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ESTRATÉGIA BRASILEIRA PARA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



•EIXOS TEMÁTICOS

•HABILITADORES

• Infraestrutura e acesso às tecnologias de 
informação e comunicação

•Pesquisa, desenvolvimento e Inovação

•Confiança no ambiente digital

•Educação e capacitação profissional

•Dimensão internacional



•EIXOS TEMÁTICOS

•TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

•Transformação Digital da Economia
•Economia baseada em dados
•Um mundo de dispositivos conectados
•Novos modelos de Negócio

•Transformação Digital: cidadania e governo



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
DA ECONOMIA



ECONOMIA BASEADA 
EM DADOS



Visão



• Mercado de dados como elemento estratégico para o 
crescimento econômico.

• Desenvolvimento de ecossistema para completo proveito dos 
benefícios apresentados pelo mercado de dados.

• Equilíbrio entre a garantia da proteção de direitos e o incentivo à 
inovação, conforme diretrizes também firmadas no Eixo Temático 
“Confiança no Ambiente Digital”.

• Livre fluxo de informações como um dos fatores essenciais à 
inovação no mercado de dados. 



Ações Estratégias Propostas 



• “Criar forte ecossistema para desenvolvimento do mercado de dados brasileiro, 
por meio de políticas que garantam base adequada de uso e gerenciamento, com 
interoperabilidade, confiabilidade, qualidade e portabilidade, e que 
identifiquem elementos chave para geração de valor nesse ambiente. 

• Desenvolver e implementar uma Política Nacional de Dados Abertos de 
Governo envolvendo todos os entes federados, e incentivar ferramentas, 
sistemas e processos baseados em dados, inclusive com maior abertura para 
acesso e uso de informações mantidas por empresas, a fim de viabilizar a inovação 
baseada em dados. 

• Desenvolver políticas que permitam a inserção de Pequenas e Médias Empresas 
(PMEs) brasileiras nos ecossistemas nacional e internacional de dados. 

• Promover a cooperação entre autoridades e agentes (governo, 
universidades, pequenas e médias empresas) em âmbito doméstico, a fim de 
facilitar a troca de conhecimentos e tecnologias importantes para o mercado de 
dados. 



• Promover a cooperação entre autoridades competentes nacionais e 
internacionais na avaliação do ambiente regulatório do mercado de dados. 

• Avaliar a conveniência de adaptar o marco legal brasileiro no que 
tange a normas internacionais aplicáveis ao mercado de dados, a fim 
de buscar interoperabilidade, equivalência de normas concorrenciais e 
inserção das empresas nacionais em âmbito além fronteiras; 

• Avaliar a conveniência de adaptar o marco legal brasileiro no que tange ao 
uso inovador de dados e à proteção robusta a direitos, em linha com as 
propostas contidas no Eixo Temático “Confiança no Ambiente Digital”; 

• Desenvolver política que estimule a adoção de nuvem como parte da 
estrutura tecnológica dos diversos serviços e setores da Administração 
Pública;

• Avaliar os potenciais impactos sociais e econômicos de tecnologias 
digitais disruptivas como Inteligência Artificial e Big Data, propondo 
políticas que mitiguem seus efeitos negativos ao mesmo tempo que 
maximizem seus efeitos positivos.”



Transformações na Era Digital: 
Nova Revolução Industrial



TRANSFORMAÇÕES DA ERA DIGITAL

• Dados, computação e automação

• Atividades humanas e processos industriais aprimorados: com base em 
volume de dados em escalas antes inexistentes (UK Digital Strategy, 2017)

• Economia digital: dados como um novo fator de produção (tal 
como bens materiais e capital humano)

• Mercado global: valor criado a partir do conteúdo gerado e 
compartilhado por pessoas, sensores e máquinas

• Informações construídas a partir das incomensuráveis possibilidades de 
cruzamento entre um imenso acervo de referências.



ESPAÇO CIBERNÉTICO

• Ambiente de maciça produção; 

• Volumoso registro de informações 

• Declínio dos custos de coleta, de armazenamento, de processamento 
e de identificação de significados a partir da análise dados;

• Políticas públicas verificadas em todo o mundo para expansão da 
infraestrutura de acesso à Internet e gradativo aumento do 
número de usuários das tecnologias digitais; 

• Conexão cada vez maior entre pessoas, dispositivos, sensores e 
máquinas (Internet das Coisas – IoT – sigla em inglês)  Internet de Tudo 
(Internet of Everything)





PODER DE MERCADO

Lucro Líquido de mais de 25
bilhões de dólares no primeiro
trimestre.

Fonte: The Economist.



Características dos Dados



Tipos de Dados:

• Dados Pessoais: referentes à pessoas identificadas ou 
identificáveis;

• Dados Empresariais: desenvolvimento de modelos de 
negócio diversos;

• Dados Industriais ou de produção: funcionamento de 
máquinas, controle de produção, etc);

• Dados da Natureza: clima, relevo, solo, rebanho, plantas;

• Dados Governamentais: referentes à serviços públicos, etc;

• Entre outros...



Atividades com os dados:

• Coleta: mídias sociais, triangulação de torres de celular, 
localização, bases de dados, sensores etc;

• Tratamento: “produção, recepção, classificação, reprodução, 
armazenamento, modificação, extração, profiling, mineração, 
cruzamento de bancos de dados, avaliação/análise, transmissão, 
eliminação”

• Uso em Aplicações primárias;

• Uso em aplicações secundárias;



Características dos Dados

• Fonte de desenvolvimento e crescimento econômico por conta de 
suas características;

• Dados como matéria prima para diversos fins:

• Retornos de Escala e de Escopo;

• Bens Intermediários x Bens de Capital;

• Não-Rivalidade;

• Ao contrário do que acontece com bens escassos, o ideal é que todos 
que valorizem o bem o usem, assim enriquecerá o seu conteúdo;

• Tragédia dos Anticommons;



Características dos Dados

• Data Analytics fomenta a criação de valor através de automação de 
decisões e criação de conhecimentos;

• Não é 100%: tem que haver também conhecimentos específicos 
em análise de dados e no que se refere ao campo específico de 
aplicação/estudo;

• Não é apenas o setor de TICs que se vale: outros setores como a 
agricultura também tem explorado bastante. Administração pública 
e setor da saúde e educação são grandes produtos de dados;



Transferência Internacional 
de Dados e os Data Centers





Data Centers:

• uma das infraestruturas mais básicas para a nova economia
digital

• são repositórios centralizados, integrados a uma rede de
telecomunicações, com o objetivo de armazenar, gerenciar e
disseminar dados e informações.

• estão ligados ao desenvolvimento de uma economia de dados
vibrante e competitiva.

• Sua existência em uma região estimula transbordamentos
como a instalação de empresas de desenvolvimento
tecnológico e de serviços que dependem de forte base de TI
(produção de softwares, conteúdos digitais etc.).”



Transferência Internacional de Dados:

• livre circulação de dados, além das 
fronteiras nacionais

•o mercado de dados digitais já nasce global

•ubiquidade das tecnologias digitais

•ausência de fronteiras



Data Centers:

• Brasil detém 2,5% do tráfego da Internet do Mundo;

• Brasil detém 40% do tráfego IP da América Latina;

• É  país latino com maior concentração de cabos submarinos;

• Possui somente 0,9% dos data centers do mundo.

• Por quê?



Data Centers:

• Custo de Investimento e Operação desses Data Centers no 
Brasil é o maior das Américas;

• Dependência de Data Centers estrangeiros. Gera alguns 
desafios:

1. Uso de data centers estrangeiros drena a base de negócios de 
provedores de serviço pela internet para fora do país;

2. Difícil aplicação da legislação brasileira para dados hospedados 
no exterior; 

3. Serviço prestado no exterior não gera receitas internas;

4. Tendência de concentração dessas fundações no exterior;



Inteligência Artificial, Cloud
Computing, Data Analytics e 
Big Data



Inteligência Artificial 

• “é o conjunto de ferramentas estatísticas e algoritmos
que geram softwares inteligentes especializados em
determinada atividade. Trata-se de tecnologia
especialmente útil para classificação de dados,
identificação de padrões e realização de predições.
Amostras atuais dessa atividade são ferramentas de
tradução, serviços de reconhecimento de voz e
imagens e mecanismos de buscas que ranqueiam sites
de acordo com a relevância para o usuário. “



Inteligência Artificial 

•aprimoramento de modelos de negócios tradicionais

•surgimento de novos produtos e serviços

•evolução de tecnologias nascentes como inteligência 
artificial, uso de algoritmos, machine learning, mineração 
de dados, realidade aumentada, cloud computing e Big 
Data

• alto potencial de transformação das relações sociais. 



Inteligência Artificial – Sistemas Especialistas

•Guarizi e Oliveira (2014, p. 27) “são programas
planejados para adquirir e disponibilizar o
conhecimento operacional de um especialista
humano em uma determinada área ou campo de
atuação.”.

•Westphal (2003, p. 26): “Uma aplicação da
Inteligência Artificial que atua em uma determinada
área de conhecimento.”.



Inteligência Artificial – Sistemas Especialistas

•Tais sistemas são utilizados em situações de
tomada de decisão nas atividades médicas,
notadamente em diagnósticos, prognósticos e
planejamento terapêutico, sendo a sua utilidade
tanto para dar suporte à decisão a ser tomada pelo
médico especialista ou o próprio sistema tomar a
decisão.



Inteligência Artificial – Sistemas Especialistas

•Segundo Widman (1995) a composição de um 
sistema especialista pode ser visualizada na 
ilustração abaixo:

Big Data

IA



Inteligência Artificial – Sistemas Especialistas

• As fontes de dados utilizadas no setor de saúde consistem em:

(i) registros médicos eletrônicos e textos clínicos; 

(ii) sinais e imagens biomédicas; 

(iii) dados provenientes de sensores utilizados nesse setor; 

(iv) base de dados genômicas e farmacêuticas; 

(v) sistemas de relatórios espontâneos; 

(vi) literatura de saúde e biomedicina e (vii) dados de mídias sociais. 



Big Data:

O QUE É? A própria conceituação do que vem a ser o Big Data não
recebe tratamento pacificado pela doutrina, ou seja, sequer
a tecnologia em questão possui um conceito definido dentre os
estudiosos dessa tecnologia não só na área jurídica, como também
no campo da economia e da informática.

Albagli, Appel e Maciel (2013, p.4): “Big Data compreende a geração,
tratamento e análise de grandes volumes de dados que excedem as
capacidades convencionais de processamento, e vem sendo explorado
também por empresas, governos e outros segmentos interessados em
extrair informações a partir de grandes quantidades de dados não
estruturados”



Big Data Analytics:

• Tratamentos de dados pautados em Big Data apresentam
dados tão amplos em V_olume, tão diversos em
V_ariedade ou trafegando em considerável V_elocidade
(3V), a ponto de diferenciar-se de qualquer técnica
anteriormente existente nesse ramo.

• Tal metodologia gera atualmente o denominado “efeito
mosaico”, baseado na capacidade de integração entre uma
infinidade de dados e de identificação de informações,
mesmo que os dados não estejam mais vinculados às suas
fontes originais.



Big Data Analytics:

• Crescimento progressivo do volume de dados:

• Até 2020, estima-se que haverá mais de 16 trilhões 
de gigabytes de dados uteis;

• Empresas que se baseiam em data analytics ampliam 
a produtividade entre 5% a 10% quando 
comparadas àquelas que não fazem;



Big Data Analytics:



Cloud Computing

• Conceito (segundo National Institute of Standards and Technology” e 
traduzido pelo TCU: 

“Computação em nuvem é um modelo que permite acesso ubíquo,
conveniente e sob demanda, através da rede, a um conjunto
compartilhado de recursos computacionais configuráveis (por exemplo:
redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços), que podem ser
rapidamente provisionados e disponibilizados com o mínimo de esforço de
gerenciamento ou de interação com o provedor de serviços.”



Cloud Computing

Tipo de nuvem Gerenciada por Propriedade da 
Infraestrutura

Localização da 
Infraestrutura

Forma de acesso e 
consumo

Pública Terceiros Terceiros Fora das 
dependências

Compartilhado

Privada Organização ou 
terceiros

Organização ou 
terceiros

Dentro das 
dependências

Dedicado

Virtual privada Organização ou 
terceiros

Organização ou 
terceiros

Fora das 
dependências

Dedicado

Híbrida Tanto organização 
quanto terceiros

Tanto organização 
quanto terceiros

Tanto dentro como 
fora das 
dependências

Tanto dedicado como 
compartilhado



Cloud Computing
• Benefícios: Redução de custos de infraestrutura e serviços 

de TI; Otimização da produtividade para o usuário final; 
Ciclo de Inovação mais rápido.

• Segurança como elemento diferenciador e de competição 
dentro do mercado;

• Alguns desafios à implementação: segurança, contratos 
de adesão, conflitos sobre propriedade de dados na 
nuvem.



Cadeia de Valor do Mercado 
de Dados





Fatores necessários para viabilizar os ciclos 
iniciais do ciclo de valor dos dados:

• Internet rápida e aberta, com fluxo livre de dados;

• Controle e propriedade sobre os dados e os incentivos para 
compartilhamentos destes;

• Acesso a data analytics e cloud computing;

• estabelecimento de políticas públicas para o mercado de dados, 
necessário considerar: seu efeito transversal sobre os diversos 
setores da economia e natureza vertical de cada nicho 
especializado



Fatores que afetam o valor e a qualidade dos 
dados

• Relevância;

• Precisão;

• Credibilidade;

• Tempestividade;

• Acessibilidade;

• “Interpretabilidade”;

• Coerência;

• Capacidade de estabelecer links;

• Capacidade de análise.



Desafios práticos para a 
Economia de Dados



Desafios para a implementação de uma economia 
baseada em dados:
• Investimentos em banda larga mobile e fluxo livre de dados;

• Questões de propriedade e incentivos; (vários tipos de propriedade)

• Computação em nuvem e acesso aberto;

• Competências para análise e administração de dados;

• Empreendedorismo;

• Perda de autonomia e liberdade;

• Concentração de Mercado;

• Mudanças estruturais no mercado de trabalho;

• Questões de segurança;



Questões de Incentivo

• Dados não são bens escassos;

• Dados de alta qualidade demanda investimentos de 
transformação, coleta, limpeza e administração de 
dados;

• Free riding e altos custos podem vir a desestimular o 
detentor dos dados a compartilhar o mesmo; 

• Atribuição de DPIs? 

• São vários direitos de vários players, como viabilizar? 



Fonte: Elaborado pelos autores com base em Estratégia. Dados originais de “Autoritat Catalana de la Competència, 
The Data-Driven Economy. Challenges for Competition. Novembro de 2016. 
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Antitruste

• Necessidade de se repensar regras de Antitruste;

•Tamanho da empresa não necessariamente seria o fator 
determinante;

• Outros fatores como: valor da compra e quantidade de 
dados devem ser levados em conta;

• Necessidade de um equilíbrio entre privacidade, acesso e 
concentração.



Moeda/Dinheiro

•meio de armazenar valor (é capaz de 
armazenar trabalho e energia)

•unidade de cálculo (fazer comparações entre 
coisas)

•meio de permuta



Moeda/Dinheiro

• PIB (2016): R$ 6.266.000.000.000,00 (6,266 TRILHÕES)

• MEIO CIRCULANTE (15/10/2017): R$ 222.584.345.797,75 (222,5 
BILHÕES).

• MC = 3,55% PIB

• A MOEDA É VIRTUAL (CONTA CORRENTE = INFORMAÇÃO)

• SUÉCIA: 2% DO DINHEIRO É FÍSICO



Moeda/Dinheiro

• CASO PORTO RICO (FURACÃO MARIA)  90% REDE ELÉTRICA

• CASO ÍNDIA: DA NOITE PARA O DIA 86% DA MOEDA PERDEU 
TODO O VALOR

• DO THALER AO BITCOIN



CRIPTOMOEDAS = SOLUÇÃO?

• os mercados de Criptomoedas são pouco ou nada 
regulados

• NÃO HÁ:

• exigências de teste para representantes registrados

• verificação de antecedentes para operadores

• exigência de capital mínimo

• fundos de segurança para perdas dos clientes

• exigência de segmentação para fundos dos clientes, etc.



CRIPTOMOEDAS = SOLUÇÃO?

•grandes fracassos em exchanges de Bitcoin: 
caso Mt. Gox: 

• falência em 2014

•perda de 750.000 Bitcoins de clientes (= US$ 3,1 
bilhões em valores atuais para os donos originais)

•dívidas não pagas de US$ 63,5 milhões



BOLHA NASDAQ 2002 X BITCOIN



ICOs IPOs



Blockchain de Fonte Aberta

ANUNCIARAM UM ESFORÇO CONJUNTO PARA DESENVOLVER UM 
BLOCKCHAIN DE FONTE ABERTA QUE SE TORNARÁ O PADRÃO:
JPMorgan
Wells Fargo
State Street
SWIFT
Cisco
Accenture
Bolsa de Valores de Londres
Mitsubishi UFJ Financial

Uniform Law Commission “Uniform Regulation of Virtual Currency Businesses 
Act”.



Conclusões





ADEQUAÇÃO DA ESTRATÉGIA BRASILEIRA

Este modelo (industrial) é transitório
1500                    1900                   2025

Grandes grupos Grandes grupos

Grupos Grupos

Artesanato Artesanato



 ESTAMOS EM UM MOMENTO DE TRANSIÇÃO RÁPIDA - UMA REVOLUÇÃO
TECNOLÓGICA - E NESTAS CONDIÇÕES É IMPOSSÍVEL SABER 
CLARAMENTE QUAL A ESTRUTURA DA NOVA FASE DE ESTABILIDADE

 AS ESTRATÉGIAS APRESENTADAS SÃO GENÉRICAS E NÃO APONTAM O 
“COMO”

 SEM COMPETÊNCIA CIENTÍFICA E SEM DOMÍNIO DO CONHECIMENTO NAS 
ÁREAS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO NÃO TEREMOS UMA POSIÇÃO 
CENTRAL

ADEQUAÇÃO DA ESTRATÉGIA BRASILEIRA
CONCLUSÕES



“Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o
resultado de cem batalhas. Se você se conhece mas não conhece o
inimigo, para cada vitória conquistada sofrerá também uma derrota. Se
você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as
batalhas.”
(SunTzu – A Arte da Guerra)


