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• Variável fundamental para PD&I

• Inovação – X pessoal qualificado

“A ausência de recursos 
humanos qualificados para 

aBvidades de PD&I é um fator 
de fragilidade ainda maior para 

empresas do segmento de 
serviços de TI”

“36% das empresas que não
realizaram esforço de inovação

2012-14 consideraram alta a 
relevância da ausência de 

pessoal capacitado em 
tecnologias da informação

como jusBficaBva para tanto”

E-Digital à PD&I e TIC

Criar uma políBca de PD&I voltada ao Sec. XXI

TIC = vetor econômico e social 
da atualidade 

PDI = setor essencial para o 
crescimento do país



E-Digital à educação e capacitação

“O acesso a empregos, à
cidadania e à capacidade de 

empreender dependerão cada 
vez mais do fato de que as 

pessoas detenham um conjunto 
de habilidades digitais 

adequadas”

59% escolas públicas de 
ensino básico conectadas 

85% do total de
escolas urbanas com acesso

24% do total de
escolas rurais com acesso

3% das escolas com computador 
dentro de todas as salas 

19% velocidade acesso simultâneo 
de vídeos & jogos

67% professores sem cursos de 
formação ou apenas ferramentas básicas



4ª Revolução industrial?





Saúde
Produção textual e 

análise

Transporte
Sharing economy



Riqueza, progresso tecnológico 
e globalização

Sec XVIII Sec XIX Sec XX Sec XXI

REV. AGRÍCOLA

ERA INDUSTRIAL

ERA DA INFORMAÇÃO

ERA CONCEITUAL

Daniel Pink, A revolução do lado direito do cérebro





Integrar as infraestruturas de 
pesquisa voltadas ao 

desenvolvimento das tecnologias 
digitais

Realizar prospecção de cenários para 
priorização de PD&I que tenham 

impactos posi>vos no nível de renda, 
geração de empregos, produ>vidade 

e compe>>vidade

Promover diálogos permanentes 
entre en>dades de representação do 
governo, da academia e da indústria, 
de modo a garan>r que as polí>cas e 

inicia>vas de PD&I associadas à
transformação digital sejam 
abrangentes, convergentes e 

coordenadas



Priorizar a implementação de 
competências no Ensino Fundamental 

associadas ao Pensamento 
Computacional, tal como definido na 

Base Nacional Curricular Comum

Priorizar, no modelo do Novo Ensino 
Médio, o reforço nas disciplinas do 

grupo STEM

Aprimorar as formações inicial e 
conEnuada dos professores da 

educação básica, considerando as 
transformações tecnológicas



A estrutura de governança da Estratégia estará centrada em Comitê Interministerial, liderado pela Casa Civil

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Casa Civil da Presidência da República 

Comitê Interministerial para a 
Transformação Digital Instância Técnica 

MulJssetorial 
Secretaria ExecuJva

(MCTIC)

Demais órgãos federais vinculados às políJcas de 
transformação digital estabelecidas na Estratégia

E-DIGITAL
Estratégia Brasileira para a Transformação Digital
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