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1. Introdução 
 

O presente trabalho, solicitado à LCA pela Federação Brasileira de Telecomunicações 

(FEBRATEL), objetiva realizar um diagnóstico da economia brasileira, elencando os principais 

desafios que se colocam atualmente, e estabelecer metas atreladas a ações para a inserção 

inovadora e competitiva do Brasil na sociedade da informação e comunicação digital até 2022. 

O projeto foi construído a partir de dados públicos; análises setoriais; reuniões e entrevistas 

com integrantes da cadeia de telecomunicações (indústria e operadoras). 

O trabalho está dividido em sete seções, incluindo esta introdução. A seção Contexto 

Brasileiro apresenta o atual panorama macroeconômico do Brasil, expondo a evolução recente 

dos principais indicadores de produção e contas públicas, e seus efeitos sobre a 

competitividade brasileira – à luz do relatório de competitividade do Fórum Econômico 

Mundial. Em seguida, é apresentada a relevância do setor de Telecomunicações para a 

economia do país. A seção Soluções Completas com TICs como alavanca para o 

desenvolvimento socioeconômico evidencia, a partir da experiência internacional, a 

importância das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para o desenvolvimento da 

competitividade e apresenta os resultados de modelo elaborado pela LCA que mensura o 

impacto da maior apropriação de TICs no Brasil. A partir desse modelo, a seção 4 apresenta 

dois Cenários para o Brasil em 2018 e 2022: o primeiro deles com o uso inercial de TICs, isto é, 

sem adoção de políticas que estimulem sua apropriação, e o segundo com uso intensivo e 

extensivo das TICs. A seção Macro Desafios apresenta os principais obstáculos econômicos a 

serem superados para se alcançar o Cenário Desejado, principalmente pela ótica da 

competitividade, infraestrutura e educação, assim como os desafios que retém o aumento da 

oferta de serviços de Telecomunicações e o uso de TICs. Em seguida, é apresentado o Projeto 

Brasil Digital Inovador e Competitivo, organizada em 5 eixos estratégicos, 15 linhas de ação e 

45 iniciativas, que objetivam ampliar o uso de TICs no país. A seção final apresenta uma 

Sugestão de Temas para o Plano Plurianual 2016-2019 (PPA), de forma a garantir o devido 

compromisso das políticas públicas com o Projeto apresentado, inserindo o Brasil em uma rota 

de desenvolvimento sustentável, de forma inovadora e competitiva. 
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2. Contexto Brasileiro 

2.1 Conjuntura Macroeconômica 
 

Em 2013, o Brasil apresentou o 7º maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, mas 

apenas o 94º PIB per capita. Depois de crescer em média 3,6% de 2001 a 2010, o aumento do 

produto nacional em 2014 deverá ser inferior a 0,5%, aquém da evolução dos demais BRICS – 

Rússia, Índia, China e África do Sul –, países que apresentam renda per capita similar ou 

inferior ao país. 

Gráfico 1 – PIB per capita x Crescimento 

 

Nos últimos 10 anos, a renda média do brasileiro aumentou e a concentração de renda 

diminuiu, mas desde 2011 o principal indicador de desigualdade encontra-se estagnado em 

patamar elevado. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE), o índice de Gini do Brasil foi de 0,5191 em 

2013, um dos piores resultados entre os países latino-americanos. O número de pessoas 

pobres segue em tendência de queda, mas o declínio no número de miseráveis – lares com 

renda igual ou inferior a R$ 77 mensais – cessou em 2013. Em 2014, houve um aumento de 

3,7% na população em situação de extrema pobreza em relação ao ano anterior, o que 

representa 370 mil pessoas cruzando a linha da extrema pobreza2. As realidades regionais 

também seguem bastante heterogêneas. Enquanto as regiões mais ricas do país – Sul e 

Sudeste – são aquelas que apresentam os menores índices de desigualdade social, o Nordeste 

permanece sendo a região mais pobre e mais desigual. 

O consumo, que apresentou variação superior ao crescimento do PIB e foi um dos 

principais vetores de crescimento na última década, tem demonstrado desaceleração. A 

confiança do consumidor encontra-se no nível mais baixo em quatro anos3, e a inflação segue 

                                                           
1
 Fonte: Ipeadata, renda domiciliar per capita. 

2
 Fonte: Ipeadata. 

3
 Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
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flutuando em patamares elevados. O componente de preços livres do IPCA atingiu 4,87% no 

acumulado do ano até setembro de 2014, acima do indicador agregado, que registrou alta de 

4,61% no mesmo período. Projeções da LCA indicam que os preços livres deverão registrar alta 

de 6,91% em 2014. 

A situação das contas públicas apresentou piora nos últimos anos – com superávits 

primários decrescentes –  e o juro real segue em patamares muito elevados: 5,41% ao ano4. O 

saldo em conta corrente apresentou tendência decrescente nos últimos oito anos e atingiu 

déficit de 3,63% do PIB em 2013, inferior à média dos demais países do BRICS, que foi de 

déficit de 1,05% do PIB5. 

Gráfico 2 – Superávit Primário (% PIB)  

 
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: LCA 

O Brasil também mantém o recorde de ser a economia relativamente mais fechada do 

mundo às transações com o exterior. A soma dos valores de bens e serviços importados e 

exportados foi em média equivalente a 24% do PIB de 2009 a 2013, a menor participação 

relativa entre 151 economias com dados disponíveis no Banco Mundial6. No mesmo período, 

em oposição, a média deste mesmo indicador foi de 51% na Índia e na Rússia, e de 63% no 

México. Isto significa que o Brasil segue relativamente pouco integrado às cadeias globais de 

produção. Segundo relatório da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)7, os insumos intermediários importados têm participação de 14% na produção 

doméstica e apenas 10% nos produtos exportados. O alto nível de proteção tarifária do país 

reduz a exposição da indústria local à competição externa e prejudica setores que dependem 

de insumos e bens de capital importados. Em contraste, o Chile firmou nos últimos anos 

acordos bilaterais – incluindo acordos de livre comércio com EUA, União Europeia, Japão, Índia 

e China – com o objetivo de integrar sua economia às cadeias globais, gerando ganhos de 

produtividade e acessando mercados maiores para sua produção industrial. 

                                                           
4
 Cálculo LCA, baseado em dados do Banco Central para 31/10/2014 (taxas exante descontando expectativas 

inflacionárias) 
5
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) 

6
Fonte: Banco Mundial, World Develpment Indicators, 2014. Disponível em: 

http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2014-book.pdf. Acessado em 23/10/2014 
7
Fonte: OECD Economic Surveys: Brazil 2013. Disponível em: 

http://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil_2013_Overview_ENG.pdf. Acessado em 23/10/2014 

2.9
3.2 3.3

3.8
3.2 3.4

2.0

2.7
3.1

2.4
1,9*

1.1

* **

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013

Superávit Primário (% PIB)
Fonte: BC. Elaboração: LCA

FHC: 3,1% Lula:  3,2% 
(3,5% / 2,9%)

Dilma:  

2,5%
(2,2%)

* Of f icial **Without extraordinary revenue (Ref is and Libra's auction)

**

* Oficial;   ** Excluídas as receitas extraordinárias (Leilões de Refis e Libra).

http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2014-book.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil_2013_Overview_ENG.pdf


6 

 

A baixa competitividade relativa da economia brasileira é o grande desafio a ser 

enfrentado para que o país entre numa trajetória de crescimento e distribuição de renda de 

forma sustentável.  

De acordo com o Índice de Competitividade Global elaborado pelo Fórum Econômico 

Mundial8, o Brasil ocupa hoje a 57ª posição entre 144 economias avaliadas. Composto por um 

conjunto de 12 pilares, que agregaram uma série de indicadores, a análise deste índice 

permite verificar os principais pontos fortes e fracos relacionados ao desenvolvimento da 

economia brasileira. Na figura 1, os valores entre parênteses indicam a posição do Brasil para 

cada pilar no relatório de 2014-2015. 

Figura 1 – Estrutura do Índice de Competitividade Global e posição relativa do Brasil (2014-2015) 

 
Fonte: The Global Competitiveness Report 2014-2015, Fórum Econômico Mundial.  
Elaboração: LCA. 
 

Nota-se que o país apresenta pior desempenho relativo no eixo Requerimentos 

Mínimos, que agrega os pilares de Saúde e Educação Primária, Instituições, Ambiente 

Macroeconômico e Infraestrutura. O pilar de Infraestrutura segue muito prejudicado pelas 

deficiências notórias em logística e transportes, mas é positivamente afetado pelos 

indicadores de Telecomunicações, que nos últimos anos alcançaram posições elevadas em 

decorrência da alta penetração de acesso de telefonia móvel e fixa. Atualmente, o Brasil 

detém a 37ª posição em números de aparelhos celulares per capita e a 51ª posição em linhas 

fixas. 

A próxima seção oferece mais detalhes sobre o panorama atual do setor de 

Telecomunicações no Brasil. 

 

                                                           
8
The Global Competitiveness Report 2014-2015, Fórum Econômico Mundial
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2.2 Telecomunicações  
 

Ao final do primeiro trimestre de 2014, os serviços de Telecomunicações eram 

prestados para 363,5 milhões de assinantes, 75% dos quais no segmento de telefonia móvel 

(SMP), que segue apresentando o maior crescimento absoluto na comparação ano a ano – 

foram mais de 9,5 milhões de novas assinaturas em relação ao final do primeiro trimestre de 

2013. Os segmentos de banda larga fixa (SCM) e serviços de acesso condicionado (SeAC: TVC, 

DTH, MMDS e TVA) apresentaram crescimento de 7,1% e 9,5%, respectivamente, na mesma 

base comparativa.  

A penetração de celulares cresceu expressivamente em todos os estados brasileiros 

nos últimos anos. Se em 2006 havia 1 linha móvel ativa para cada 2 habitantes, hoje existem 

mais linhas em funcionamento do que pessoas no país – proporção verificada praticamente 

em todas as regiões – e mais de 83% da população tem à disposição serviços de pelo menos 4 

operadoras.  A cobertura de SMP atingiu a totalidade dos municípios e o serviço de banda 

larga móvel já atende 90,7% da população brasileira. O Brasil é o quarto maior mercado 

mundial de vendas de smartphones e um dos 10 maiores mercados de tablets do mundo9. Em 

2014, os tablets devem ultrapassar os notebooks em número de unidades vendidas. 

O uso cada vez mais intenso das telecomunicações impõe desafios constantes de 

novos investimentos em infraestrutura. Em julho de 2014, chegamos a 165 milhões de acessos 

em banda larga, crescimento de 50% em 12 meses. Destes acessos, 142 milhões são pelas 

redes 3G e 4G, representando um crescimento de 60% em 12 meses10. O 4G deverá 

representar 35% do tráfego total de dados móveis até 2018, um aumento significativo em 

relação ao final de 2013, quando sua participação era de apenas 3%. 

A cobertura dos serviços de Telecomunicações no Brasil ocorreu com expressivos 

investimentos privados. Em conjunto, as prestadoras de serviços de Telecomunicações 

realizaram o maior plano de investimento da História na expansão, modernização e melhoria 

da qualidade da prestação de serviços na economia brasileira: R$ 282 bilhões de 1998 ao 1º 

trimestre de 2014. Em 2013, os investimentos somaram R$ 29,3 bilhões, acima da média de R$ 

25,7 bilhões11 por ano verificada de 2009 a 2013. 

Os investimentos em Telecomunicações apresentam relevante efeito multiplicador 

sobre os demais setores da economia, alavancando o crescimento econômico de maneira 

difusa por todo o país. Cada R$ 1 milhão investido em Telecomunicações representa R$ 1,44 

milhão em valor adicionado à economia e a geração de 40 postos de trabalho12, números mais 

expressivos do que os impactos gerados pela indústria automobilística, por exemplo, que 

adiciona R$ 1,23 milhão e 35 postos de trabalho a cada R$ 1 milhão investido.  

                                                           
9
 Fonte: IDC. Disponível em http://brasillink.usmediaconsulting.com/2014/02/7-fortes-tendencias-novas-do-

mercado-movel-no-brasil/ e  http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/vendas-de-tablets-vao-superar-as-de-
notebooks-no-brasil. Acessado em 05/08/2014. 
10

 Fonte:Telebrasil, jul/2014. 
11

 Valores reais (2013). Fonte: LCA, a partir de Telebrasil. 
12

 Fonte: LCA, modelo de Matriz Insumo Produto, a partir de dados do IBGE. 
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Em julho de 2014, o setor de Telecomunicações empregava diretamente 523 mil 

trabalhadores, 41% dos quais atuando na prestação de serviços de telecomunicações, 42% nas 

empresas de contact center controladas por concessionárias do STFC, 10% nos serviços de 

implantação, e 7% na indústria. A geração de empregos formais ocorre em todas as regiões do 

Brasil. Os postos de Contact Center (Box 1), por exemplo, crescem no Norte e no Nordeste a 

taxas superiores às verificadas em outros setores econômicos. Segundo dados do Ministério 

do Trabalho (RAIS), entre 2006 e 2012 o mercado de trabalho cresceu 41% na região Norte e 

Nordeste enquanto o crescimento de emprego formal em contact center foi de 166%. A 

participação destas regiões no total de empregados em contact center no país passou de 12% 

para 16% no mesmo período. 

 
Box 1. A Relevância Socioeconômica do setor de contact center no Brasil 
 

O setor de contact center oferecere um vínculo empregatício com carteira assinada 
para jovens sem experiência prévia, tornando-se uma relevante porta de entrada ao mercado 
de trabalho.  

Uma primeira evidência de que as atividades de teleatendimento empregam jovens 
sem experiência é a idade média desses indivíduos, que oscila em torno de 27 anos no Brasil 
(RAIS) – significativamente inferior àquela registrada no segmento de Tecnologia da 
Informação: 32 anos. Outra evidência é encontrada no tempo médio de emprego dos 
indivíduos no setor. De acordo com a RAIS, os trabalhadores empregados na atividade 
encontram-se, em média, de 13 a 16 meses nas suas funções. 

Tais números podem sugerir, também, a existência de alta rotatividade nos postos de 
trabalho em serviços de teleatendimento. Entretanto, isto não necessariamente configura 
uma situação ruim, visto que o setor investe quantias significativas em capacitação da mão de 
obra que, posteriormente, será empregada em outros setores da economia. Trata-se, 
portanto, de uma externalidade positiva criada pelas empresas do setor. 

Uma terceira evidência de que os trabalhadores admitidos em serviços de Contact 
Center são, em média, indivíduos com pouca experiência no mercado de trabalho é dada pela 
sua condição na unidade familiar. De acordo com a PNAD do IBGE, em 2013, 
aproximadamente metade (48,3%) das pessoas empregadas na função de operador de 
Contact Center era “filho”, o que sugere que o salário recebido no emprego é utilizado para 
complementar a renda familiar ou para financiar os estudos. A proporção de indivíduos que 
era “chefe de família”, por sua vez, correspondia a 21,5% do total, igual porcentual dos que 
eram “cônjuge”.  

A construção do perfil de emprego do setor de Contact Center indica que a atividade 
em questão exerce efeitos econômicos que extrapolam a esfera do setor. Nesse sentido, a 
Teoria do Capital Humano, amparada por modelos de crescimento econômico, tais como os 
propostos por Mincer (1958)13, Schultz (1964)14 e Becker (1964)15, ajuda a explicar a relação 
existente entre a capacitação e qualificação da mão de obra e o crescimento da economia. 
Nestes modelos, por meio do incremento do nível técnico do pessoal ocupado, há 
consequente aumento da produtividade da força de trabalho, auxiliando diretamente na 
redução das disparidades econômicas entre setores e regiões. 
 
Fonte: Parecer Econômico solicitado à LCA pela ABT em novembro de 2013 

                                                           
13

 MINCER, J. Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy,v. LXVI, n. 
4, p. 281-302, 1958. 
14

 SCHULTZ, T. W. O valor econômico da educação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1964. 
15

 BECKER, G. S. Human capital a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: 
Columbia University Press, 1964. 
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3. Soluções Completas com TICs como alavanca 

para o desenvolvimento socioeconômico 
 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são o conjunto de produtos e 

serviços tecnológicos integrados através de redes de comunicação, que possibilitam novas 

soluções de negócio e gestão de recursos. Sua importância não reside na tecnologia em si, mas 

na sua capacidade de reunir, distribuir e compartilhar informações entre pessoas e 

dispositivos. Investimentos no acesso e uso de TICs impulsionam a competitividade de uma 

economia em decorrência de externalidades positivas geradas sobre as demais atividades 

econômicas, que podem beneficiar-se de sua utilização. 

Projetos de automação de redes, conhecidos como Smart Grids, são um exemplo do 

uso integrado das TICs na distribuição de energia elétrica, evitando desperdícios e tornando o 

sistema mais eficiente. Segundo relatório “O Setor Elétrico Brasileiro e a Sustentabilidade no 

Século 21: Oportunidades e Desafios”,16 o Brasil apresenta um alto percentual de perdas de 

energia na distribuição do sistema elétrico, muito acima de outros países da América do Sul 

(Chile, Peru, Argentina, Colômbia). Enquanto países da União Europeia possuem um nível de 

perda total de 7% (sendo que na Alemanha esse nível é de apenas 3,84%), o Brasil apresenta 

perda de 20,28%. A ineficiência do sistema de energia elétrica brasileiro impacta 

negativamente a economia tanto através de maiores tarifas ao consumidor, quanto pelo 

imposto que não está sendo arrecadado por energia não faturada. Estimativas do estudo 

mostram que, em 2007, os valores repassados às tarifas devido às perdas de energia 

totalizaram R$ 4,7 bilhões, e o total de receitas e impostos perdidos somavam R$ 10 bilhões. 

Em relação à mobilidade urbana, o país possui sérios problemas de congestionamentos 

nas grandes cidades, resultando em perda de tempo produtivo. Segundo estudo realizado pela 

FGV Projetos17, o tempo médio gasto no trânsito nas regiões metropolitanas é de 82 minutos 

por dia. Caso o tempo perdido no trânsito fosse convertido em horas trabalhadas, haveria um 

ganho de R$ 300 bilhões na produção brasileira. Neste caso, soluções com TICs – baseadas no 

tratamento de grandes volumes de data (big data) – permitem um gerenciamento mais 

eficiente do sistema de transporte público, monitoramento de vias e a coordenação de 

sistemas semafóricos inteligentes. 

As Soluções Completas com TICs já comprovaram que são o caminho – e as economias 

que investem mais em TICs crescem mais, mais rápido e de forma consistente. Experiências 

internacionais (Box 2) indicam que países que investiram em TICs como forma de 

desenvolvimento econômico encontram sucesso, tomando medidas como:  

                                                           
16

 Instituto Socioambiental (ISA), Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, Greenpeace Brasil, Rios Internacionais – 
Brasil, Amazon Watch (2012). O Setor Elétrico Brasileiro e a Sustentabilidade no Século 21: Oportunidades e 
Desafios. Disponível em: http://www.internationalrivers.org/files/attached-
files/o_setor_eletrico_brasileiro_e_a_sustentabilidade_no_sec_21-oportunidades_e_desafios_-pdf_leve.pdf. 
Acessado em 01/10/2014. 
17

 FGV Projetos (2014). Mobilidade urbana em foco. Disponível em: 
http://www.smartcitiesfgvprojetos.com.br/FOLDER_MOBILIDADE_BX.pdf. Acessado em 01/10/2014. 

http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/o_setor_eletrico_brasileiro_e_a_sustentabilidade_no_sec_21-oportunidades_e_desafios_-pdf_leve.pdf
http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/o_setor_eletrico_brasileiro_e_a_sustentabilidade_no_sec_21-oportunidades_e_desafios_-pdf_leve.pdf
http://www.smartcitiesfgvprojetos.com.br/FOLDER_MOBILIDADE_BX.pdf
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 Capacitação de professores para uso integrado de TICs em sala de aula 

 Treinamento para crianças e adultos 

 Promoção de medidas de segurança e defesa cibernética 

 Expansão de serviços de banda larga para áreas rurais e remotas 

 Utilização de Parcerias Público-Privadas (PPPs) 
 
 
 
Box 2. Experiências Internacionais com TICs 
 

Irlanda: Implementou o ICT Skills, projeto colaborativo entre o governo, o sistema 
educacional e a indústria, com o objetivo de aumentar a mão de obra capacitada para o setor 
de TICs. A partir da identificação das necessidades da indústria, o projeto direcionou 
investimentos ao fomento à educação primária e aumentou o número de vagas em cursos 
universitários relacionados às TICs. Adicionalmente, foram oferecidos financiamentos para 
projetos de inclusão digital para idosos e deficientes, e PPPs foram utilizadas para garantir 
acesso à banda larga em todas as escolas públicas. 

Coréia do Sul: O governo coreano assumiu papel indutor no desenvolvimento de uma 
sociedade de informação, investindo recursos públicos no fomento às TICs, atualizando 
marcos regulatórios, e subsidiando a atividade no setor privado. Conhecido pela excelência do 
seu sistema educacional, o país garantiu o acesso gratuito a computadores nas escolas, 
empreendeu uma estratégia de digitalização total do currículo escolar, e forneceu acesso a 
programas tutoriais à distância.  

Holanda: Desenvolveu a AORTA, uma plataforma nacional de intercâmbio digital de 
dados de saúde livremente acessados por desenvolvedores privados de TICs, que criam 
aplicativos para seguradoras e profissionais da saúde, permitindo o acesso e troca de 
informações sobre pacientes. O país também fez uso das TICs para melhorias nos serviços de 
transporte, segurança e educação, desenvolveu aplicativos e-government e fomentou 
projetos de integração de iniciativas locais para uso de banda larga. 

Colômbia: Implementou um Plano Nacional de TICs em 2008, pautado por um eixo de 
ações transversais, contendo projetos de impacto em todos os setores da economia, e por um 
eixo vertical, que mirava a apropriação de TICs em setores estratégicos, como educação, 
saúde e competitividade empresarial. No eixo transversal, o Plano previa um Governo em 
Linha, com ações orientadas para a melhoria da prestação de serviços públicos à população, a 
aprovação de incentivos, e um marco regulatório como base para fomentar ações de 
infraestrutura, e de uso e apropriação de TICs nos eixos verticais. 

Chile: Na década de 2000, o país empreendeu uma reforma no sistema de saúde que 
utilizou as TICs como apoio na sua implementação, levando informações mais precisas aos 
usuários sobre seus direitos e condições de saúde. Mais de 750 pontos de atendimento à 
saúde foram interligados ao Ministério da Saúde, com redes de banda larga. Todos os 
cidadãos têm um prontuário online, permitindo a troca de informações entre hospitais e 
médicos. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o Chile ocupa a 33ª posição entre 
193 Estados avaliados no Índice de Desenvolvimento de E-Government (o Brasil ocupa a 57ª 
posição).  
 
Fonte: L2R Consultoria. Elaboração: LCA. 
 

O Brasil tem nas Telecomunicações uma de suas principais forças, e já cumpriu um dos 

principais pré-requisitos para a massificação do uso de TICs: a disseminação de acesso à banda 

larga. Agora, é essencial que o país desenvolva políticas públicas voltadas à capacitação da 
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população e ao fomento ao uso de TICS, fortalecendo a tecnologia e inovação para alavancar a 

qualidade de suas instituições, infraestrutura e serviços públicos. 

 

3.1 Modelagem do Desenvolvimento Econômico via TICs 
 

Com o objetivo de quantificar os impactos das soluções com TICs sobre o 

desenvolvimento das economias mundiais e do Brasil, foi construído um modelo de 

mensuração destes efeitos sobre a competitividade de uma nação. A metodologia utilizada é 

uma extensão do modelo de crescimento econômico de Solow18, incluindo externalidades 

positivas relacionadas às TICs. O modelo evidencia que a utilização de TICs aumenta a 

eficiência da economia tanto via capital produtivo quanto via produtividade da mão de obra.  

Para medir o impacto das TICs sobre a competitividade das economias, são necessárias 

medidas de acesso às TICs e de condições locais para seu uso efetivo, com a apropriação de 

seus benefícios. O modelo construído baseia-se na metodologia aplicada anteriormente pela 

Telebrasil (2005), inspirada em indicadores mundialmente consolidados, adaptados de forma a 

também permitir a construção de índices para os estados brasileiros. 

O primeiro desses indicadores é o DAI (Digital Access Index), construído pelo 

International Telecommucation Union (ITU), que mede a habilidade para acessar as TICs. O 

índice foi adaptado com o objetivo de permitir uma análise comparativa entre os estados 

brasileiros – de acordo com a disponibilidade de dados públicos – e o acompanhamento da 

evolução da economia brasileira segundo o desenvolvimento das TICs. O DAI não engloba 

somente a infraestrutura disponível para os acessos (Disponibilidade dos serviços), mas 

também outros aspectos essenciais a ele, como a capacitação necessária para o uso 

(Educação), a viabilidade financeira para aquisição de produtos e serviços (Poder Aquisitivo), a 

qualidade das TICs que estão sendo adquiridas (Qualidade), e o uso das tecnologias pela 

população (Uso). O indicador é composto por 21 variáveis distintas, descritas no anexo 

metodológico. 

O outro índice utilizado, baseado nos relatórios do Fórum Econômico Mundial, é o NRI 

(Network Readiness Index), que mede as condições locais para o uso das TICs. Composto pelos 

pilares Ambiente, Prontidão, e Uso, este indicador reflete as condições da sociedade civil, 

mercado e governo de se apropriarem das TICs. Devido à complexidade dos fatores 

necessários para o uso eficiente de TICs, cada um desses pilares engloba diversos subíndices, 

totalizando uma compilação de 39 variáveis (ver anexo metodológico).  

No comparativo internacional construído para 2005, colocando as condições de uso 

(NRI) no eixo vertical e o acesso (DAI) no eixo horizontal, o Brasil posicionava-se num dos 

quadrantes inferiores – ao lado de países integrantes dos BRICs e da América Latina –

apresentando baixas condições de uso e acesso mediano.  O diâmetro é dado pela população. 

                                                           
18

 Desenvolvido por Roberto Solow em 1956 (e simultaneamente por Trevor Swan), este modelo explica o 
crescimento de longo prazo de uma economia a partir de sua decomposição em acumulação de capital, crescimento 
populacional (trabalho) e aumentos em produtividade. 
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Comparativo Internacional 2005 - DAI x NRI

 

Havia ainda uma grande desigualdade entre os estados brasileiros, destacados em 

verde no quadro acima. Enquanto o pior colocado entre os estados colocava-se no quadrante 

inferior esquerdo (baixo NRI e DAI), com indicadores equivalentes aos piores países da análise 

– melhor apenas que o Peru –, o melhor estado colocava-se no quadrante superior direito (alto 

NRI e DAI), apresentando indicadores próximos a países desenvolvidos como Alemanha, 

Inglaterra e Coreia do Sul. 

Em 2012, houve uma redução da desigualdade internacional, com a melhora nos 

indicadores de grande parte dos países, e o Brasil atingiu o quadrante superior direito, 

alcançando índices mais elevados de acesso e condição de uso. Entretanto, permaneceu uma 

situação de heterogeneidade entre as Unidades da Federação, com o pior e o melhor estado 

ainda em quadrantes opostos. 
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Comparativo Internacional 2012 - DAI x NRI  

 

A despeito da melhora, o Brasil segue no limiar inferior do quadrante superior direito. 

Por mais que avanços tenham ocorrido nos últimos anos, em especial no eixo condições de 

uso, o Brasil deve continuar investindo de forma a evoluir conjuntamente nos dois indicadores. 

Dada a dinâmica das telecomunicações, o esforço em se manter no quadrante superior deve 

ser constante.  

Os quadros a seguir reportam a evolução de cada um dos pilares que compõem o DAI 

e o NRI do Brasil entre 2005 e 2012. 

 

Elaboração: LCA Consultores. 

No comparativo nacional, os estados brasileiros com baixa capacidade de acesso às 

TICs  também são aqueles que possuem as piores condições para seu uso. Enquanto as regiões 

Sul e Sudeste apresentam níveis elevados em ambos os indicadores, as regiões Norte e 

Nordeste encontram-se quase que completamente no quadrante inferior esquerdo do gráfico. 

De 2005 para 2012, houve apenas uma pequena redução das desigualdades.  
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Comparativo Nacional 2005 - DAI x NRI

 

Comparativo Nacional 2012 - DAI x NRI  

 

 

Com base nos resultados do modelo, foi possível estimar o efeito de políticas de 

soluções com TICs sobre o acesso e as condições de uso no país (DAI e NRI). Caso o Brasil 

tivesse investido em TICs, conforme as proposições indicadas no 49º Painel Telebrasil – 2005, o 

país teria descolado de México e Colômbia e se aproximado dos indicadores de Itália e Chile.  
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Além disso, foi estimada a elasticidade entre o DAI e NRI e o indicador de 

competitividade do Fórum Econômico Mundial, sendo possível verificar como a evolução nos 

índices de uso e acesso às TICs influenciaria a competitividade do país. Estima-se que, com a 

efetivação das políticas propostas pela TELEBRASIL (2005), Brasil teria ganhado dez posições 

no atual ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. 

Cenário internacional 2012 – Brasil estimado com políticas Telebrasil 

2005 

 

4. Cenários para o Brasil em 2018 e 2022 
 

A seguir, a partir do mesmo modelo desenvolvido na seção anterior, são apresentadas 

projeções para os anos de 2018 e 2022, levando em consideração dois cenários para o Brasil: 

(i) evolução inercial das TICS (cenário business as usual); e (ii) intensificação das TICs (aumento 

intensivo e extensivo das TICs). 

No cenário inercial para as TICs, estimou-se qual seria a evolução do Brasil nos 

indicadores DAI e NRI caso não haja nenhuma mudança significativa nas políticas públicas 

voltadas para as Telecomunicações. Em tal cenário, assumimos que o país manteria a mesma 

tendência atual de crescimento dos indicadores. 

Os resultados do modelo estimam que sem a implementação de políticas ativas no 

fomento e uso de TICs, em 2018 o Brasil avançará muito pouco em relação a 2012, chegando 

próximo dos níveis atuais da Rússia, mas ainda abaixo dos principais países desenvolvidos do 

mundo (EUA, Europa, Ásia e Oceania) e do Chile, país latino-americano melhor avaliado. 

No cenário de uso inercial de TICs, o Brasil alcançaria em 2018 o nível de 

competitividade similar ao atual de Kuwait (40º), Ilhas Maurício (39º) e Azerbaijão (38º) no 

ranking de 2014-2015 do Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial.  
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Projeção 2018 – Cenário de evolução inercial das TICs 

 

Considerando as mesmas premissas, em 2022 o Brasil estaria próximo dos patamares 

atuais de países europeus como Itália e Portugal, mas ainda significativamente abaixo dos 

Estados Unidos e demais países desenvolvidos. Dessa forma, no cenário de uso inercial das 

TICs, o Brasil teria um nível de competitividade semelhante ao nível atual de Islândia, Estônia e 

China, que ocupam, respectivamente, a 30ª, 29ª e 28ª no ranking mais recente do Fórum 

Econômico Mundial. 

 No entanto, é importante ressaltar que o modelo não considera a evolução dos 

indicadores nos demais países ao longo do tempo. A evolução dos demais países da amostra 

selecionada, possivelmente, mostraria um gap maior que o atual entre o Brasil e países mais 

desenvolvidos.  
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Projeção 2022 – Cenário de evolução inercial das TICs 

 

No cenário de intensificação das TICs, utilizou-se o modelo desenvolvido para projetar 

a evolução do Brasil nos indicadores DAI e NRI caso haja o uso intensivo e extensivo das TICs, 

através de políticas públicas voltadas para o uso de soluções completas com TICs (toda a 

cadeia de valor), suportadas por redes e serviços de telecomunicações capilarizados e 

integrados globalmente. Os resultados indicam que já em 2018 o Brasil estará próximo aos 

patamares atuais de acesso e condição de uso de TICs de Chile e Itália, posicionando o país 

próximo das 30 economias mais competitivas do Fórum Econômico Mundial. 

Projeção 2018 – Cenário com intensificação das TICs
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Dentro desse mesmo cenário, em 2022 o país estará próximo aos indicadores 

correntes de Áustria, França e Austrália, alcançando o atual patamar das 20 economias mais 

competitivas no ranking do Fórum Econômico Mundial.  

Projeção 2022 – Cenário com intensificação das TICs 

 

A efetivação do cenário em que há o uso intensivo e extensivo de TICs depende de 

diversos fatores, como se vê nas economias que estão no topo do ranking de competitividade 

do Fórum Econômico Mundial, localizadas essencialmente na América do Norte, Europa e 

Leste asiático. Na América Latina, o Chile é hoje a economia mais competitiva, ocupando a 33ª 

posição no ranking do Fórum Econômico. O país se destaca pela estabilidade institucional, com 

alta eficiência governamental e de mercados, baixos índices de corrupção e inflação sob 

controle. O Chile também foi um dos pioneiros na região em implementar um plano nacional 

de desenvolvimento de Tecnologias da Informação e Comunicações (TICs), que de maneira 

geral foram incorporadas às dinâmicas das economias mais competitivas do mundo. 

Para alcançar o nível de competitividade destas economias, o cenário desejado para o 

Brasil na próxima década deve contemplar um ambiente institucional estável e duradouro, no 

qual o Estado brasileiro seja indutor e provedor de investimentos, e atue ativamente na 

regulação e formulação de políticas públicas visando: mitigar falhas de mercado; garantir 

direitos; promover a pluralidade de atores, meios e formatos comunicativos; impulsionar a 

produção de conteúdo, software, e equipamentos; prover segurança jurídica e institucional; 

planejar com coerência entre esferas públicas e agentes privados.  

A criação e o acesso a Bases de Conteúdos Multimídia, suportadas por redes e serviços 

de telecomunicações, realiza a integração de cadeias de valor de segmentos relevantes da 

socioeconomia. Um Brasil digital, inovador e competitivo, inserido na Sociedade da Informação 

e Comunicação Digital e utilizando soluções completas com TICs de maneira intensiva e 

extensiva, é capaz de promover a competitividade brasileira. O resultado será o 
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desenvolvimento sustentável do país com inclusão social de todos os brasileiros em qualquer 

parte do território nacional. 

 

5. Macro Desafios 

5.1 Desafios Estruturantes 
 

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o Brasil segue apresentando seus piores 

resultados nos requisitos mínimos para o desenvolvimento, notadamente em Instituições, 

Infraestrutura e Educação. 

Dentro do Pilar Instituições, o Brasil foi o penúltimo colocado entre 144 economias na 

avaliação de peso da regulação governamental, indicando dificuldades e custos de transação 

elevados para o setor privado em cumprir obrigações legais e regulatórias. Outros indicadores 

ligados a desempenho governamental também apresentam posições muito baixas, tais como 

desvio de recursos públicos (135º) e desperdícios de recursos governamentais (137º). 

A baixa qualidade de infraestrutura logística tem impacto significativo sobre os demais 

setores produtivos da economia. A precariedade do sistema rodoviário, a ineficiência de 

portos, ferrovias e hidrovias, entre outros problemas, seguem prejudicando o escoamento da 

produção e a integração regional do país. Estudo desenvolvido pelo Boston Logistics Group 

divulgado pela Fundação Dom Cabral19 mostra que as ineficiências logísticas geram um custo 

anual equivalente a 12% do PIB, o dobro do observado nos EUA e o quádruplo do observado 

na China20. 

Por outro lado, através de maciços investimentos privados, o Brasil logrou sucesso na 

implementação de infraestrutura de Telecomunicações – atingindo ampla cobertura de 

serviços em todo o território nacional – e apresenta posição de destaque em intercâmbio 

tecnológico para o desenvolvimento de TICs. Contudo, o país permanece defasado em força do 

ambiente para seu uso: gaps em educação limitam o aproveitamento das Telecomunicações. 

Faltam profissionais capacitados para atuar nas áreas de TICs, tanto no desenvolvimento de 

novas tecnologias como na própria capacidade em lidar com ferramentas interativas. A baixa 

qualificação da população retém ainda o potencial de uso da Internet e da apropriação 

cotidiana das TICs. Uma política pública exitosa é o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), 

que conectou mais de 68 mil escolas públicas urbanas. No entanto, é necessário ainda 

aumentar o uso do acesso já disponibilizado para a utilização efetiva de conteúdos 

pedagógicos e, quando necessário, aumentar a velocidade de conexão de forma a atender 

adequadamente a demanda escolar e propiciar um ambiente didático adequado. 

                                                           
19

 Fundação Dom Cabral. Custos Logísticos no Brasil. Disponível em: 
http://pt.slideshare.net/FundacaoDomCabral/pesquisa-custo-logistico-17229913. Acessado em 18/09/14. 
20

 Outros institutos, como ILOS e a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) estimam custos que variam 
entre 11% e 12% do PIB. 

http://pt.slideshare.net/FundacaoDomCabral/pesquisa-custo-logistico-17229913
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O Brasil obteve sucesso na universalização do ensino fundamental, mas ainda está 

entre os piores países no indicador de qualidade da educação primária, sendo o 126º colocado 

neste ranking do Fórum Econômico Mundial. De acordo com os resultados do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) da OCDE, que aplica provas de ciência, leitura e 

matemática para alunos de 15 anos, avanços consideráveis realizaram-se na última década, 

mas o Brasil segue apresentando médias de desempenho significativamente inferiores aos 

países desenvolvidos. Entre os 65 países e economias avaliadas, o Brasil está em 55º no 

ranking de leitura, 58º no de matemática, e 59º no de ciências. O desempenho brasileiro em 

matemática é comparável ao de países como Albânia, Argentina e Jordânia, e inferior ao de 

países latino-americanos como México, Chile e Uruguai. O relatório destaca também a 

existência de elevados índices de repetência e abandono escolar no país, e ressalta a 

necessidade de formulação de métodos didáticos mais eficientes para a motivação e 

aprendizado dos alunos em situação de desvantagem social. 

É preciso fazer mais, e de forma diferente. Para tanto, o Brasil deve começar a investir 

agora no desenvolvimento de sua competitividade, e deve ter como meta aproximar-se das 30 

economias mais competitivas do mundo em 2018 e posicionar-se entre as 20 mais 

competitivas (situação atual) em 2022.  

O Brasil está passando pelo chamado bônus demográfico, momento no qual a 

população dependente (crianças e idosos) atinge participação mínima em relação à população 

em idade ativa – ou seja, há proporcionalmente mais pessoas trabalhando do que pessoas 

dependendo do trabalho de outros. Nos próximos anos, esta relação deve continuar a 

decrescer, o que significa que a economia poderá seguir um curso natural de crescimento com 

o aumento da força de trabalho. Entretanto, a partir de 2022, ocorrerá uma inflexão na qual 

mais pessoas estarão saindo do mercado de trabalho do que entrando, reduzindo a 

disponibilidade de mão de obra. O momento atual é de extrema importância para que se 

implementem políticas que promovam o aumento da produtividade do trabalho, como forma 

de se preparar para a reversão da razão de dependência que se avizinha.  

Gráfico 3 – Razão de Dependência (Jovens, Idosos, Total) 2000-2060 

 
 Fonte: IBGE. Elaboração: LCA. 
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Entre o início de 2012 e o 2º trimestre de 2014, segundo dados da PNAD Contínua,  a 

população em idade ativa (PIA) cresceu 3,4%, ao mesmo tempo em que a taxa de ocupação 

passou de 56,3% para 56,9%. Isto significa que a força de trabalho aumentou em 4 milhões de 

pessoas no período. O Gráfico 3 mostra a distribuição da PIA por faixa etária no 2º trimestre de 

2014. Observa-se que as maiores taxas de ocupação estão nas faixas de 25 a 39 anos e de 40 a 

59 anos. 

Gráfico 3 – Distribuição da População em Idade Ativa (PIA) por faixa etária – 2º trimestre de 

2014 

 
Fonte: PNAD Contínua, IBGE. Elaboração: LCA. 

Concomitantemente, nota-se que a população em idade de cursar o ensino médio (14 

a 17 anos) está trabalhando menos. No início de 2012, 24,6% dos jovens desta faixa etária 

declaravam-se como parte da população economicamente ativa (PEA), que compreende tanto 

aqueles que trabalham (ocupados) como aqueles que estão procurando emprego 

(desocupados). No 2º trimestre de 2014, esta participação reduziu-se a 20,6%. Dados do PISA21 

confirmam que a taxa de matrícula escolar para alunos de 15 anos de idade elevou-se de 65% 

em 2003 para 78% em 2012.  

Incentivos governamentais e o aumento da renda familiar proporcionaram condições 

mais apropriadas para que os jovens dedicassem-se mais ao estudos. Análise sobre o impacto 

da expansão do Programa Bolsa Família para famílias com jovens de 16 a 17 anos – que 

concede benefícios sob a condicionalidade de matrícula escolar – demonstra que houve efeito 

positivo sobre a frequência nas escolas, o que permitiu  incrementos na acumulação de capital 

humano entre aqueles em situação de desvantagem social22. O mesmo estudo comprova que o 

programa também teve impacto positivo na oferta de trabalho dos adultos das mesmas 

famílias. 

Entre os jovens em idade de cursar o ensino superior (18 a 24 anos), também houve 

redução de 1,3 pontos percentuais na PEA entre 2012 e 2014, indicando maiores condições de 

                                                           
21 

OCDE, 2013. 
22 CHITOLINA, L., FOGUEL, M.N., MENEZES-FILHO, N. The impact of the expansion of the bolsa família programme 
on the time allocation of youths and labour supply of adults. Working Paper, dezembro de 2013.  
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acesso à universidade. No entanto, reside nesta faixa etária a maior parcela de desempregados 

da população: 15,3% (população desocupada em relação à população economicamente ativa). 

Todavia, existem dois fatores de risco à continuidade deste processo. Em primeiro 

lugar, grande parte das conquistas sociais que resultaram em aumento de frequência escolar 

foram possibilitadas pelo crescimento econômico e aumento da renda familiar observados ao 

longo da década de 2000. Um ciclo prolongado de baixo crescimento e estagnação pode 

comprometer o nível de renda e levar a retrocessos educacionais. Em segundo, apesar da 

importância do aumento da frequência escolar, o país não pode deixar de lado a questão 

fundamental da qualidade do ensino. Hanushek e Wössmann (2007)23 afirmam que somente 

uma profunda reforma institucional, que encare as políticas educacionais sob uma perspectiva 

evolucionária – experimentando, avaliando e expandindo as iniciativas mais bem sucedidas –, 

pode transformar a educação de um país. 

 

5.2 Desafios para o mercado de Telecomunicações 
 

O mercado das Telecomunicações segue muito pressionado pelas condições do 

ambiente de negócios, marcado por um grande número de obrigações regulatórias e 

tributárias. O pagamento de tributos e fundos somou o equivalente a cinco vezes o lucro 

líquido do setor nos últimos 12 anos, reduzindo a rentabilidade e a disponibilidade de recursos 

para investimentos. Gerou-se um círculo vicioso em que todos os agentes saem perdendo: 

governo, empresas, e consumidores. Além disso, o marco regulatório carece de atualização, as 

regras necessitam de uniformização em nível nacional, e as políticas públicas de maior 

celeridade para sua efetivação. 

O Brasil ocupa posição intermediária em comparação internacional de preços de 

celular pré-pago. No entanto, possui a maior carga tributária incidente na prestação de 

serviços de celular numa amostra de 18 das maiores economias do mundo. 24 As prestadoras 

de serviços de Telecomunicações brasileiras arrecadaram R$ 59,0 bilhões em tributos e fundos 

em 2013, equivalente a 43,2% da Receita Operacional Líquida de total do setor de R$ 136,7 

bilhões. A maior parcela da carga tributária é imposta pelos Governos Estaduais na cobrança 

de ICMS sobre Serviços de Comunicações que, deste modo, trabalham contra a Política de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações adotada pelo Governo Federal. Ao onerar o 

valor pago pelo usuário, os tributos estaduais inibem o uso dos consumidores de menor renda 

aos serviços, inclusive a celulares pré-pagos.  

Inúmeras políticas desenvolvidas obtiveram sucesso, mas ainda precisam ser 

aprimoradas – seja por meio de ajustes incrementais, aumento na escala de atuação, adoção 

                                                           
23 HANUSHEK, E., WÖSSMANN, L. The Role of Education Quality in Economic Growth. World Bank Policy Research 
Working Paper 4122, Fevereiro de 2007. 
24 O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil Preços dos Serviços de Telecomunicações Serviço 

Móvel Pessoal Pré-Pago, Teleco, 2014. 
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de políticas complementares associadas, entre outras estratégias. Um dos problemas 

enfrentados é justamente a dispersão de iniciativas e a falta de uma melhor coordenação 

entre a ação do Estado e os projetos das empresas do ramo. 

O foco para o desenvolvimento do mercado deve ser a expansão da oferta com 

viabilidade econômica, ou seja, em condições de intensificar o uso pela população. Para isso, 

faz-se necessária não apenas a desoneração de investimentos e serviços desde o início dos 

projetos (como o uso do espectro sem foco arrecadatório), mas também a massificação de 

serviços essenciais que devem ser prestados pelo Estado (diretamente ou por outorgados) 

suportados por soluções completas com TICs, distribuídas por redes e serviços de 

telecomunicações. Medidas assim são coerentes com a intenção de favorecer as condições de 

acesso e uso dos serviços, de forma difusa ou para públicos alvo, conforme desenho das 

políticas públicas de maior interesse para o Estado. 

Adicionalmente, a rapidez com que a expansão da infraestrutura e serviços avançam 

está diretamente ligada à participação do Estado, como mostra a experiência internacional 

(Box 3). A viabilidade econômica supracitada pode ser antecipada em regiões com maiores 

dificuldades para expansão de investimento por meio da junção de esforços públicos e 

privados. Diversos arranjos possibilitam isso, já disponíveis no Brasil, como as Parcerias 

Público-Privadas (PPPs), que podem impulsionar rapidamente infraestrutura e serviços. 

 
 
Box 3. Exemplos Internacionais 
 

Colômbia: Por meio de PPPs, o governo subsidiou o acesso à internet de pessoas de 
renda mais baixa. Em menos de 3 anos, o acesso a banda-larga cresceu 180% no país. A 
política também previa desoneração de encargos e taxas em computadores, diminuindo o 
preço e aumentando a penetração de PCs entre a população. 

Austrália: O plano de expansão da banda larga baseou-se na formação de PPPs, com 
participação majoritária do governo na construção de infraestrutura nacional que possibilite a 
cobertura de 90% das residências do país até 2018. O governo desembolsará inicialmente 
11% do custo total estimado de AU$ 42 bilhões, enquanto o restante será arrecadado com o 
setor privado e com emissão de títulos do governo. 

União Europeia: Países como França e Reino Unido concentraram investimentos 
públicos para o acesso às telecomunicações em áreas rurais. Em 2015, o governo do Reino 
Unido planeja investir 530 milhões de libras esterlinas em subsídios para aumentar a 
conectividade e a velocidade de rede em áreas rurais. Na França, os subsídios públicos 
resultaram em acesso de alta velocidade nas áreas rurais, enquanto a maioria dos residentes 
urbanos ficou desassistida, pois houve pouco incentivo aos operadores privados em 
realizarem investimentos em tais áreas. Visando corrigir esta distorção, o governo francês 
planeja investir 20 bilhões de euros nos próximos 10 anos, buscando massificar o acesso de 
banda larga com velocidade superior a 100 Mbps. 
 
 
Fontes: Redefining the digital divide, The Economist Intelligent Unit; Fórum Econômico Mundial. Elaboração: LCA. 
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6. Projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo 
 

O uso intensivo e extensivo de soluções completas com TICs são essenciais para o 

aumento da competitividade de todos os setores produtivos e para a massificação dos serviços 

essenciais de competência do Estado. O Brasil já disseminou o acesso de banda larga. Agora as 

TICs devem ser apropriadas pela sociedade e utilizadas cotidianamente, para que o País 

consiga superar seus gargalos produtivos, fazendo mais, de forma mais rápida e eficiente. 

Há muito por fazer para que se recupere o tempo perdido. Já sabemos as principais 

lacunas e conhecemos as ferramentas que podem, de forma mais rápida e eficiente, superar 

esses gargalos. Para isso, é fundamental: 

1- Expandir serviços e aplicações de soluções completas com TICs que promovam o 

desenvolvimento econômico sustentável com bem-estar social, em linha com as 

demandas da sociedade (registros públicos, saneamento, gestão ambiental, 

mobilidade urbana, saúde, educação, segurança pública e valorização do patrimônio 

cultural); 

2- Promover condições para o uso pleno, pela sociedade, da infraestrutura de 

Telecomunicações, renovada continuamente com a otimização da aplicação de 

recursos públicos e privados; 

3- Criar um ambiente institucional, que incentive investimentos, com políticas públicas 

efetivas, segurança jurídica, intensificação do uso de PPPs, desburocratização de 

processos, e políticas industriais que motivem a utilização de TICs; 

4- Incentivar a formação e a capacitação profissional para as TICs, qualificando o capital 

humano de forma contínua;  

5- Estimular a inovação e o empreendedorismo, o investimento em P&D&I, assim como 

em soluções de segurança de redes e de garantia da privacidade, o estímulo à oferta 

de plataformas para Internet das Coisas e às Soluções com TICs. 

Esse é o caminho que o Projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo 2015-2022 

aponta, elencando exemplos de soluções completas com TICs, realizadas com otimização de 

esforços públicos e privados, organizados em 5 eixos estratégicos, 15 linhas de ação, e 45 

iniciativas. Uma trajetória que permitirá ao país preservar e ampliar relevantes conquistas já 

feitas e retomar sua trajetória de crescimento de forma sustentável,  duradora e inclusiva. 

O primeiro eixo estratégico e indutor dos demais é justamente “Serviços e 

Aplicações”, dado o efeito transbordamento que ações com TICs geram em toda a economia 

brasileira. 

O segundo eixo busca indicar iniciativas que promovam a “Conectividade Efetiva”.  Ou 

seja, é necessário que haja demanda pelos serviços de Telecomunicações, para que os 

investimentos em infraestrutura encontrem cada vez mais sustentabilidade econômica, 

reduzindo a necessidade de participação pública nos projetos. Uma forma ágil de dosar essa 

participação é através Parcerias Público-Privada (PPP), que deem o tom de “infraestrutura e 
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serviço” a cada projeto, desenhando mecanismos complementares de participação pública e 

privada em cada situação específica. 

O terceiro eixo indica ações para a construção de um “Ambiente Institucional” mais 

propício ao aumento de investimentos, de forma estável e duradoura, conferindo às políticas 

voltadas para Telecomunicações a devida prioridade, de forma mais harmônica entre União, 

Estados e Municípios. 

O quarto eixo busca ações para que o capital humano necessário para a expansão 

contínua do setor de Telecomunicações ocorra sem lacunas, por meio de “Capacitação” que 

promova um fluxo contínuo de formação. 

Por fim, o quinto eixo é voltado para a criação e disseminação da cultura de inovação 

na economia brasileira, de forma perene, por meio de ações voltadas à “Inovação e 

Empreendedorismo”. 

 

 

 

 

45 iniciativas15 linhas de ação

Conectividade Efetiva

Ambiente     
Institucional

Capacitação

Inovação e 
empreendedorismo

Serviços e      
aplicações

Criar condições para o uso pleno, pela sociedade, da 
infraestrutura de Telecomunicações

Promover investimentos, de forma estável, duradoura 

e transparente

Qualificar capital humano e garantir fluxo contínuo de 

formação

Gerar e disseminar cultura da inovação, de forma 
perene

Promover o desenvolvimento econômico sustentável 

com bem-estar social, em linha com as demandas da 
sociedade

5 eixos estratégicos

Fonte: Inspirado em Agenda Digital Imagina Chile (2013-2020), Estrategia Digital Nacional (México, 2013), Plan Nacional de TICs 2008-2019 (Colômbia), 
Propostas para um Programa de Governo voltada à TIC (Brasscom), Propostas da Indústria para as Eleições 2014 (CNI), Programa Estratégico de  
Software e Serviços de TI 20120-2015 ( TI Maior); e contribuições FEBRATEL, TELEBRASIL e FENAINFO. Elaboração: LCA



26 

 

 

 

Serviços e aplicações Conteúdo Digital  

 

Serviços e aplicaçõesGoverno Digital 

 

Eixo estratégico Linha de ação Iniciativa

Serviços e  
Aplicações

Registros Públicos

Terras

Imóveis

Pessoas Naturais

Pessoas Jurídicas

Serviços Essenciais

Saneamento

Energia

Gestão Ambiental

Saúde

Educação

Previdência e Assistência Social

Mobilidade Urbana

Segurança Pública e Defesa Civil

Telecomunicações

Governo Digital

Gestão da Responsabilidade Fiscal

Transparência e Participação 
Cidadã

Serviços para o Cidadão

Conteúdo Digital
Digitalizar e Difundir o Patrimônio 

Cultural

3

Digitalizar e preservar o patrimônio cultural brasileiro

Desenvolver plataformas virtuais para divulgação e acesso de 
conteúdo audiovisual e acervos de museus interativos

Fomentar bibliotecas digitais para a democratização da leitura

Digitalizar e Difundir o 

Patrimônio Cultural

Integrar os sistemas de gestão pública dos entes federativos para 
modernizar suas gestões fiscais

Medir o desempenho da prestação de serviços públicos

Aperfeiçoar os pregões eletrônicos e valorizar as licitações com 
critérios de decisão de proposta técnica e preço

Gestão da 

Responsabilidade 

Fiscal
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Serviços e aplicaçõesRegistros Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperfeiçoar canais de atendimento à demanda e expectativas do 
cidadão

Promover o conceito de comunidades conectadas

Transparência e 

Participação Cidadã

Capacitar o cidadão no uso e apropriação de TICs através de 
aplicativos de e-governo, que o aproximem do Estado

Capacitar recursos humanos para modernizar a gestão estatal
Serviços para o cidadão

Registros Públicos de Terras (Devolutas, Públicas e Privadas)Terras

Registros Públicos de Imóveis (Rurais, Expansão Urbana e 

Urbanos)
Imóveis

Registros Públicos de Pessoas Naturais (do pré-natal ao óbito)Pessoas Naturais

Registros Públicos de Pessoas JurídicasPessoas Jurídicas
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Serviços e aplicaçõesServiços Essenciais 

 

 

 

 

 

 

Novas metodologias pedagógicas: Fomentar a pesquisa, 

criação e divulgação de novas soluções pedagógicas com TICs, 

promovendo aumento da eficiência e da qualidade do ensino.

Capacitação de professores: Incorporar as TICs na formação de 

professores como ferramenta de ensino, de forma a estimular a 

participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem e a 

criação de novos conteúdos.

Infraestrutura e conectividade para projetos educativos: 

Elaborar contratação de serviços (via PPP, por exemplo) para 

implantar a infraestrutura de TICs em todas as escolas, 

possibilitando equipamentos individualizados e velocidade de 

conexão suficiente para atender a demanda de uso. 

Aumento da oferta de conteúdos educativos: Socializar o 

conhecimento através da criação e gestão de conteúdos alinhados 

com os currículos escolares. Desenvolvimento de plataformas 

para ensino à distância

TICs para inclusão digital: Criar programa de Alfabetização 

Digital para viabilizar rápida inclusão de população mais 

vulnerável e excluída (mais carentes, idosos...)

Educação

Fomentar o uso Smart Grids como ferramenta inteligente de gestão 

para distribuição de energia elétrica
Energia

Monitorar a poluição em rios, atmosfera

Monitorar nível de reservatórios
Gestão Ambiental

Conferir maior produtividade e otimização da infraestrutura de 

mobilidade urbana
Mobilidade Urbana

Modernizar o sistema previdenciário, conferindo maior agilidade para 

o cálculo e concessão de benefícios

Previdência e 

Assistência Social

Monitorar as redes de distribuiçãoSaneamento
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Criar plataforma para o agendamento de exames e consultas on-

line

Criar plataformas para centralização de dados e uso aberto para 
desenvolvedores de aplicações e serviços privados

Interligar centros de transplantes

Fomentar a Telemedicina como ferramenta de medicina 

preventiva, diagnósticos e acesso a especialidades médicas

Saúde

Utilizar redes móveis para serviços de comunicação de 

inteligência, monitoramento remoto e patrulhamento

Localizar usuário em chamadas para os serviços de emergência

Segurança Pública e 

Defesa Civil

Fomentar o uso de PPPs para expandir Banda largaTelecomunicações

Eixo estratégico Linha de ação Iniciativa

Conectividade

Efetiva

Massificação de 
demanda

Desonerar serviços e equipamentos 
para usuário final

Usar efetivamente os Fundos Setoriais

Infraestrutura

Focar a viabilidade econômica

Desonerar o espectro e a 
infraestrutura

Usar eficientemente o espectro e a 
infraestrutura

Simplificar e uniformizar os marcos 
legais, regulatórios e obrigações 

acessórias
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Conectividade EfetivaInfraestrutura 

 

 

 

 

 

Conectividade EfetivaMassificação de demanda 

 

 

Definir as Telecomunicações como prioridade de política pública: 

coerência tributária com esse direcionamento

Fomentar desonerações motivadas no desenvolvimento de novas 
tecnologias e produção de software

Exemplos: (i) motivar novas tecnologias para o setor de satélite; 
(ii) modernizar processos regulatórios aplicáveis ao licenciamento 

de estações de radiocomunicações; (iii) desonerar investimentos 
em Datacenters; (iv) possibilitar a depreciação acelerada para 

ativos utilizados em P&D; (v) reduzir ou isentar a tributação para 
bens de capital, especialmente destinados às atividades de P&D

Desonerar o espectro e 

a infraestrutura

Investimento público como viabilizador dos projetos (na medida do 

necessário)

PPP: participação pública se reduz conforme  a demanda, por si 
só, viabiliza os projetos

Recursos públicos direcionados para a redução das 
desigualdades 

Focar a viabilidade 

econômica

PL 5.013/2013: harmonizar legislações estaduais e municipais 

para instalação de infraestrutura

Direito de Passagem, Compartilhamento de Infraestrutura 
(CP30/2013)

Facilitar a expansão dos serviços em diversos estados e 
municípios, com maior celeridade e segurança para investimentos 

(hoje: multas e custos elevados de implementação de sistemas)

Simplificar e 

uniformizar os marcos 

legais, regulatórios e 

obrigações acessórias

Propor licitações em linha com atendimento às necessidades da 

sociedade, com preços acessíveis (sem foco arrecadatório)

Manter o uso do espectro globalmente harmonizado, buscando as 
maiores economias de escala possíveis

Otimizar a utilização compartilhada de espectro

Usar eficientemente o 

espectro e a 

infraestrutura

Fomentar Smartphones, tablets e novos dispositivos a preços 

acessíveis para que usuário tenha condições de fazer maior uso 
possível do potencial da infraestrutura instalada

Reduzir tributos sobre toda a cadeia de TICs e serviços de 
Telecomunicações

ICMS: conceder tratamento prioritário para Telecomunicações

Desonerar serviços e 

equipamentos para 

usuário final
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Ambiente InstitucionalEficiência Institucional 

 

Aplicar efetivamente os recursos do FUST, FISTEL e FUNTTEL, 

conforme estabelecido pela LGT

Reduzir a cobrança do FISTEL e de outras obrigações regulatórias 
(Exemplos: CONDECINE e CFRP)

Ampliar alcance dos recursos do FUST, possibilitando sua 
utilização para serviços prestados em regime privado, como os de 

provimento de conexão à internet em banda larga

Usar efetivamente os 

Fundos Setoriais

Eixo estratégico Linha de ação Iniciativa

Ambiente 
Institucional

Representação 
Institucional Conselho Governamental

Conferência Nacional

Conselho Empresarial

Marco Institucional
Aperfeiçoar o Marco Regulatório

Aperfeiçoar o Marco Sancionador

Marco Legal

Modernizar a LGT

Aprovar a Lei das Antenas 

Ampliar a Lei da Informática

Eficiência Institucional

Base de Dados Cadastrais 
Nacionais

Desburocratizar

Relações Trabalhistas

Efetivação e Ampliação 
de Políticas

Efetivar o TI Maior

Prorrogar o REPNBL 

Política Industrial motivadora de 
TICs

Criar Bases de Dados Cadastrais Nacionais para consultas 
descentralizadas pelas Soluções Completas com TICs

Base de Dados 

Cadastrais Nacionais
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Ambiente InstitucionalMarco Institucional 

 

 

 

Ambiente InstitucionalMarco Legal 

 

 

Permitir a abertura de micro e pequenas empresas com simplicidade 
e rapidez

Simplificar, reduzir custos e massificar procedimentos com uso de 

certificados digitais

Conferir maior celeridade no reconhecimento de Propriedade 

Intelectual/Industrial

Conceder maior agilidade na homologação de equipamentos

Desburocratizar

Reduzir custos trabalhistas

Maior segurança jurídica para o ambiente de negócios, com solução 
definitiva para a questão da terceirização

Racionalizar a Justiça do Trabalho

Racionalizar a Fiscalização do Trabalho

Simplificar as normas e regulamentos das relações do trabalho, em 

linha com as melhores práticas internacionais

Relações de Trabalho

Regulamentar o Marco Civil da Internet

Continuidade dos Serviços x Reversibilidade de Bens

Produção de conteúdos digitais

Aperfeiçoar o Marco 

Regulatório

Atualizar o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas 
(RASA)

Aperfeiçoar o Marco 

Sancionador

Modernizar a Lei Geral de Telecomunicações para o Brasil Digital, 
incorporando inovações tecnológicas que modificaram as condições 

de mercado

Modernizar a LGT

Aprovar a Lei das Antenas, para garantir o compartilhamento da 

infraestrutura entre as operadoras

Aprovar a Lei das 

Antenas 
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Ambiente InstitucionalEfetivação e Ampliação de Políticas 

 

 

 

 

Ambiente InstitucionalRepresentação Institucional 

 

 

Ampliar o objeto da Lei da Informática para incorporar SW e 
Soluções com TICs

Lei da Informática com vigência compatível com o prazo da Zona 
Franca de Manaus e escopo ampliado também para software

Ampliar a Lei da 

Informática

Efetivar o TI Maior para fomentar a indústria de software e serviços 
na área de tecnologia da informação

Efetivar o TI Maior

Prorrogar o prazo do Regime Especial de Tributação do Programa 

Nacional de Banda Larga (REPNBL) até 2022
Prorrogar o REPNBL 

Propor e implementar uma Política Industrial para Informação e 
Comunicação Digital, discutida e acordada com o setor privado

Dar Prioridade à produção de Conteúdo Nacional, com 

competitividade

Simplificar e acelerar aa aprovação dos Processos Produtivos 

Básicos (PPBs)

Política Industrial 

motivadora de TICs

Instalar Conselho Governamental da Informação e Comunicação 

Digital (setores de Telecomunicações, educação, cultura, TVs e 
rádios, órgãos centrais da gestão de governo, como o Ministério 

das Comunicações; Casa Civil, Min. Fazenda e do Planejamento, 
MCTI, MDIC; Educação, Saúde, Agências Reguladoras)

Conselho 

Governamental

Criar Conferência Nacional para a definição dos Projetos para o 
Brasil Digital Inovador e Competitivo

Aperfeiçoar a comunicação sobre a importância do setor junto ao 

Poder Legislativo, Executivo e Sociedade

Conferência Nacional
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Capacitação Com as TICs 

 

Capacitação Para as TICs 

 

 

Instalar Conselho Empresarial da Informação e Comunicação Digital 
com representante de todas as áreas do setor

Conselho Empresarial

Eixo estratégico Linha de ação Iniciativa

Capacitação

Para as TICs
Expandir a formação de 

especialistas para atender a 
demanda do Brasil Digital

Com as TICs

Expandir a utilização de 
Soluções Pedagógicas com 
TICs em todos os níveis de 

ensino

Ampliar a formação de especialistas de nível técnico, superior e 

pós-gradução para atender a indústria de TICs

Expandir a formação de 

especialistas para 

atender a demanda do 

Brasil Digital

Ampliar as habilidades dos alunos através de atividades 

pedagógicas com TICs em todos os níveis de ensino

Utilizar tecnologias digitais de forma integrada à vida cotidiana

Expandir a utilização de 

Soluções Pedagógicas 

com TICs em todos os 

níveis de ensino
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Inovação e Empreendedorismo Pesquisa, desenvolvimento e 

inovação 

 

 

Inovação e Empreendedorismo Soluções Inovadoras 

 

Eixo estratégico Linha de ação Iniciativa

Inovação e 
Empreendedorismo

Pesquisa, 
Desenvolvimento 

e Inovação

Expandir o Fomento à P&D&I

Sigilo de Conteúdos e Segurança 
de Redes e Plataformas

Soluções 
Inovadoras

Soluções para Big Data

Soluções para Internet das Coisas

Soluções com TICs para 
municípios de pequeno porte

Soluções para PMEs

Criar uma cultura da inovação no Brasil

Estabelecer um Plano Nacional de Inovação, ampliando os 

programas de inovação que utilizem as TICs nos diferentes 
setores econômicos, fomentando a cooperação entre empresas e 
Instituições de Ciência e Tecnologia

Expandir o Fomento à 

P&D&I

Garantia de privacidade online

Construir uma Rede Nacional de Segurança da Informação e 
Criptografia

Investir em P&D para a criação de sistemas integrados de proteção 
de ambientes computacionais e avaliação inteligente de filtros de 

conteúdo

Sigilo de Conteúdos e 

Segurança de Redes e 

Plataformas

Estimular a implantação da computação em nuvemSoluções para Big Data
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Ampliar o conceito de M2M no Brasil, incluindo POS, conforme a 
definição dada pela GSMA

Estimular a oferta de plataformas, aplicativos de M2M e sistemas 

analíticos aplicados à massa de dados

Soluções para Internet 

das Coisas

Fomentar Soluções Completas com TICs para Municípios de 
Pequeno Porte (menos de 100 mil habitantes)

Soluções com TICs

para municípios de 

pequeno porte

Conceder apoio financeiro ao empreendedorismo inovador e maior 
acesso das PMEs a crédito para investimento em TICs

Soluções para PMEs
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7. Sugestão de Temas para o Plano Plurianual 2016-

2019 (PPA) 
 

As 15 linhas de ação apresentadas podem ser integradas ao próximo Plano Plurianual 

de governo (PPA 2016-2019), que deve refletir temas prioritários para a utilização das 

Telecomunicações na inserção inovadora e competitiva do Brasil na sociedade da informação e 

comunicação digital. A figura abaixo sintetiza as principais diretrizes e iniciativas do Projeto 

Brasil Digital Inovador e Competitivo. 

 

As ações apresentadas objetivam a utilização das TICs como meio de superação dos 

gargalos produtivos existentes na economia brasileira.  

Caso as políticas sugeridas sejam implementadas, estudo elaborado pela LCA com base 

no modelo de crescimento de Solow sugere que em 2018 o Brasil se aproximará das 30 

economias mais competitivas no ranking do Fórum Econômico Mundial de 2014-2015. Em 

2022, o Brasil se aproximará dos patamares atuais de Áustria, França e Austrália, encontrando-

se próximo das 20 economias mais competitivas do Fórum Econômico Mundial. 

Entretanto, mais do que traçar metas, é necessário estabelecer métricas que permitam 

o acompanhamento anual da efetivação das ações propostas, tal como dos resultados obtidos 
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GOVERNO DIGITAL para gestão fiscal e serviços para o cidadão

3REGISTROS PÚBLICOS para imóveis e pessoas naturais e jurídicas

4
SERVIÇOS ESSENCIAIS soluções completas com TICs para atendimento 

das demandas sociais básicas 

INFRAESTRUTURA desoneração, eficiência e simplificação dos marcos 

legais, regulatórios e obrigações acessórias
5

6MASSIFICAÇÃO DE DEMANDA uso efetivo dos fundos setoriais

7EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL desburocratização e racionalização das 

relações trabalhistas

8
MARCO INSTITUCIONAL aperfeiçoamento dos marcos regulatório e 

sancionador

MARCO LEGAL modernização da Lei Geral das Telecomunicações 9

10EFETIVAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS TI Maior, 

REPNBL e Política Industrial para o Setor

11REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL instalação do Conselho 

Governamental da Informação e Comunicação Digital 

12CAPACITAÇÃO COM AS TICs expandir a utilização de Soluções 

Pedagógicas com TICs em todos os níveis de ensino

13CAPACITAÇÃO PARA AS TICs expandir a formação de especialistas para 

atender a demanda do Brasil Digital

14
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO fomento à P&D&I

e sigilo de conteúdos e segurança de redes e plataformas

15
SOLUÇÕES INOVADORAS para Internet das Coisas, Big Data, PMEs e 

Municípios de pequeno porte

Figura 2 – Síntese do Projeto Brasil Digital, Inovador e Competitivo 
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por elas. A LCA propõe a criação de um termômetro de políticas públicas que seja atualizado 

anualmente, de forma a identificar rapidamente as ações que não se mostrarem eficazes, e 

corrigir rotas sem que sem comprometam as metas desejadas de médio e longo prazo. 

Fazer parte do PPA materializa o compromisso público e privado com o Projeto Brasil 

Digital Inovador e Competitivo, favorecendo o estabelecimento de prioridades e norteando 

ações de política pública em diversas esferas. 
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Anexo Metodológico 
 

As tabelas a seguir detalham as variáveis que compõem os pilares do DAI (Digital Access Index) 

e do NRI (Network Readiness Index), respectivamente. Na comparação internacional do NRI foi 

usada diretamente a série histórica do World EconomicForum. 

 DAI (Digital Access Index) – Variáveis componentes 

Infraestrutura Poder aquisitivo Conhecimento Qualidade Uso 

Acessos fixos por 
100 habitantes 1- ( % renda per 

capita gasta com 
Telecomunicações) 

Taxa de 
alfabetização da 

população adulta  
Acessos de 

comunicação 
multimídia por 100 

habitantes 

% domicílios que 
possuem 

computadores com 
acesso à Internet 

    

Acessos móveis 
por 100 habitantes 

Matrículas no 
Ensino 

Fundamental e 
Superior   Pesquisa do 

Orçamento 
Familiar: 15 

categorias de 
telecomunicações 

ANATEL PNAD/IBGE 
    

ANATEL PNAD/IBGE 

Fonte: Elaboração LCA. 

 

NRI (Network Readiness Index) – Variáveis componentes 

Ambiente 

Ambiente político e regulatório Ambiente de negócios 

Produtividade legislativa  PIB Estadual per Capita 

Excelências IBGE 

Patentes Estado demora mais que a média nacional na 
abertura de empresas 

  

INPI SEBRAE 

% municípios com conselhos municipais  1 - (maior marketshare de empresas de 
Telecomunicações) 

  

MUNIC/IBGE ANATEL 

Fonte: Elaboração LCA. 
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Prontidão 

Infraestrutura e conteúdo digital Poder aquisitivo Conhecimentos 

Capacidade elétrica instalada 

1 - (% renda per capita gasta com 
Telecomunicações) 

Taxa de alfabetização da 
população adulta  

ANEEL 
  

Matrículas no Ensino 
Fundamental e Superior  

% domicílios com telefones 
celulares    

PNAD/IBGE PNAD/IBGE 

% municípios com provedores de 
Internet 

 Pesquisa do Orçamento Familiar: 
15 categorias de 

Telecomunicações 

IDEB Médio 

% municípios com telecentros 

% municípios com computadores 
com internet disponíveis ao 

público 
INEP 

MUNIC/IBGE 

Fonte: Elaboração LCA. 
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Uso 

Uso individual Uso empresas Uso governo 

Acessos móveis por 100 
habitantes 

% de empresas com intranet  
% municípios que possui 

comunicação com os cidadãos 
via Internet 

  

ANATEL 

% domicílios que possuem 
computadores com acesso à 

Internet 

% domicílios que possuem 
computadores  

% de empresas com web sites 
% municípios com planos de 

inclusão digital 
PNAD/IBGE 

Acessos de comunicação 
multimídia por 100 habitantes 

ANATEL 

TIC DOMICÍLIOS TIC DOMICÍLIOS 
% de usuários da Internet que 

usam redes sociais 

TIC DOMICÍLIOS 

Fonte: Elaboração LCA. 
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