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Políticas públicas
para alavancar a 

Transformação Digital 
são estratégicas para o 
crescimento do Brasil



As tecnologias digitais são catalisadoras do 
desenvolvimento econômico e social de um país

Renda nacional bruta per capita, 2013 (escala logarítmica em dólares)
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Fonte: Fórum Econômico Mundial, The Global Information Technology Report 2015. 
ICTs for inclusive growth, 2015.

Capacidades em tecnologias digitais e renda per capita

• Países de economia mais desenvolvida avançam mais
rapidamente na amplitude e na qualidade do uso das TICs

• Existe correlação positiva entre o desenvolvimento das TICs
e maior renda per capita e produtividade

• Posição 81 do Ranking Global de 
Competitividade, tendo perdido 33 
posições em 4 anos.

• Indicadores abaixo da média no campo da 
inovação e da sofisticação dos negócios.



... e a construção de estratégias digitais é prioridade nos 
mais importantes fóruns internacionais



Infraestrutura EducaçãoConfiançaPD&I
Dimensão 

Internacional

Estratégia Brasileira para a Transformação Digital

Transformação no 
governo

Transformação na 
economia



Ampliação do 
acesso e uso das 
TICs

• Infraestrutura

• Superação do hiato 
digital

• Novas tecnologias 
para conectividade

Cidadania digital

• Governo eletrônico

• Serviços Públicos 
digitais

• Transparência e 
engajamento

• Dados abertos de 
governo

Digitalização da 
economia

• Economia baseada 
em dados

• Digitalização dos 
processos produtivos

• Internet das Coisas

• Plataformas digitais 
e economia 
colaborativa

• Empreendedorismo

Pesquisa, 
Desenvolvimento 
e Inovação

• Política produtiva e 
tecnológica

• Infraestrutura de 
pesquisa

Confiança no 
Ambiente Digital

• Proteção do 
consumidor

• Privacidade e 
proteção de dados 
pessoais

• Segurança, defesa e 
crimes cibernéticos

Dimensão 
Internacional

• Gestão de recursos 
críticos da Internet

• Participação em 
fóruns internacionais

• Liderança em temas 
de governança da 
Internet

• Processos de 
integração

• Inserção 
internacional das 
empresas brasileiras

Ambiente Normativo: investimentos, inovação, direitos e deveres

Educação e 
Capacitação

• Ensino de TI na 
educação básica

• Novas tecnologias 
como ferramentas 
educacionais

• Habilidades para 
novas carreiras e 
empregos do 
future

Estratégia Brasileira para a Transformação Digital



Estratégia Digital 

Desafio da Competitividade

No cenário econômico internacional, o nível de prontidão de um país para a

a Transformação Digital afeta a percepção do seu nível de Competitividade.



Estratégia Digital 
Etapas de Construção

Fevereiro a 
Maio/2017:

•Mapeamento de 
iniciativas e 
interlocutores

•Consulta Pública focada 
(130 especialistas)

•Reuniões semanais do 
GTI e dos subgrupos

•Conclusão dos relatórios 
dos Subgrupos da EDB

Maio a 
Julho/2017:

•Discussão com o setor 
produtivo, academia e 
sociedade civil

•Reuniões setoriais

•Seminários e Workshops

•Reuniões do GTI

Agosto a    
Setembro/2017:

•Consulta Pública aberta 
à sociedade

•Análise e incorporação 
das contribuições

•Finalização dos 
trabalhos do GTI

Outubro a 
Dezembro/2017:

•Encaminhamento à Casa 
Civil na forma de minuta 
de decreto presidencial

•Aprovação da Estratégia 
e anúncio das ações e 
iniciativas dela 
decorrentes



Estrutura dos Capítulos

Eixos da Estratégia Brasileira 

para a Transformação Digital

Introdução Diagnóstico Visão
Ações 

Estratégicas
Indicadores e 

Métricas



Eixos da Estratégia Brasileira 

para a Transformação Digital

Economia baseada em dados

Um mundo de dispositivos conectados

Novos modelos de negócio
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Eixos Habilitadores

Eixos de transformação digital

Nº de ações 
previstas:

Nº de ações 
previstas: 7 7 12 9 8

9

7

24

8

Total de ações: 
91



Próximos Passos

Consulta Pública:
• Mais de 2.000 participantes cadastrados

• Mais de 700 indivíduos e organizações 
contribuíram, ao longo de 13 questões

• Governo (três níveis federativos)

• Setor produtivo (empresas e 
associações)

• Comunidade científica e acadêmica 
(institutos, universidades e escolas)

• Sociedade Civil (associações, 
entidades, ONGs e cidadãos)

• Próximos passos
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CÂMARA 
IOT

SETOR 
PRIVADO

GOVERNO ACADEMIA 
e ICTs

Benchmarking

Mapenamento Internacional

Demanda

Oferta

Mapeamento Nacional

ASPIRAÇÕESAMBIENTES
+50 

INSTITUIÇÕES

Decreto nº 
8.234/2014

SINCE 
2014 PLANO  

DE IOT



CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO



OFERTA



DEMANDA
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AMBIENTES PRIORIZADOS

CIDADES SAÚDE Rural INDUSTRIA



CIDADES SAÚDE RURAL INDUSTRIA
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Inovação Recursos Humanos

Garantir o ambiente de Negócios Conectividade

+ 70 
iniciativas
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www.mctic.gov.br/estrategiadigital


