública não pode gerar uma segunda crise no 

Brasil – concordaram PAULO HARTUNG, ex-governador 

do Espírito Santo, e MARCOS LISBOA, presidente 

do Insper e ex-secretário de Políticas Econômicas do 

Ministério da Fazenda. No encontro, ambos criticaram 

Nossa mobilização é 
permanente, nossos 
encontros virtuais 
fortalecem nossa rede 

Nossa mobilização é 
permanente, nossos 
encontros virtuais 
fortalecem nossa rede 

“Não podemos passar a 
mensagem regulatória errada 
para o investidor no exterior” 

Tarcísio Freitas, ministro da 
Infraestrutura, março de 2020

“A transformação digital: ou a 
gente acelera por antecipação 

ou por necessidade” Claudio 
Porto, abril de 2020

“A preocupação é de que as 
medidas que estão sendo 

tomadas sejam pouco 
programadas e pouco 

ordenadas” Marcos Lisboa, 
presidente do Insper  
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o que chamaram de gastos públicos desorientados e o 

endividamento futuro do país.

Lançada em abril, a nova Estratégia de Governo Digital 

2020-2022 como oportunidade frente à crise foi o 

tema abordado por LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO, 

secretário de Governo Digital do Ministério da Economia. 

Monteiro defendeu que o processo de digitalização ajudou 

a atenuar os efeitos negativos da pandemia no Brasil.

A agenda da infraestrutura na recuperação da 

economia pós-crise foi destaque dos Diálogos MBC. 

Participaram do encontro NATÁLIA MARCASSA, 

secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do 

Ministério da Infraestrutura, e MARCO AURÉLIO 

BARCELOS, secretário de Infraestrutura e Mobilidade 

do governo de Minas Gerais (à época). Ambos 

defenderam que o investimento em infraestrutura 

poderia ser uma alavanca para a retomada de 

econômica diante da crise da covid-19. 

Ao longo do ano, identificamos temas prioritários da 

nossa agenda e por isso criamos SÉRIES ESPECIAIS 

DO DIÁLOGOS MBC WEB. Quatro encontros 

foram realizados para discutir a RETOMADA DA 

ECONOMIA. Reunimos nomes do contexto nacional 

para abordar questões estruturantes relacionadas 

aos desafios da recuperação do país. No primeiro 

deles, o secretário de Emprego, Produtividade 

e Competitividade do Ministério da Economia, 

CARLOS DA COSTA, apresentou resultados do 

Programa de Melhoria Contínua da Competitividade,  

apoiado pelo MBC e setor produtivo. O encontro teve 

a participação do presidente do Conselho Superior do 

MBC, Jorge Gerdau.

“Queremos aumentar de 

15% para 30% a nossa malha 

ferroviária” Natália Marcassa, 

secretária do Ministério da 

Infraestrutura 

“Talvez o Estado tenha que 

contribuir com a sua margem 

de investimento, mas também 

temos que perguntar se o 

Estado tem dinheiro” Marco 

Aurélio Barcelos, ex-secretário de 

Infraesturura de MG

“A boa travessia de uma 

crise é aquela em que a 

gente cuida do emergencial 

e cuida do futuro” Paulo 

Hartung, presidente da Ibá

“A infraestrutura tem uma potência para 
criação de empregos e para alavancar o 
crescimento de outros setores. Ela puxa 
uma cadeia produtiva muito grande. 
Isso abre uma janela de oportunidade 
para o Brasil criar um ciclo virtuoso. 
Por outro lado, para tirar um projeto de 
infraestrutura do papel, é necessário um 
longo tempo, o que pode ser um desafio” 
Rogério Caiuby, conselheiro executivo do MBC 
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Em novembro, o governador do Rio Grande do Sul, EDUARDO LEITE, e o 

deputado federal ALEXIS FONTEYNE integrante da Comissão Especial da 

Reforma Tributária defenderam que a mudança na política tributária do país 

é urgente para tirar o Estado brasileiro do endividamento e estagnação. Para 

Fonteyne, o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) é a melhor saída porque é um 

modelo padrão internacional. 

Os desafios do investimento em ensino técnico para atender às demandas 

do mercado de trabalho em transformação foi tema de debate do terceiro 

encontro especial sobre a retomada da economia. Em novembro, a secretária 

de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo, PATRÍCIA 

ELLEN, expôs o panorama da educação profissional e técnica no estado. Ela 

defendeu que é essencial que o governo ouça as demandas das empresas e 

invista nos cursos técnicos com base nisso.

“O Rio Grande do Sul tem um dos casos fiscais 
mais delicados do país devido ao gasto com o 
funcionalismo, com a folha em especial, devido 
aos aposentados, por isso que fizemos uma 
profunda reforma da Previdência” Eduardo Leite, 
governador do Rio Grande do Sul

“O setor produtivo precisa ter uma posição 
clara, nós precisamos aprovar um novo sistema, 
porque o próprio Estado não aguenta mais” Alexis 
Fonteyne, deputado federal

A agenda legislativa e o avanço das reformas estruturantes 

foram tema do encontro com o líder do governo na 

Câmara dos Deputados, RICARDO BARROS, que 

ressaltou a importância da mobilização do setor produtivo 

na pauta de reformas. Entre os temas essenciais que 

estão na pauta do governo para 2021, Ricardo Barros 

destacou a reforma administrativa, a reforma tributária 

e o Projeto de Lei 4199/20, sobre a cabotagem. A líder 

de Políticas Públicas da AWS, Ana da Mota, o diretor de 

Políticas Públicas do Facebook, Murillo Laranjeira, e o 

diretor de Políticas Públicas e Assuntos Governamentais da 

Oracle, Diogo Brunacci, representaram o setor produtivo e 

enfatizaram o avanço de pautas de transformação digital. 

Para eles, essa pauta é essencial, principalmente, no que 

diz respeito à digitalização governamental e aos impostos 

digitais, que estão sendo pautados na reforma tributária 

discutida pelo Congresso Nacional. O presidente do 

Conselho Superior do MBC, JORGE GERDAU, participou 

do debate e manifestou preocupação com o atraso para a 

votação da agenda de reformas.

“Temos uma meta ambiciosa 
para o estado de São Paulo que 

é triplicar o acesso ao ensino 
técnico profissional para os 

jovens e adultos do estado. A 
meta é que um terço dos jovens 

em ensino médio tenha acesso 
ao ensino técnico” Patrícia Ellen, 

secretária do estado de SP

“Sem pressão da sociedade 
civil, especialmente do setor 

produtivo, nós não ganhamos 
essa guerra em favor das 

reformas e melhoria da 
competitividade nacional” 

Ricardo Barros, líder do 
governo na Câmara
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“Temos que atingir os patamares de 
competitividade internacional, consequentemente 
temos que capacitar pessoas para criar esse 
processo. O pecado de não corrigirmos hoje a 
educação das crianças nos fará pagar pela vida 
toda. A nossa missão é saber o que é qualidade, 
focar e centrar o esforço na educação. O nosso 
sonho é dar uma vida digna a todos os brasileiros, 
o que passa primeiro pela educação” Jorge Gerdau, 
presidente do Conselho Superior do MBC

Promovemos parcerias 
e fortalecemos apoios
A importância do investimento em educação para superar a crise da 

Covid-19 e para melhorar a qualidade dos mais diversos setores do Brasil 

foi o tema principal do debate Desafios Brasil 2021, realizado em novembro 

pela ACADEMIA BRASILEIRA DA QUALIDADE. O evento online em 

comemoração ao Dia Mundial da Qualidade contou com a presença de 

acadêmicos e empresários. O presidente do Conselho Superior do MBC, 

JORGE GERDAU, esteve entre os participantes e ressaltou que a educação é o 

único modo de garantir uma vida digna aos brasileiros. Participaram o diretor-

presidente da ABQ, Eduardo Guaragna, o presidente do Conselho da Falconi 

Consultores, Vicente Falconi, a economista Dorothea Werneck, também 

integrante da ABQ, o acadêmico e membro da ABQ Claudio de Moura Castro.
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Revista Brasil+

Nossa governança tem uma preocupação permanente: aprofundar a reflexão 

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 julho de 2020, nossa matéria de capa tratou dos novos 

tempos trazidos pela pandemia do coronavírus. Transformações que 

levariam décadas acabaram ocorrendo em meses e publicamos uma matéria 

sobre os principais impactos em áreas como saúde, educação, consumo e 

serviços.  Para o lançamento da revista, reunimos duas lideranças nacionais, 

dos setores público e privado, para debater o tema de capa. A secretária de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do estado de São Paulo, 

PATRÍCIA ELLEN, e a presidente da Microsoft Brasil, TÂNIA COSENTINO, 

ambas ressaltaram que a crise acentuou as desigualdades, 

mas, ao mesmo tempo, trouxe transformações 

estruturais, culturais e avanços tecnológicos. 

Já no segundo semestre, nosso destaque foi a importância 

da governança e gestão no setor público. Mais do que 

nunca, a vontade política, a criatividade e o planejamento 

se revelaram necessários para encarar os problemas 

provocados pela crise de 2020. Na 9ª edição da Revista 

Brasil+ destacamos os diferenciais da liderança feminina 

de outros países no enfrentamento da Covid-19. E, ainda, 

debatemos o novo Marco Legal do Saneamento Básico 

e os benefícios da Análise de Impacto Regulatório, além 

dos avanços das renovações antecipadas de concessões 

ferroviárias.  

“No governo, normalmente há 
um descompasso em ter uma 

visão dos conjuntos dos desafios 
e a capacidade de coordenação. 

A governança pública é a base 
para que o país supere isso e 
mude de patamar” Reginaldo 
Arcuri, conselheiro do MBC, na 

matéria de capa da Brasil+

TRANSFORMAÇÕES NA PANDEMIA
TENDÊNCIAS ACELERADAS
REFORMAS ECONÔMICAS 

NEGÓCIOS DE IMPACTO 
PARCERIAS E CONCESSÕES 
INVESTIMENTO CRUZADO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA

“Irão surgir, depois da pandemia, 150 milhões de novos 
postos de trabalho na área da tecnologia no mundo 
nos próximos cinco anos. Se não formos capazes de 
preparar nossos profissionais para empregar valor, 
crescerem e se desenvolverem na área de tecnologia, 
iremos perder em competitividade” Tânia Cosentino, 
presidente da Microsoft Brasil 
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