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Agenda:	  Teconologia	  da	  Informação	  no	  Brasil	  

•  Economia digital e crescimento econômico: 	  
	  

•  Globalização e o Panorama Brasileiro de TI 

•  Inovação e Computação  

•  Pesquisa e Multidisciplinaridade 

•  Visão de futuro: Brasil Digital   	  
	  

	  



Tecnologias Digitais são elementos chaves 
das modernas agendas econômica, 
industriais e políticas. 









Economia da Internet 





Mudanças na economia digital são rápidas e 
disruptivas 



















Globalização e o Panorama Brasileiro de TI 





PANORAMA	  DIGITAL	  DO	  BRASIL	  





Brasil: sociedade aberta e  
receptiva as tecnologias digitais 

2,5	  milhões	  de	  profissionais	  de	  TI	  
25	  empresas	  brasileiras	  na	  Global	  Fortune	  2000	  

197,3	  	  milhões	  de	  conexões	  de	  banda	  larga	  
2,4%	  do	  mercado	  mundial	  de	  TI	  (SSW)	  

4º	  mercado	  mundial	  de	  PCs	  
47,4%	  da	  América	  LaQna	  

281,7	  milhões	  de	  celulares	  
8º	  maior	  mercado	  interno	  de	  TI	  (SSW)	  

4º	  mercado	  mundial	  de	  celulares	  (70.3	  mi/vend)	  
105	  milhões	  de	  usuários	  de	  Internet	  
70	  Mi	  de	  usuários	  no	  Facebook	  –	  3º	  
41,2	  Mi	  de	  usuários	  no	  Twi4er	  –	  2º	  

4	  milhões	  no	  Flickr	  
19	  milhões	  de	  usuários	  do	  Linkedln	  –	  3º	  

17,6	  milhões	  no	  Skype	  	  

Fontes:	  ABES	  (2014);	  ANATEL	  (2014);	  BRASSCOM	  (2013),	  FGV	  (2014),	  FORBES	  (2014);	  TELECO	  (2015),	  STATISTA.COM	  (2015);	  IDC	  BRASIL	  (2015);	  TELEBRASIL	  (2015);	  LINKEDIN	  (2015).	  



+209% 

Em	  2014,	  as	  transações	  via	  Mobile	  Banking	  cresceram	  	  expressivamente,	  	  
quarto	  canal	  de	  maior	  relevância	  em	  volume	  

Transações	  Bancárias	  por	  Origem	  
(Em	  bilhões	  de	  Transações	  )	  

Fonte:    Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy&  
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A	  penetração	  mais	  acelerada	  de	  smartphones	  em	  todas	  classes	  sociais	  
alavancará	  o	  crescimento	  para	  as	  transações	  via	  Mobile	  Banking	  

Penetração internet
1 
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Níveis atuais de países com maior 
penetração smartphone 
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Penetração	  de	  Acesso	  a	  Internet	  e	  Smartphones	  
(%	  total	  da	  população)	  

1) Valores estimados para 2014 
2) Considera a penetração de pessoas com acesso a smartphones 
Fonte: Banco Mundial, International Telecommunication, Union, World Telecommunication/CT, Cetic, IPC Target,  Análises Strategy& 
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•  Bancos consolidaram gradativamente a imagem de solidez e 
segurança em canais digitais, reduzindo barreiras de utilização de 
consumidores 

•  Mais da metade da população (55%) tem acesso a internet, e a 
penetração de smartphone continua apresentando crescimento 
importante, atingindo 41% em 7 anos 

•  Brasil pode atingir níveis de penetração de internet e smartphones de 
países desenvolvidos em até 10 anos 

•  Existe uma tendência de convergência entre diferentes plataformas 
para os próximos anos 
–  Internet e smartphones serão canais complementares 

–  Adaptação de funções dos canais, devido a complementaridade, que deverão 
oferecer elementos adequados para cada perfil de uso 

Comentários 



Despesas	  e	  invesBmentos	  com	  tecnologia	  pelos	  bancos	  

Despesas	  e	  InvesQmentos	  em	  Tecnologia	  por	  Bancos	  
no	  Brasil	  (Em	  R$	  Bilhões)	  

TACC 
’10-’14 

+2% 

+16% 

+6% 

Nota: “Outros“ incluem despesas e investimentos, incluindo novas tecnologias que não são classificadas hardware,software ou telecom pelos bancos;  
Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014, Análise Strategy& 

25	  

•  Investimentos em Software vêm crescendo a taxas maiores, mostrando que 
bancos se preocupam cada vez mais com o serviço ao cliente,  experiência 
do consumidor e eficiência 

•  Despesas de um modo geral estão se estabilizando, evidenciando a 
preocupação dos bancos com medidas de eficiência – investimentos 
continuam a crescer acima da taxa de inflação (11% a.a.) 

•  Crescimento maior em Hardware no último ano foi pontual em alguns 
Bancos em função do aumento da capacidade e modernização da 
armazenagem de dados – expurgando estes investimentos pontuais, software 
seria responsável por 42% do total de despesas e investimentos 

•  Os novos desenvolvimentos / manutenção evolutiva representam 57% dos 
gastos com desenvolvimento em 2014, seguidos pela manutenção corretiva/
sustentação, com 24%; investimentos com regulamentação e legislação 
representam 12% 

•  Desenvolvimento de aplicações com recursos internos foi o tipo de gasto 
que mais cresceu (47% a.a.) nos últimos 5 anos, mostrando que os bancos 
estão se preocupando cada vez mais em criar capacitações e ofertas 
diferenciadas 
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RUS EUA INGL JAP CHI ALE FRA BRA IND MEX ARG CHI 

Brasil	  é	  um	  dos	  principais	  parBcipantes	  na	  indústria	  mundial	  de	  tecnologia	  
para	  serviços	  financeiros	  	  

ParQcipação	  do	  Setor	  Financeiro	  no	  Total	  de	  Gastos	  
com	  TI	  do	  País

(1)	  
(%	  do	  total	  de	  gastos	  com	  TI	  –	  2014)	  

Nota: (1) Incluindo Bancos e Seguradoras; Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014, Gartner, Análise Strategy& 
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•  A indústria de serviços financeiros é o maior investidor em 
tecnologia dentre as indústrias globalmente 

•  No Brasil, gastos com TI das instituições financeiras representam 
18% da totalidade das indústrias do país em 2014: 
–  Também é a indústria que mais investe em TI no país do total de USD 59 Bi 
–  Este % de investimento também está em linha com os principais países 

desenvolvidos e emergentes 
•  Do total de USD 351 Bi gastos em TI na indústria de serviços 

financeiros globalmente em 2014, o Brasil representou USD 11,9 Bi 
(equivalente a R$ 27,3 Bi) 

•  Os bancos brasileiros têm o desafio de planejar esse investimento 
de forma adequada, balanceando eficiência e experiência do 
consumidor por meio de  uma plataforma integrada de canais e 
ofertas aos clientes 

Total de gastos 
em TI no Brasil: 
USD 59 Bi (2014) 

Comentários 
Despesas	  e	  InvesQmentos	  em	  Tecnologia	  do	  Sistema	  

Financeiro
	  	  	  (em	  bilhões	  de	  USD	  -‐	  2014)	  

36,9 

24,3 22,8 
17,2 

11,9 
7,7 5,6 4,1 1,8 1,2 

178,8 

40,3 

RUS CHI INGL ALE EUA FRA MEX JAP BRA ARG CHI IND 

Total de gastos 
em TI pela indústria bancária: USD351 

Bi 
(2014) 



•  Indústria:	  
–  Lei	  de	  InformáBca	  	  
–  CERTICS	  
–  PADIS	  
–  Lei	  do	  Bem	  

•  Sociedade:	  
–  CGI	  –	  Comitê	  Gestor	  da	  Internet	  
–  Marco	  Civil	  da	  Internet,	  	  	  
–  Lei	  de	  Proteção	  de	  Dados	  Pessoais	  (*)	  

•  Indústria	  de	  Semicondutores:	  CEITEC	  (Porto	  Alegre)	  
•  Programas	  estratégicos:	  	  TI	  Maior,	  CI-‐Brasil	  

Arcabouço	  Legal	  e	  InsBtucional	  do	  Brasil	  Digital	  



INICIATIVAS:	  

Centros Globais de 
P&D 

Ecosistemas 
Digitais 



Ciber-‐infraestrutura	  de	  	  P&D	  	  

Rede	   Nacional	   de	   Pesquisa	   (RNP):	   	   1.219	   insQtuições,	   3.5	   milhões	   de	  	  
usuários,	  	  27	  estados	  

Computação	   em	   nuvem	   para	   universidades:	   	   2	   data-‐centers,	   Recife	   e	  
Manaus	  

•  Centro	  petaflópico	  de	  computação	  de	  alto-‐desempenho:	  
supercomputação	  avançada	  na	  rede	  -‐	  aprox. 1,1 Petaflops de capacidade 
com 2.5 Petabytes de armazenamento e arquitetura híbrida (CPU/GPU- INTEL XEON-
PHI), com nó de alta memória compartilhada – 6 Tbytes,  da BULL e transferência 
de tecnologia da França para o Brasil com Centro de Pesquisa e de Aplicações da BULL 
no Brasil 

Ciber-‐infraestrutura:	  	  
Rede	  +	  armazenamento	  +	  computação-‐nuvem	  +	  supercomputação	  



Números	  do	  Programa	  	  	  STARTUP	  BRASIL	  

•  TOTAL	  DE	  PROJETOS	  SUBMETIDOS	  EM	  2	  ANOS	  (4	  turmas)	  =	  2.855	  
	  	  	  	  	  	  	  80%	  nacionais	  e	  20%	  internacionais	  (37	  países	  diferentes)	  
•  TOTAL	  DE	  PROJETOS	  APOIADOS	  ATÉ	  AGORA(4	  turmas)	  =	  239	  
	  	  	  	  	  	  	  	  87%	  nacionais	  e	  13%	  internacionais	  
	  
	  
PRIMEIRA	  TURMA	  NACIONAL	  GRADUADA	  EM	  06	  DE	  NOVEMBRO	  em	  São	  Paulo:	  

38	  startups	  
	  
PRIMEIRA	  TURMA	  INTERNACIONAL	  GRADUADA	  EM	  09	  de	  DEZEMBRO	  em	  San	  Francisco:	  

11	  startups	  
	  

INVESTIMENTO	  PÚBLICO	  NAS	  PRIMEIRA	  E	  SEGUNDA	  TURMAS	  R$	  17,5	  MILHÕES	  &	  
PRIVADO	  R$	  33,32	  MILHÕES	  (aceleradoras	  3,52M	  e	  novos	  invesBdores	  29,8M)	  



CENTROS GLOBAIS DE 
1 bilhão investimento privado - 4 anos 

 
P&D 



Inovação e Tecnologia da Informação 



Inovação é chave para o futuro do Brasil 	  
TI é chave para inovação!





Algumas reflexões sobre a computação no Brasil  



Formação	  de	  Capital	  Humano	  para	  TI	  e	  Computação	  

•  Pós-‐Graduação	  
–  69	  	  programas	  de	  pós	  em	  computação	  no	  Brasil	  (7	  programas	  niveis	  6/7	  

CAPES)	  
–  25	  programas	  de	  doutorado	  	  e	  	  67	  mestrados	  nas	  universidades	  brasileiras	  

•  Graduação	  	  
–  Mais	  de	  2000	  	  cursos	  superiores	  na	  área:	  Cciência	  da	  Computação,	  Engenharia	  

da	  Computação,	  Sistemas	  de	  Informação,	  Tecnologia	  da	  Informação,	  …	  
–  Mais	  de	  	  300.000	  	  alunos	  matriculados	  em	  cursos	  da	  área	  	  

•  Programa	  CI-‐Brasil:	  	  mais	  de	  600	  projeBstas	  de	  circuitos	  integrados	  
formados	  

	  
•  BRASIL	  +TI	  –	  plataforma	  de	  capacitação	  online	  do	  TI	  MAIOR	  –	  MCTI+MEC	  

–  Mais	  de	  150.000	  jovens	  em	  dois	  anos	  



Área	  de	  Computação:	  bolsas	  de	  produBvidade	  



Programas	  na	  Área	  de	  Computação	  





Colaboração	  Internacional:	  Brasil-‐UE	  

•  Edital	  2011	  (10	  milhões	  euros) 
1.  Microelectronics/Microsystems	  
2.  Networked	  Monitoring	  and	  Control	  
3.  Future	  Internet	  –	  	  Security	  and	  Experimental	  faciliBes	  
4.  e-‐Infrastructures	  	  

•  Edital	  2013	  (10	  milhões	  euros)	  
1.  Cloud	  CompuBng	  for	  Science	  
2.  Sustainable	  technologies	  for	  a	  Smarter	  Society	  
3.  Smart	  services	  and	  applicaBons	  for	  a	  Smarter	  Society	  
4.  Hybrid	  broadcast-‐broadband	  TV	  applicaBons	  and	  services	  	  

•  Edital	  2015	  (14	  milhões	  euros,	  5	  projetos)	  
1.  Cloud	  CompuBng,	  including	  security	  aspect	  
2. High	  Performance	  CompuBng	  (HPC)	  
3.  Experimental	  Playorms	  

•  Brasil-‐EUA:	  Defesa	  cibernéBca	  	  (2015/2016)	  





Pesquisa em Computação e Multidisciplinaridade 



Ten Simple Rules for a Successful Cross-Disciplinary 
Collaboration (PLOS Biology) 

1.  Enjoy	  entering	  a	  completely	  new	  field	  of	  research	  
2.  Go	  to	  the	  wet	  lab	  
3.  Different	  fields	  have	  different	  terminolgies:	  learn	  the	  language	  
4.  Different	  fields	  move	  at	  different	  speeds:	  do	  not	  become	  impaBent	  
5.  Different	  fields	  have	  different	  reward	  models:	  know	  what	  you	  can	  expect	  	  
6.  What	  different	  fields	  mean	  by	  ``data’’	  
7.  Assess	  the	  advantages	  and	  disadvantages	  of	  service	  work	  
8.  Create	  and	  manage	  structural	  bonds	  
9.  Recognize	  when	  things	  are	  not	  working	  well	  
10.  Be	  synergisBc!	  
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Multidisciplinaridade: alguns alertas 

•  Multidisciplinary research ... 

•  (*) Some Tips: 
1.  Pay your dues in tradional disciplines: publish in prestigious 

disciplinary journals; 
2.  Listen – and explain: traditional disciplines have very different 

cultures, criteria for judging what is good... 
3.  Be humble: meeting of minds do not work if one party does all 

the talking... 
4.  Be patient: “he’s now a computational biologist, but it’s taken 

him time to learn the requisite CS, math and statistics...” 
5.  Be brave: you need a large amount of self-confidence and the 

willingness to take risks....  

(*) An Indifference to Boundings, Nature March 2008  



•  As	  regras	  dos	  programas	  de	  Pos	  (6	  e	  7):	  
–  Processo	  de	  seleção	  de	  candidatos	  a	  mestrado/doutorado	  
–  Processo	  de	  qualificação	  no	  doutorado	  

	  
•  Avaliação	  de	  produBvidade	  de	  docentes:	  

–  Critérios	  de	  concursos	  das	  areas	  
–  Critérios	  das	  areas	  na	  pós	  (CAPES)	  
–  Cultura	  de	  publicação	  

Barreiras	  a	  MulBdisciplinaridade:	  observações	  



Novos	  problemas	  e	  a	  mulBdisciplinaridade	  



Qual a visão para o Brasil Digital? 



Agenda	  para	  o	  Brasil	  Digital	  

Áreas de Ação 

Sociedade	  
Digital	  

CompeQQvidade	  
Digital	  

Governo	  
como	  

Plataforma	  
Ações	  

Estruturantes	  

Soberania	  Tecnológica	  &	  Digital	  



O	  Brasil	  Digital	  deverá	  ter:	  

1.	  Todo	  brasileiro	  com	  acesso	  ao	  Brasil	  Digital.	  
	  

2.	  Cidadãos	  confiantes	  e	  habilitados	  a	  usarem	  os	  recursos	  e	  serviços	  digitais,	  de	  
modo	  a	  aumentar	  a	  qualidade	  de	  vida	  e	  as	  possibilidades	  de	  trabalho.	  

3.	  O	  setor	  da	  economia	  digital	  forte,	  inovador	  e	  compeBBvo	  internacionalmente.	  
	  

4.	  Empresas	  brasileiras,	  especialmente	  as	  pequenas	  e	  médias,	  usando	  amplamente	  
as	  tecnologias	  digitais,	  de	  modo	  a	  operar	  online,	  capturar	  oportunidades	  locais	  e	  
globais,	  aumentando	  o	  faturamento	  domésBco	  e	  internacional.	  
	  

5.	  Crescimento	  sustentável,	  inteligente	  e	  inclusivo.	  
	  

Pilares de uma Visão de Futuro 



Obrigado!	  
virgilio.almeida@mcB.gov.br	  

virgilio@dcc.ufmg.br	  


