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Brasil: rumo ao digital?
O caminho da digitalização é, como todos sabem, sem volta. 
Porém, não há como estimular a criação de uma economia 
digital se o governo for analógico. Transformar digitalmente 
o Brasil tornou-se urgente para fomentar a competitividade 
e, quanto mais cedo isto ocorrer e mais rapidamente as ações 
forem feitas, menor será a diferença em relação a outros paí-
ses. Por ser vasto territorialmente e ainda muito desigual, de 
diversos ângulos que se analise, o Brasil tem índices e esta-
tísticas que o colocam tanto no topo dos rankings, junto aos 
países mais desenvolvidos do mundo, quanto na retaguarda. 
Conseguir fomentar políticas públicas que suavizem esta di-
ferença é um dos principais desafios da nação — e começa por 
incluir digitalmente os cidadãos.

Apesar do aumento significativo nos últimos anos na propor-
ção da população brasileira que usa a Internet, cerca de um 
quarto dos indivíduos (47 milhões de pessoas) seguem des-
conectados. A pesquisa TIC Domicílios 2019, divulgada em 
maio de 2020, apontou que o Brasil conta com 134 milhões de 
usuários de Internet, o que representa 74% da população com 
dez anos ou mais. No que se refere à conexão domiciliar, a In-
ternet está presente em 71% dos domicílios brasileiros. Mais 
de 20 milhões de domicílios não possuem conexão à Internet, 
realidade que afeta especialmente domicílios da região Nor-
deste (35%) e famílias com renda de até um salário mínimo 
(45%). Nas classes DE a proporção de domicílios com acesso 
à Internet passou de 30% em 2015 para 50% em 2019.

A desigualdade no acesso, tanto regional quanto socioeco-
nômica, precisa ser endereçada. Da população vivendo em 
áreas rurais, 53% declarou ser usuária de Internet, proporção 
bastante inferior à verificada nas áreas urbanas (77%). No 
recorte por classe socioeconômica, o porcentual de usuá-
rios das classes DE conectados passou de 30% em 2015 para 
50% em 2019. É, certamente, um avanço, mas há um contin-
gente importante de indivíduos que segue desconectado: 35 
milhões de pessoas em áreas urbanas (23%) e 12 milhões em 

áreas rurais (47%). Entre a população da classe DE, há quase 
26 milhões (43%) de não-usuários.

Além de reduzir a discrepância no acesso, deve-se educar 
a população para não apenas consumirem passivamente 
conteúdo, como também participarem ativamente da eco-
nomia digital. Isso passa por fomentar o uso de ferramen-
tas tecnológicas que vão além do celular, que domina como 
principal dispositivo para acessar a Internet. De acordo com 
a pesquisa do NIC.br, 58% dos brasileiros acessam a rede 
apenas pelo telefone móvel, proporção que chega a 85% na 
classe DE. O uso exclusivo do telefone celular também pre-
domina entre a população preta (65%) e parda (61%), frente 
a 51% da população branca.  
 
Elaborar políticas públicas para que uma parcela cada vez 
maior da população tenha acesso à Internet significa cons-
truir a base para implantar programas que levem a uma maior 
digitalização do governo e da sociedade. Neste sentido, o po-
der Executivo vem afirmando que o governo digital é uma das 
prioridades da atual gestão (2019-2022). Lançada em abril de 
2020, a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 
a 2022 está organizada em princípios, objetivos e iniciativas 
que nortearão a transformação do governo por meio de tec-
nologias digitais. O plano norteará as ações de todos os ór-
gãos federais com o objetivo de transformar o governo pelo 
digital, oferecendo serviços de melhor qualidade, mais sim-
ples, acessíveis e a um custo menor para o cidadão.

A Estratégia de Governo Digital de 2020 vem na esteira do de-
creto, de março de 2018, que instituiu a Estratégia Brasileira 
de Transformação Digital (E-Digital), apresentando mecanis-
mos para o fortalecimento do ecossistema de inovação na-
cional e para o desenvolvimento de projetos de internet das 
coisas (IoT, na sigla em inglês). Um dos pilares da E-Digital, 
a IoT avançou com a publicação, em junho de 2019, do Pla-
no Nacional de Internet das Coisas (IoT), que também dispôs 
sobre a Câmara IoT, órgão colegiado que irá supervisionar as 
ações no âmbito do Plano. 

Iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MCTIC), Ministério da Economia 
e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) em conjunto com a sociedade civil — 
empresas, academia, agencias de fomento e outros ór-
gãos —, o Plano Nacional de IoT nasceu com a meta de 
fazer o Brasil se beneficiar da tecnologia que conecta 
máquinas. Ele foi criado a partir de um vasto estudo 
conduzido pelo consórcio McKinsey/Fundação CPqD/ 
Pereira Neto Macedo, que realizou um diagnóstico e 
propôs políticas públicas no tema internet das coisas 
para o Brasil. O estudo foi organizado em quatro fa-
ses: diagnóstico geral e aspiração para o Brasil; seleção 
de verticais e horizontais; aprofundamento e elabora-
ção de plano de ação (2018-2022); e detalhamento das 
principais iniciativas do plano de ação.
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MELHORAMOS, MAS AINDA FALTA
Tais políticas contribuíram para o Brasil, embora longe do 
topo, ter avançado no ranking da Organização das Nações 
Unidas na Pesquisa sobre Governo Eletrônico 2020 ocupan-
do a 54ª posição. A maior oferta de serviços públicos pela 
internet fez o País progredir e ser incluído, pela primeira 
vez, no grupo de alto índice de desenvolvimento em e-gov 
(EDGI, na sigla em inglês). O relatório apontou que o Brasil 
priorizou a transformação digital do governo e da econo-
mia por meio da Estratégia Brasileira de Transformação 
Digital (E-Digital) e que também o país ativou estruturas 
de políticas para inclusão digital e melhorou o acesso a da-
dos e informações públicas. O Brasil tem sido um membro 
ativo do projeto de cooperação digital com a E-Governan-
ce Academy na Estônia, que visa a desenvolver uma esfera 
digital internacional segura e baseada em direitos. 

O índice EDGI é composto por três indicadores que cap-
turam o escopo e a qualidade dos serviços online, o status 
da infraestrutura de telecomunicações e a capacidade hu-
mana disponível. Por esses critérios, não é de se estranhar 
que Dinamarca, Coreia do Sul, Estônia, Finlândia, Austrá-
lia, Suécia, Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos, 
Holanda, Cingapura, Islândia, Noruega e Japão figuram no 
topo da elite global do e-gov.

A Suécia, por exemplo, está entre os mais avançados paí-
ses em relação ao nível de digitalização de sua sociedade. 
O Índice de Economia e Sociedade Digital (DESI/2019), da 
Comissão Europeia, coloca o país em 2º lugar entre 28 paí-
ses. A maturidade de governo online entrega em alto nível 
serviços para o cidadão; e é fruto de um trabalho contínuo.  

Há cinco anos, a Primeira Agenda Digital (2015-2018) do 
governo sueco abordou a digitalização de diferentes pers-
pectivas com foco em cinco áreas: infraestrutura digital 
nacional e governo digital; maturidade digital; capacidade 
de inovação digital; criação de uma agência para o gover-
no digital e reforma legal do primeiro digital. Em 2017, a 
Suécia lançou sua estratégia de digitalização formada por 
competência digital; segurança digital; inovação digital; 
gerenciamento digital e infraestrutura digital. Em 2018 foi 
criada a Agência para o Governo Digital (DIGG) que coor-
dena e apoia a digitalização na administração pública.

Analisando a América Latina, a Pesquisa sobre Governo 
Eletrônico 2020 da ONU, apontou que, além do Brasil, Ar-
gentina, Chile e Costa Rica melhoraram significativamente 
entre 2018 e 2020 e transitaram para o grupo de EDGI mui-
to alto. Nesses países, diz o relatório, o progresso reflete 
esforços sustentados para a criação e implementação de 
estratégias detalhadas de e-gov, a evolução do ambiente 
normativo e o alto nível de cooperação regional e interna-
cional em campos digitais relevantes.  

O Chile tem avançado na digitalização e seguido uma 
agenda de transformação que avança apesar da troca de 
governos. Com isso, em 2019, mais de 5 milhões de chile-
nos utilizavam o serviço da ClaveÚnica, que dá acesso aos 
serviços do Estado, para realizarem 380 procedimentos do 

setor público, uma média de mais de 22 milhões transações 
online nos últimos dois anos. Até 2022 o país pretende mo-
dernizar em 100% os procedimentos do Estado para que 
os cidadãos façam uso de todos os serviços apenas com a 
autenticação pessoal. Já no Brasil, apenas três em cada dez 
serviços públicos são 100% digital. 

A Colômbia leva muitos anos promovendo a digitalização 
do país. Mais recentemente, o “Plano Nacional de Desen-
volvimento 2018-2022” prevê não só a inclusão, como um 
ambiente propício para o desenvolvimento digital que 
transforme e capacite cidadãos e lugares. O Estado quer 
fornecer à população acesso a habilidades digitais básicas, 
bem como ferramentas, aplicativos e conteúdo que lhes 
permitam fazer uso produtivo do ambiente digital para so-
lução de problemas e geração de renda. 

Isso inclui melhorar a infraestrutura e a conectividade, fa-
zendo a internet chegar a áreas isoladas — um desafio se-
melhante ao do Brasil. Para tanto, foi desenvolvida a ação 
“Conectividade para a equidade” por meio da qual o go-
verno projeta impactar os 36% do território que não conta 
com implantação de infraestrutura de telecomunicações.  
E, com objetivo de reduzir a lacuna digital, a Colômbia lan-
çou, em 2019, o projeto “Internet para todos”, em parceria 
com Telefónica Movistar e Facebook beneficiando mais de 
1.600 habitantes de algumas comunidades.    

Fora da América Latina, a Índia vem colhendo frutos da po-
lítica e desmonetização, implantada, parte da estratégia 
de digitalização do governo, que removeu 86% das notas 
em circulação. Com isso, criou a base para uma economia 
digital e inseriu cidadãos nos sistemas de pagamento. A re-
volução fez com que o Aadhaar fosse o único sistema técni-
co fora dos EUA a quebrar o limiar de 1 bilhão de usuários e 
o único sistema desenvolvido pelo setor público. Por meio 
de APIs, o India Stack permite que governos, empresas, 
startups e desenvolvedores utilizem uma infraestrutura 
digital sem presença, sem papel e sem dinheiro. Isso re-
duziu a burocracia e facilitou a vida dos indianos, que só 
precisam de um smartphone para, por exemplo, solicitar e 
receber benefícios. 

A estratégia da Índia, contudo, não foi imediatista. O India 
Stack nasceu em 2009 com a criação da Autoridade úni-
ca de identificação. Depois, em 2011, veio o Aadhaar Pay-
ments Bridge & Aadhar Enabled Payment System que usa 
o número Aadhaar como uma chave central para canalizar 
eletronicamente os benefícios e subsídios do governo.

Revisar continuamente suas prioridades de desenvolvi-
mento para melhor atender às necessidades da socieda-
de e adotar o desenvolvimento do governo eletrônico e a 
transformação digital têm sido a estratégia dos governos 
dos países que mais avançam na digitalização. Ainda as-
sim, um ponto crucial para o sucesso de qualquer política 
pública está no fomento à universalização do acesso à in-
ternet. Afinal, as iniciativas de governo eletrônico e a par-
ticipação eletrônica não podem ser plenamente realizadas 
se parte da população puder ser alcançada. 



BRASIL
População: 210.147.125 (IBGE) PIB: R$ 7,3 trilhões
Capital humano: 0,56 PIB 2019: +1,1%

BRASÍLIA

VISÃO GERAL
O Brasil viveu um 2019 tenso do ponto de vista econômico, 
social e, principalmente, ecossistêmico. Em 25 de janeiro, 
ocorreu a maior tragédia ambiental brasileira; o rompimen-
to da Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), 
que resultou em mais de 259 mortos e colocou em holofote 
uma das mais lucrativas atividades econômicas brasileiras: a 
mineração. As queimadas da Amazônia e o desmatamento 
atingiram nível máximo entre julho e agosto. Segundo o Inpe, 
9.761 quilômetros quadrados de floresta foram devastados, 
um aumento de 29,5%. Nos primeiros nove meses de 2019, 
o desmatamento chegou a ser de 8.409 quilômetros qua-
drados, quando o mesmo período do ano passado registrou 
4.602 quilômetros quadrados de degradação da região. 

Apesar de aprovar a principal pauta da agenda político-admi-
nistrativa (a reforma da previdência), o governo brasileiro não 
conseguiu reverter drasticamente a queda dos indicadores 
econômicos e o ano foi marcado por uma lenta recuperação 
da atividade econômica, aumento da informalidade, preca-
riedade dos empregos, queda de juros e alta do dólar. Só no 
fim do ano, a perspectiva se tornou um pouco mais otimista, 
com pequena alta do PIB e a sinalização (para o mercado pri-
vado) de que as principais reformas podem ter início em 2021. 
Do ponto de vista político, a polarização seguiu estimulada, 
com repercussões no meio internacional. Diversas ocorrên-
cias de violência demonstraram a tragédia social de jovens e 
crianças que vivem nas periferias.

PIB
Nos primeiros dois trimestres do ano de 2019, o PIB (Produto 
Interno Bruto) brasileiro avançou timidamente. A perspecti-
va de crescimento do PIB foi revista (para baixo e para cima) 
várias vezes. Somente em novembro, o governo aumentou a 
projeção para o crescimento da economia em 2019. A estima-
tiva do PIB foi revisada de 0,85% para 0,90%. Para 2020, havia 
uma previsão de expansão do PIB em 2,32%, mas a pandemia 
de Covid-19 alterou todo o cenário. Essas estimativas estão 
no Boletim Mac Rofiscal da Secretaria de Política Econômica 
(SPE) do Ministério da Economia, divulgada em 7 de novem-
bro. Importante destacar que, desde 2018, o Brasil caiu do 8º 
para o 7º lugar na economia global, segundo o FMI.  

Um pouco depois, em 3 de dezembro, o IBGE divulgou que 
o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,6% no 3º trimestre 
de 2019, frente ao 2º trimestre de 2019, na série com ajuste 
sazonal. Em relação a igual período de 2018, o crescimento 
foi de 1,2%. No acumulado em quatro trimestres termina-
dos no 3º trimestre de 2019, o PIB registrou crescimento de 
1,0%, frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores. 
No acumulado do ano até o mês de setembro, o PIB cresceu 
1,0%, em relação a igual período de 2018. A taxa de desocu-
pação (11,6%) no trimestre móvel encerrado em outubro de 
2019 ficou estatisticamente estável tanto em relação ao tri-
mestre de maio a julho de 2019 (11,8%) quanto em relação ao 
mesmo trimestre de 2018 (11,7%), segundo o IBGE.

PRIVATIZAÇÕES
Em agosto de 2019, o governo anunciou a inclusão de nove 
empresas estatais no PPI (Programa de Parcerias de Investi-
mentos). A medida significou um avanço no plano de deses-
tatização para a iniciativa privada, uma promessa que figurou 
no discurso adotado na campanha eleitoral de 2018 e que era 
central nas intenções do governo. 

No pacote, entraram empresas como Correios, Telebrás e Da-
taprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 
Social). Outras companhias também ficaram na mira da pri-
vatização, mas fora do pacote. A BR Distribuidora, subsidiária 
da Petrobras, foi privatizada no fim de julho; a Casa da Moeda 
foi incluída no PPI em outubro; e o governo também passou 
a discutir a venda da Petrobras, maior estatal brasileira, para 
até o fim do mandato de Jair Bolsonaro.

REFORMA DE ESTADO
Uma proposta de reforma do Estado foi apresentada ao le-
gislativo, logo após a aprovação da reforma da Previdência 
no Congresso. O governo deixou claro que focaria ainda em 
mais frentes: a reforma tributária e a reforma administrati-
va. As duas últimas ficaram para 2020. Em termos gerais, o 
pacote de três PECs (Propostas de Emenda à Constituição), 
anunciado em novembro, estabelece como principais frentes 
de atuação a redução de despesas, a desvinculação de gastos 
públicos e maior autonomia aos Estados e municípios.



Pacto federativo, que repassa verbas e responsabilidades aos Estados e municípios, aumentando o poder de decisão dos gover-
nos locais sobre o direcionamento dos gastos. Também está contida uma proposta de extinção de municípios pequenos consi-
derados insustentáveis financeiramente e medidas de alívio aos cofres públicos em momentos de pressão e emergência fiscal.

PEC emergencial, que antecipa o acionamento dos chamados gatilhos previstos na lei do teto de gastos. As medidas permitem 
que o governo reduza temporariamente a jornada de trabalho e os salários de servidores públicos, congelando também benefí-
cios e avanços de carreira para quem trabalha na máquina pública.

PEC dos fundos, que tem o objetivo principal de liberar recursos que antes tinham um destino predeterminado. Ela faz isso ao 
extinguir a grande parcela dos 281 fundos públicos que, segundo o governo, retêm cerca de R$ 220 bilhões. Esses montantes 
seriam destinados ao pagamento da dívida pública.

As PECs que reformulam as contas do governo nos níveis federal, estadual e municipal devem ser um dos principais focos do 
governo no Congresso no primeiro semestre de 2020.

GOVERNO
Como estimular a criação de uma economia digital se o 
governo for analógico? Há um bom tempo, o mercado pri-
vado e especialistas em transformação digital fazem essa 
pergunta. Esforços para a construção de uma estratégia di-
gital no governo, no entanto, são mensuráveis com marcos 
históricos há mais de uma década. O Poder Executivo atu-
al, porém, tem propagado que o governo digital é uma das 
mais altas (e centrais) prioridades da atual gestão (2019-
2022) e fundamental também para enxugar a máquina. No 
primeiro ano de mandato, a atual equipe econômica rees-
truturou a governança da coordenação desta pauta, anun-
ciou um elenco de prioridades e tem demonstrado, ainda, 
sua disposição para conferir independência e autonomia 

aos gestores do planejamento e execução da política de 
governo digital.

Sob o ponto de vista político, o tema tem status reconhecido na 
estrutura hierárquica ministerial, a Secretaria de Governo Digi-
tal (SGD) tem orçamento de R$ 90 milhões. A agenda de trans-
formação digital na gestão pública aparenta ter subido de pata-
mar, quando passou a ser vinculada ao cerne de uma das pastas 
mais fortes da gestão, o Ministério da Economia, e articulada 
sob a visão de estruturas vinculadas diretamente ao gabinete 
da presidência. O governo tem destacado, ainda, a previsão de 
crescimento de 5,7% no PIB com avanços nessa área. A ideia é 
criar uma experiência multicanal, com foco nas áreas:

CIDADANIA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREGO

O PACOTE CONTÉM 3 PECS

DESAFIOS
No Brasil, cerca de 30% dos cidadãos ainda não têm acesso 
à web. O governo tem afirmado que a agenda digital depen-
de de conectividade. As indústrias do setor dizem que não há 
conectividade sem infraestrutura de telecomunicações. Ela é 
o pilar principal para transformação digital do País. O leilão 
da tecnologia 5G (detalhes adiante), previsto para 2020, pode 
ficar para 2021. 

Não que antes (em governos anteriores) o tema governo di-
gital não estivesse em evidência ou sob a coordenação de im-

portantes esferas do Poder Executivo. No Brasil, em 2017, era 
atribuição do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão a coordenação de esforços com vistas a desenvolver 
um governo digital, sob a responsabilidade da Secretaria de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (SETIC) - extinta.  
O fato é que agora a agenda tem permitido o enxugamento 
de quadro pessoal do governo e, em tese, mais produtivida-
de. No fim de dezembro de 2019, devido aos cortes de pro-
fissionais no INSS, houve, no entanto, filas para a obtenção 
de serviços essências, com exposição de mulheres gestantes 



ESTRUTURA DE GOVERNO DIGITAL
SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL (SGD) 
O novo Ministério da Economia, definido pela Medida Pro-
visória (MP) 870, deu origem à Secretaria de Governo Digital 
(SGD) do ME. A SGD é um órgão central do Sistema de Admi-
nistração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder 
Executivo Federal (Sisp) e tem a responsabilidade de definir 
políticas e diretrizes, orientar normas e supervisionar as ativi-
dades de gestão dos recursos de tecnologia da informação e 
comunicação do sistema. Comandada por Felipe Monteiro, a 
SGD está sob o guarda-chuva da Secretaria Especial de Des-
burocratização, Gestão e Governo Digital do ME, dirigida por 
Paulo Antonio Spencer Uebel. 

Sobre a SGD: é articulada com a Secretaria Especial de Mo-
dernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, conforme Decreto nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019, 
e tem, entre suas funções, definir diretrizes, normatizar e coor-
denar projetos de simplificação de serviços e políticas públicas, 
de transformação digital de serviços públicos, de governança e 
compartilhamento de dados e de utilização de canais digitais.

Também em articulação com a Secretaria de Orçamento Fe-
deral, a SGD apoia a elaboração e acompanha a execução do 
orçamento destinado ao pagamento de equipamentos e ser-
viços de tecnologia do Sisp; e promove pesquisa sobre novas 
tecnologias que possam aprimorar as ações dos órgãos da ad-
ministração pública. Também é responsável por estabelecer 
os limites de valores e realizar a aprovação dos processos de 
contratação de bens ou serviços de tecnologia, além de pro-
por ações para aumentar a eficiência do gasto público. A ela 
cabe ainda a oferta de plataformas e serviços compartilhados 
na administração pública federal, e a prospecção, o desenho e 
as melhorias de arquiteturas, metodologias, processos, apli-
cações, plataformas e bases tecnológicas a serem adotadas 
pelos órgãos integrantes do Sisp.

COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS
O CCGD foi instituído pelo Decreto 10.046, de 9 de outubro 
de 2019, com competências para deliberar, dentre outras, 
sobre as orientações e as diretrizes para a categorização de 
compartilhamento amplo, restrito e específico, e a forma e o 
meio de publicação dessa categorização, observada a legisla-
ção pertinente, referente à proteção de dados pessoais; e as 
orientações e as diretrizes para a integração dos órgãos e das 
entidades com o Cadastro Base do Cidadão.
 
PRIORIDADES 
Os 4 objetivos da SGD para o governo digital no Brasil

1. Lançar a identidade digital
2. Publicar mil novos serviços digitais
3. Interoperabilidade - unificar os canais digitais do governo 
4. Agilizar o registro de empresas no País

IDENTIDADE DIGITAL DO BRASILEIRO
Atualmente, há 8 milhões de brasileiros com biometria. A 
meta anunciada é chegar a 146 milhões até 2022. A identi-
dade digital, de acordo com a SGD, agruparia os demais do-
cumentos. São citadas como oportunidades da identidade 
digital: identificação unívoca, redução de risco para setor pri-
vado, assinatura digital e privacidade dos dados pessoais.  

O Secretário da SGD apresentou o desafio do Governo Fede-
ral em atender à quarta maior demanda mundial por serviços 
digitais: a população brasileira. O Brasil é apenas o 44º país 
em oferta de serviços digitais. De acordo com a SGD, a digi-
talização dos serviços públicos hoje prestados em “balcão” 
promoverá uma economia de aproximadamente 50,4 bilhões 
de reais anuais, e o governo está passando pela transição do 
governo eletrônico para o governo digital. Atualmente são 
oferecidos 2.855 serviços aos cidadãos, 39% deles são digi-
tais, segundo a SGD.

MAIS PROFISSIONAIS PREPARADOS
A força de trabalho de TI na administração pública federal é 
de 11 mil, conforme dados do Autodiagnóstico 2018. Porém, 
eles estão divididos em várias carreiras. A carreira dos ana-
listas em tecnologia da informação especificamente, que é 
gerida pela SGD/SEDGG/ME, tem se mostrado não atrativa, 
o que é comprovado pelo turnover de quase 50%. Para mini-
mizar os problemas relativos a ela, o Ministério da Economia 
está estudando a proposta de uma nova Medida Provisória. -

Portal Gov.br: O decreto 9.756, de 11 de abril de 2019, insti-
tuiu o portal único “gov.br” e dispõe sobre as regras de unifi-
cação dos canais digitais do governo federal. Os três primei-
ros sites a migrar para o gov.br foram o de Serviços, Governo 
do Brasil e Palácio do Planalto, que juntos recebem cerca de 
13 milhões de visitantes por mês. O decreto determinou a 
migração dos cerca de 1,6 mil sites da administração federal 
para o portal gov.br desde 31 de julho, com prazo final até 31 
de dezembro de 2020, e também a desativação dos endere-
ços eletrônicos existentes. O governo federal prevê inves-
tir cerca de R$ 43 milhões no projeto, com hospedagem do 
portal, migração de conteúdos e suporte”, informaram, em 
nota, o Ministério da Economia, a Secretaria Geral da Presi-
dência e a Secretaria de Governo.

esperando para conseguir a licença maternidade e idosos 
para ingressar com pedidos de aposentadoria. No meio deste 
contexto, havia a promessa de que a digitalização daria mais 
agilidade aos processos. 

As estratégias e estudos desenhados em gestões anteriores 

têm servido de instrumentos para a implementação da nova 
política digital. Documentos citam, no entanto, o anúncio de 
um plano global de transformação digital do País, com foco 
para além do governo digital — incluindo Educação, Empre-
endedorismo e Inclusão —, mas que não foi apresentado de 
maneira coesa, de forma transversal e interministerial.



PARCERIA
A Dinamarca ocupa o 1.º lugar em governo digital entre os 
193 países das Nações Unidas. Em maio, Brasil e Dinamarca 
renovaram a parceria para acelerar a transformação digital no 
governo. O acordo foi firmado em memorando de entendi-
mento com foco na transformação digital do setor público. 
O acordo prevê apoio financeiro, técnico e logístico no trei-
namento de servidores públicos brasileiros. A Dinamarca ini-
ciou a digitalização do Estado há 15 anos, quando iniciou sua 
transformação digital. 

META
A meta anual, de 400 novos serviços em 2019, foi ultrapassa-
da ainda na primeira semana de outubro de 2019. A acelera-
ção do processo de transformação, do qual participam hoje 
24 órgãos federais, já possibilita a economia de R$ 1,7 bilhão/
ano para o governo e a sociedade.

Quem mais economiza, destaca o governo, é o cidadão, que 
deixa de se deslocar até unidades de atendimento presencial, 
de gastar com transporte e inclusive com despachantes para 
ter acesso mais ágil aos serviços. A economia para a socie-
dade com os serviços transformados, que representam 19 
milhões de demandas anuais dos cidadãos, chega a R$ 1,38 
bilhão/ano, calcula a SGD.

ACESSO PELO CELULAR
O governo federal oferece quase 3,3 mil diferentes servi-
ços à população - isso inclui toda a administração direta, 
autarquias e fundações. Neste momento, 53% de todos os 
serviços já são acessados via online. Estão agrupados neste 
portal gov.br. A aceleração da transformação digital apro-
veita a cultura de utilização massiva do aparelho celular pela 
população brasileira.

NÚMEROS
• Quase 3 mil serviços são oferecidos (pelo governo) ao cidadão e 

ao empreendedor brasileiro
• Apenas 3 em cada 10 serviços são 100% digital
• Quase 2 mil projetos são presenciais 
• Um serviço público é entregue para o cidadão, em média, em 

46 dias
• O governo promete ampliar em 5 a 6 vezes a capacidade de 

transformação
• O governo federal tem 1.500 sites e mais de 200 aplicativos - a 

ideia é unificar 
• Há 77 milhões de inscritos no Cadastro Único - de acordo 

com o governo é a maior base do mundo de população em 

vulnerabilidades social  
• Pretende unificar, por exemplo, os dados do Cadastro, para 

conectar as vagas de empregos como o perfil das pessoas em 
situação e vulnerabilidade. 

• Em estudos experimentais foram realizados 3,6 milhões de ma-
tchs através do uso de um algoritmo de inteligência artificial 

• Nos próximos anos, a economia digital global deverá crescer 
2,5 vezes mais rápido do que o ritmo da economia tradicio-
nal, representando mundialmente US$ 23 trilhões até 2025 
(McKinsey)

• O Brasil representa a 4ª maior demanda de internet do mundo

IDENTIDADE DIGITAL DO BRASIL • PORTAL GOV.BR
O decreto 9.756, de 11 de abril de 2019, instituiu o portal único 
“gov.br” e dispõe sobre as regras de unificação dos canais digi-
tais do Governo federal. Os três primeiros sites a migrar para 
o gov.br foram o de Serviços, Governo do Brasil e Palácio do 
Planalto, que juntos recebem cerca de 13 milhões de visitantes 
por mês. O decreto determinou a migração dos cerca de 1,6 mil 
sites da administração federal para o portal gov.br desde 31 de 
julho de 2019, com prazo final até 31 de dezembro de 2020, e 
também a desativação dos endereços eletrônicos existentes. 
O governo federal prevê investir cerca de R$ 43 milhões no 
projeto, com hospedagem do portal, migração de conteúdos 
e suporte”, informaram, em nota, o Ministério da Economia, a 
Secretaria Geral da Presidência e a Secretaria de Governo.

PLANO NACIONAL DE INTERNET DAS COISAS 
Publicado em  25 de junho de 2019, no Diário Oficial da União 
(DOU), o Decreto nº 9.854, instituiu o Plano Nacional de Inter-
net das Coisas (IoT) e dispôs sobre a Câmara IoT, órgão colegia-
do que irá supervisionar as ações no âmbito do Plano. O Plano 
Nacional de IoT foi criado pelo então Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Ministério da 
Economia e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) em conjunto com a sociedade civil – em-
presas, academia, agências de fomento e outros órgãos – para 
garantir que o Brasil se beneficie da tecnologia de IoT. 

De acordo com o decreto, o então MCTIC, a partir de critérios 
de oferta, de demanda e de capacidade de desenvolvimen-
to local, irá apontar as áreas prioritárias para aplicações de 
soluções de IoT incluindo, no mínimo, os ambientes de saú-
de, de cidades inteligentes, de indústrias e rural. Os impactos 
deverão ser sentidos na indústria, agricultura, serviços e ci-
dades inteligentes, levando a um novo patamar a mobilidade 
urbana, a segurança pública saúde e a educação, informou o 
governo. O artigo 5º estabelece os seguintes temas que in-
tegrarão plano de ação destinado a identificar soluções para 
viabilizar o Plano Nacional de Internet das Coisas: ciência, 
tecnologia e inovação, inserção internacional; educação e 
capacitação profissional; infraestrutura de conectividade e 
interoperabilidade; regulação, segurança e privacidade; e via-
bilidade econômica. 

ESTRATÉGIA DIGITAL
O decreto da Estratégia Brasileira de Transformação Digital 
(E-Digital), instituída pelo Decreto 9.319, de 21 de março de 
2018, apresenta importantes mecanismos para o fortaleci-

NÚMEROS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
1700

serviços digitais para o cidadão no portal gov.br

486
serviços transformados desde janeiro de 2019

1,7 bi
de reais de economia estimada em 2019



mento do ecossistema de inovação nacional e para o desen-
volvimento de projetos de IoT. Teve como objetivo dar mais 
clareza e segurança jurídica necessária para que, em prol da 
sociedade, o setor produtivo possa, por exemplo, criar planos 
e projetos na área digital com mais planejamento. Ele nor-
teou as ações de 2019.

CÂMARA DA GOVERNANÇA
O novo decreto institui a Câmara de Gestão e Acompanha-
mento do Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação 
Máquina a Máquina e Internet das Coisas (Câmara IoT) como 
órgão de assessoramento destinado a acompanhar a imple-
mentação do Plano Nacional de Internet das Coisas. Cada um 
dos ambientes priorizados terá uma câmara de governança. 
A Câmara da Indústria 4.0 foi inaugurada em abril de 2019 e 
seus grupos de trabalho têm se reunido com o objetivo de 
propor uma série de ações em prol da indústria brasileira. A 
Câmara do Agro 4.0 deverá ser inaugurada em julho de 2020 
e será coordenada em conjunto pelo MCTIC e Ministério da 
Agricultura. As Câmaras Saúde 4.0 e Cidades 4.0 serão as pró-
ximas a serem implementadas.

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA IOT
O objetivo da Câmara é  monitorar e avaliar as iniciativas de 
implementação do Plano de IoT, promover e fomentar parce-
rias entre entidades públicas e privadas, discutir com os ór-
gãos e entidades públicas os temas do plano de ação, apoiar 
e propor projetos mobilizadores,  atuar conjuntamente com 
órgãos e entidades públicas para estimular o uso e o desen-
volvimento de soluções de IoT.

CONEXÃO
O termo “Internet das Coisas” (IdC ou IoT na sigla em inglês) 
vem sendo adotado nos últimos anos para designar um 
ecossistema em que não apenas pessoas estão conectadas 
por meios de seus computadores e smartphones, mas tam-
bém dispositivos estão interligados entre si, com usuários e 
com sistemas complexos de coleta, processamento de da-
dos e aplicações de diversos tipos.

Em um linguajar técnico, o Decreto que instituiu o plano na-
cional define o conceito como “a infraestrutura que integra 
a prestação de serviços de valor adicionado com capacida-
des de conexão física ou virtual de coisas com dispositivos 
baseados em tecnologias da informação e comunicação 
existentes e nas suas evoluções, com interoperabilidade”.

ESTUDO “INTERNET DAS COISAS”
O BNDES, em parceria com o então Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), apoiou a re-
alização de um estudo para o diagnóstico e a proposição de 
plano de ação estratégico para o País em Internet das Coisas 
(Internet-of-Things - IoT). O estudo foi conduzido pelo con-
sórcio McKinsey/Fundação CPqD/ Pereira Neto Macedo sele-
cionado por meio da Chamada Pública BNDES/FEP Prospec-
ção nº 01/2016 – Internet das Coisas (Internet of Things - IoT).

Com o objetivo de realizar um diagnóstico e propor políticas 
públicas no tema Internet das Coisas para o Brasil, o estudo 
foi organizado em 4 fases: 

1. Diagnóstico geral e aspiração para o Brasil;
2. Seleção de verticais e horizontais; 
3. Aprofundamento e elaboração de plano de ação (2018 - 

2022); e

4. Detalhamento das principais iniciativas do plano de ação. 

Um estudo do McKinsey Global Institute estima que o impac-
to de IoT na economia global será de 4% a 11% do produto 
interno bruto do planeta em 2025 (portanto, entre 3,9 trilhões 
e 11,1 trilhões de dólares). Até 40% desse potencial deve ser 
capturado por economias emergentes. No caso específico do 
Brasil, a estimativa é de 50 bilhões a 200 bilhões de dólares de 
impacto econômico anual em 2025. Mais importante do que 
os ganhos econômicos são os benefícios para a sociedade que 
a ampla adoção de IoT pode trazer.  

CAPITAL HUMANO
A ampliação da força de trabalho qualificada em IoT é ob-
jetivo premente para que a adoção e o desenvolvimento 
dessas soluções avancem. Por um lado, há questões es-
truturais relacionadas às deficiências de mão de obra que 
levam 48% dos empregadores no Brasil a afirmar que a 
falta de habilidades específicas é um grande obstáculo ao 
preenchimento de vagas. Por outro, há um baixo núme-
ro de formandos brasileiros em áreas relacionadas à IoT, 
como engenharia e computação. Apenas 7% dos forman-
dos brasileiros estão nessas áreas, quando na Alemanha 
são 15%, na Colômbia são 17% e no México, 19%. Seja pela 
insatisfação de empregadores e/ou pelo baixo porcentual 
de formandos, a oferta de cursos em temas cruciais para o 
desenvolvimento de IoT ainda não é suficiente. Por isso, a 
importância de fomentar a demanda por esse tipo de co-
nhecimento: tanto despertando os interesses dos jovens, 
quando aumentando a demanda no mercado.

FORMAÇÃO EM MACHINE LEARNING 
O governo realizou uma parceria com a Microsoft para a uti-
lização da machine learning e management analytics para 
integrar os cidadãos ao mercado de trabalho. Mais de 3,6 mi-
lhões de pessoas foram categorizadas como aptas ao empre-
go nas áreas focadas.

ESTUDOS
O campo da pesquisa acadêmica nacional também pos-
sui espaço para desenvolvimento. Um exemplo é queda 
na oferta de bolsas em engenharia e áreas relacionadas à 
tecnologia. Elas caíram de 41.000 para 26.000 entre 2013 
e 2015, bem como as autorizações de trabalho concedidas 
a estrangeiros caíram 46% entre 2011 e 2015. Portanto, 
o Brasil tem atraído menos talentos internacionais e tem 
investido menos em pesquisa. Por isso, é tão importante 
o objetivo de fortalecer o corpo de pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) em áreas relacionadas à IoT e garantir que 
tenham qualidade internacionalmente competitiva – o que 
necessariamente envolverá uma mistura de pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros. 

CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL
O governo federal publicou, em setembro de 2019, as regras 
para a nova carteira de trabalho digital. A medida provisória 
da liberdade econômica determinou que a emissão da cartei-
ra passe a ser preferencialmente digital. O trabalhador pode 
baixar a carteira digital de graça no celular. Com o CPF, ele 
passa a ter acesso às informações fornecidas pelos empre-
gadores como férias e salário. O documento digital pode ser 
usado na hora de pedir a aposentadoria, mas o INSS reco-
menda que a carteira de papel ainda seja guardada no caso 
de alguma divergência de dados.



EDUCAÇÃO

INFRAESTRUTURA

O Ministério da Educação informou em anúncio público que o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai se tornar digital. 
A proposta é de uma implementação progressiva. Em 2020, 
a versão digital deverá ser aplicada em fase piloto. A previ-
são do governo é abandonar as versões impressas em 2026.  
A iniciativa dá grande visibilidade ao plano de transformação 
digital que o MEC anunciou, o de disponibilizar 99 serviços em 
ambiente digital até 2020. A medida promete trazer facilida-
de e simplificação para o acesso, a solicitação e acompanha-
mento de serviços ao cidadão. 

Além disso, o usuário terá login e senha únicos e poderá ainda 

avaliar a prestação dos serviços. O lançamento do Plano de 
Transformação Digital do MEC ocorreu, em julho de 2019, na 
sede da pasta. Todas essas iniciativas refletem uma redução 
de gastos inicial de R$ 32,5 milhões. Dos serviços que passa-
rão pela transformação digital, 48 são da educação superior, 
47 da educação básica e 4 da educação profissional e tecno-
lógica. A medida também abrangerá serviços disponíveis na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes), na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) e no Instituto Nacional de Ensinos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O governo prometeu colocar seu plano, estabelecido pelo 
governo neste ano de 2020, para colocar a quinta geração da 
telefonia móvel em operação. . Em 3 de fevereiro de 2020, o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) publicou portaria que estabelece as diretrizes para 
o leilão de licenças da quinta geração da telefonia móvel. O 
leilão, que estava previsto para o segundo semestre, poderia 
envolver a oferta de serviços nas faixas de radiofrequências 
de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz.

O 5G é a quinta geração da rede de telefonia móvel. Ele opera 
com velocidade até 20 vezes maior do que o restante das tec-
nologias, o que permite a circulação mais rápida de informa-
ções e a melhor qualidade de compartilhamento de conteúdo 
multimídia. A nova tecnologia também possibilita uma maior 
integração entre máquinas inteligentes como carros, televi-
sões, celulares e até casas.

Enquanto os termos da licitação estavam sendo definidos, as 
companhias – tanto estrangeiras como nacionais – travaram 
disputas para defender suas posições no mercado. O tema 
gera tensões que envolvem desde a geopolítica internacional 
até pequenas empresas brasileiras de telecomunicações. 

A implantação da rede pode significar, em especial, um avan-
ço para os carros autônomos. A maior estabilidade de cone-

xão e a alta velocidade de circulação de informações permi-
tirá um tempo mais curto de reação dos veículos – o que é 
essencial no trânsito.

O ministério da Infraestrutura informou que preten-
de que toda a extensão das rodovias seja coberta. Isso 
ajudaria a reduzir os índices de acidentes e roubos de 
carga ao permitir aplicações de monitoramento e segu-
rança pública. O Brasil tem 78,5 milhões de quilômetros 
de vias federais, mas caberá à agência definir quantas e 
quais delas serão conectadas.

O 5G já opera em países como Coreia do Sul e Estados Uni-
dos. Na América Latina, ele ainda está em fase de testes. A 
única exceção é o Uruguai, que lançou, em  abril de 2019, a 
primeira rede comercial de quinta geração em um país latino-
-americano. A conexão uruguaia é fornecida em uma parceria 
entre a Anatel, operadora estatal, e a Nokia, fabricante finlan-
desa de equipamentos.

COMPROMISSOS
Outra medida em planejamento pela Anatel e pelo governo é 
a previsão de obrigações no leilão da exploração da tecnolo-
gia 5G. Neste edital está sendo discutida a imposição de com-
promissos de cobertura para levar o 4G para regiões que não 
estão sendo atendidas como condição para o 5G.



EMPREENDEDORISMO

REFERÊNCIAS

O Fórum Econômico Mundial anunciou, em 7 de novembro 
de 2019, que irá lançar, em parceria com o Ministério da Eco-
nomia e com o governo do Estado de São Paulo, um projeto 
piloto para impulsionar a Quarta Revolução Industrial nas pe-
quenas e médias empresas (PMEs) brasileiras. 

De acordo com o Fórum, o projeto irá iniciar com 130 empre-
sas e, até 2021, ampliado para 2 mil, com o objetivo de di-
fundir a internet das coisas na indústria de médio porte bra-
sileira. O Brasil será o único a receber um enfoque nas PMEs, 
que correspondem a 98,5% das companhias do País, e 90% 
no mundo, segundo dados do Banco Mundial. O objetivo é 
que diferentes setores, como governos, iniciativa privada, 
universidades e sociedade civil, colaborem na formulação de 
soluções e políticas de incentivo industrial. A organização in-
ternacional oferecerá suporte financeiro, capacitação de fun-
cionários e colaboração com outras companhias. 

Países como Estados Unidos, China, Japão, Índia, Colôm-
bia, Emirados Árabes Unidos, Israel, África do Sul e Arábia 
Saudita possuem iniciativas similares a estas. Todos têm 
como objetivo fomentar a criação de protocolos para tec-
nologias de rápido desenvolvimento, como veículos autô-
nomos, drones e blockchain. 

MARCO LEGAL DAS TELECOMUNICAÇÕES 
O Projeto de Lei Complementar (PLC) 79, aprovado no último 
semestre de 2019, alterou o marco regulatório do setor, a Lei 
Geral de Telecomunicações (Lei 9.472, de 1997), e permitirá às 
operadoras de telefonia fixa escolherem se querem migrar do 
regime de concessão para o de autorização. Na prática, essa 
medida cortará despesas das operadoras com obrigações re-
gulatórias tidas como obsoletas e permitirá a venda de bens 
reversíveis, como imóveis de antigas centrais telefônicas. Em 
troca, as operadoras terão de investir para levar banda larga 
até regiões do país não atendidas. 

Mas o argumento das empresas enfrenta resistência entre 
representantes do governo federal. Tanto o então Ministé-
rio de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Inovação (MCTIC) 
quanto a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
são contra esse “desconto” sob a justificativa de que as te-
les já foram liberadas de cumprir muitas obrigações ligadas à 
concessão nos últimos anos, como o desligamento de parte 
do estoque de orelhões. Para a Anatel, o PLC 79 é a principal 
reforma microeconômica desde a desestatização do setor. E 
isso com certeza é um fator primordial para gerar e alavancar 
investimentos no Brasil e para democratizar mais o acesso 
em banda larga a toda a população brasileira. 

Decreto 8.936, de 2016, que trata da Plataforma Cidadania Digital; 
Decreto 8.638, de 2016, sobre Estratégia de Governança Digital; 
Decreto 9.723, de 2019, e  9.094, de 2017, que tratam de simplificação de serviços e uso do CPF como chave única para identificação do cidadão; 
Decreto 9.756, de 2019, sobre a unificação dos canais digitais do governo. 
Decreto 9.319, de março de 2018, sobre a Estratégia Brasileira de Transformação Digital (E-Digital)

https://www.gov.br/governodigital/pt-br 
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/revisaodaestrategiadegovernancadigital20162019.pdf
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/11/25/mec-lanca-aplicativo-para-emitir-a-carteirinha-de-estudante-digital.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2019/02/04/governo-vai-transformar-em-atendimento-digital-mais-de-mil-servicos-publicos.ghtml 
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-10/video/governo-promete-enem-100-digital-ate-2026-7737001.ghtml
https://static.poder360.com.br/2019/05/apresentacao-mp-liberdade-economica.pdf
http://www.economia.gov.br/noticias/2019/02/secretario-de-governo-digital-destaca-relacao-direta-entre-transformacao-digital-e-avancos-sociais
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/estudos/chamada-publicainternet-coisas/estudo-internet-das-coisas-um-plano-de-a-
cao-para-o-brasil
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/21/O-que-se-sabe-sobre-o-leil%C3%A3o-do-5G.-E-quais-as-disputas-em-torno-dele
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/21/O-que-se-sabe-sobre-o-leil%C3%A3o-do-5G.-E-quais-as-disputas-em-torno-dele



suécia
População: 10.2 milhões PIB: US$ 538.6 bilhões
Capital humano: 0.8 Previsão: 2020: 1.1 %

VISÃO GERAL
A atual prosperidade econômica e social da Suécia foi cons-
truída com base nas lições aprendidas com a crise financeira 
no início dos anos 1990. Políticas econômicas estáveis combi-
naram competitividade, inovação e uma abordagem aberta 
ao comércio para fazer da Suécia um modelo de sucesso. O 
PIB per capita do país está entre os mais altos da União Euro-
peia e, de acordo com o FMI, a dívida nacional da Suécia em 
relação ao PIB caiu de 80% em 1995 para 41% em 2017. Todas 
as principais agências de crédito atribuem à Suécia uma clas-
sificação ‘AAA’, uma distinção rara, mesmo entre as econo-
mias desenvolvidas. 

Os sucessivos governos conseguiram manter o controle sobre 
os gastos públicos com uma economia diversificada e alta-
mente competitiva. O país se posiciona no topo dos principais 
rankings internacionais, como o do Fórum Econômico Mun-
dial, que classifica a Suécia entre as dez economias mais com-
petitivas do mundo. Assim como uma dos mais fáceis de fazer 
negócios, segundo o Banco Mundial. Além de uma posição 
consolidada no comércio exterior, a Suécia tem um dos mais 
abrangentes sistemas de seguridade social. O modelo nórdico 
concilia a preocupação social com uma política econômica ati-
va, principalmente em relação ao mercado de trabalho.  

Como resultado, a nação escandinava tem as melhores taxas 
de reemprego do mundo desenvolvido. Cerca de 90% dos 

trabalhadores demitidos voltam ao trabalho dentro de um 
ano, de acordo com a Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE). Mas a carga tributária é 
alta. Os empregadores, por exemplo, pagam 0,3% da folha de 
pagamento total para os conselhos de segurança do traba-
lho, como uma apólice de seguro contra demissões. O siste-
ma protege os cidadãos não só do desemprego, mas também 
com assistência médica, moradia, educação e pensão.

No entanto, esse modelo conhecido como bem-estar social 
está em reflexão. Em 2015, 160 mil refugiados procuraram 
asilo na Suécia, um país de 10 milhões de pessoas, conforme 
noticiou o New York Times. Com receio de uma estagnação, 
grupos opositores ao governo reagiram. governo diz que o 
custo dos programas sociais para refugiados representa cer-
ca de 1% da produção econômica anual da Suécia - o mesmo 
gasto atualmente com ajuda internacional.

Por outro lado, o sistema de segurança social do país per-
mite que empreendedores e investidores assumam maio-
res riscos. A mão de obra do país é altamente qualificada 
e a educação, gratuita e com alto nível de proficiência em 
inglês. Tecnologia e inovação são temas corriqueiros e, se-
gundo especialistas, a primeira geração de nativos digitais 
surgiu ainda nos anos 1990, quando o governo subsidiou a 
compra de computadores pessoais. 

ESTOCOLMO

GOVERNO
A digitalização, o desenvolvimento e a implementação de tec-
nologia digital cada vez mais inteligente, rápida e barata está 
transformando os processos organizacionais e as práticas de 
trabalho. A Suécia é uma nação líder em termos de maturida-
de de governo online com alto nível de serviços para o cida-
dão. Pioneiro, o país ainda nos anos 1990 publicou o primeiro 
documento de estratégia sobre TI. Em 2000, expandiram a 
rede de fibra ótica quando outras nações não reconheciam 
essa necessidade. Atualmente, um conselho composto por 

organizações do governo, comunidade empresarial, como o 
Google, e academia coordena a expansão da digitalização. 

A política digital do governo se refere à utilização e promoção 
das oportunidades oferecidas pela digitalização e, inclui, re-
gulamentação de comunicações digitais e eletrônicas; segu-
rança de redes e informações; política de frequência e ques-
tões relacionadas ao acesso à banda larga e a infraestrutura 
digital. Essa área também abrange demandas de governo on-



line para tornar as agências governamentais mais eficientes 
e simplificadas, como por exemplo, através de identificação 
eletrônica e dados abertos.

A Primeira Agenda Digital 2015-2018 do governo abordou a di-
gitalização de diferentes perspectivas com foco em cinco áre-
as:infraestrutura digital nacional e governo digital; maturidade 
digital; capacidade de inovação digital; criação de uma agência 
para o governo digital e reforma legal do primeiro digital. A 
verticalidade do setor público dificultava implementação coor-
denada de políticas, por isso a defesa de uma agência digital.

Em 2017, o país lançou sua estratégia de digitalização forma-
da por competência digital; segurança digital; inovação digi-
tal; gerenciamento digital e infraestrutura digital. “O objeti-
vo geral é que a Suécia seja a melhor do mundo no uso das 
possibilidades de digitalização. Pessoas digitalmente compe-
tentes e seguras têm a oportunidade de impulsionar a inova-
ção, onde o gerenciamento e a infraestrutura propositais são 
pré-requisitos importantes”, destaca o documento que inclui 
cinco objetivos:

1. Competências: Todos devem estar familiarizados com 
ferramentas e serviços digitais;

2. Segurança: Pessoas, empresas e organizações devem se 
sentir confiantes no uso de serviços digitais;

3. Inovação: Oferecer melhores condições para que as ino-
vações digitalizadas sejam desenvolvidas, disseminadas 
e usadas;

4. Gerenciamento: A importância de otimizar, desenvolver 
e alcançar maior qualidade por meio de controle, medi-
ção e acompanhamento;

5. Infraestrutura: Toda a Suécia deve ter acesso à infraes-
trutura que permita banda larga rápida e serviços móveis 
estáveis e que suporte a digitalização para poder trans-
portar dados da maneira mais eficiente possível.

Em 2018, foi criada a Agência para o Governo Digital (DIGG) 
que coordena e apoia a digitalização na administração públi-
ca. O modelo de financiamento foi incluído entre os projetos 
estratégicos identificados na lei do orçamento anual, cuja alo-
cação custou cerca de €10 milhões. O uso e o investimento de 
recursos financeiros para o desenvolvimento da infraestrutu-
ra digital e de dados abertos são alguns dos desafios do ór-
gão. No mesmo ano foi aprovada também a Lei de Acesso ao 
Serviço Público Digital. Segundo a OCDE, a Suécia tem uma 
excelente posição para implementar a mudança de paradig-
ma de governo eletrônico para o digital.

O trabalho da DIGG é realizado em cooperação com vá-
rias organizações e fornecedores. A administração digital 
impõe grandes desafios e demandas aos servidores. Para 
fornecer um serviço digital inteligente, informações e da-
dos devem ser compartilhados de maneira segura e eficaz. 
O governo sueco já oferece comércio eletrônico, compras 
mais eficientes, fatura eletrônica obrigatória no novo pa-
drão europeu, rede de compras da UE e identificação ele-
trônica. Uma das ferramentas bem-sucedidas criadas pelo 
governo é o correio digital. Mais de três milhões de sue-
cos utilizam a caixa de correio digital onde podem receber 
e-mails de autoridades e municípios, em vez de papel. Rá-
pido, sustentável e gratuito. 

No entanto, quando falamos em dados, esse é o único tema 
que coloca a Suécia em desvantagem e atrás da média da 
UE. Por isso, a DIGG iniciou, em 2020, uma missão gover-
namental que visa a disponibilizar dados abertos, a criar 
inovações orientadas por dados e a promover o uso de inte-
ligência artificial. Grandes quantidades de dados são gera-
dos pelo setor público todos os dias. Com a disponibilização, 
especialistas poderão usá-los para ajudar a resolver proble-
mas e desafios. Hoje, o portal oppnadata.se é apenas uma 
plataforma de publicação de acesso a dados, mas perde seu 
valor por não se tratar de uma ferramenta para a cocriação 
de valor público e conhecimento.

Desde 2018, o Regulamento de Proteção de Dados da UE 
(GDPR) é aplicável como lei na Suécia e destina-se a pro-
teger os direitos e as liberdades fundamentais, em par-
ticular, os dados pessoais. Para o Statistics Sweden, isso 
significou demandas crescentes no processamento e na 
difusão das informações. Depois do vazamento de dados 
confidenciais, em 2015, com a terceirização da IBM, o go-
verno criou, em 2017, uma estratégia nacional de segu-
rança cibernética que pretende constituir uma platafor-
ma para o trabalho contínuo de desenvolvimento na área. 

O principal objetivo é ajudar a criar condições de longo pra-
zo para que todas as partes interessadas na sociedade tra-
balhem efetivamente em cibersegurança. A proposta apoia 
ainda todos os esforços existentes no âmbito governo, or-
ganizações e indivíduos. A transformação digital muda a 
sociedade e também lida com riscos. O governo realiza um 
trabalho com aumento da conscientização e informação e, 
de segurança, para identificar deficiências e incidentes in-
cluindo a proteção de redes e sistemas.

INFRAESTRUTURA
A Suécia está entre os mais avançados países em relação ao 
nível de digitalização de sua sociedade. O Índice de Econo-
mia e Sociedade Digital (DESI/2019), da Comissão Europeia, 
destaca que o país ocupa o 2º lugar entre 28 países. No item 
conectividade, está em 4º lugar, bem acima da média da UE 
(70,4 contra 59,3), e com o índice de cobertura 4G em 96%.
Segundo o Statistics Sweden, 95% da população da Suécia, 
ou seja, 7.7 milhões de pessoas entre 16 e 85 anos tiveram 
acesso à Internet em 2019. 

No entanto, ainda existem dificuldades e atrasos no que diz 
respeito ao desdobramento de áreas povoadas devido a pro-
cedimentos de concessão de licenças. O governo e a Agência 
Sueca de Correios e Telecomunicações (PTS) trabalham com 
autoridades e partes interessadas para encontrar soluções 
para remover obstáculos para a implantação de banda larga. 
Além disso, há uma discussão sobre um regime de auxílio na-
cional que melhora a alocação de financiamento e direciona 
para as áreas com menor infraestrutura.



A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU 
diz que os países devem construir infraestrutura resiliente, 
promover a industrialização inclusiva e sustentável e a ino-
vação. Com foco no Objetivo 9: Indústria, inovação e infra-
estrutura, o governo acredita que a infraestrutura de banda 
larga é um pré-requisito para melhorar o acesso aos serviços 
da comunidade digital e, assim, preencher as lacunas entre a 
cidade e o campo. Os objetivos da estratégia de banda larga 
do governo sueco são:

• Até 2020, 95% de todos os lares e empresas deverão ter 
acesso de banda larga de pelo menos 100 Mbps;

• Até 2023, toda a Suécia deverá ter acesso a serviços mó-
veis estáveis e de boa qualidade;

• Até 2025, toda a Suécia deverá ter acesso à banda lar-
ga rápida.

Apesar de toda tecnologia do setor privado, a Suécia ocupa o 
10º lugar na UE, posição referente a dados de 2018 do DESI, 
quando se tinha no país apenas o espectro atribuído na faixa 
de 700 MHz. O plano de ação da União Europeia para 5G é 
que todas as áreas urbanas e rotas importantes de transporte 
terrestre tenham, de forma ininterrupta, a cobertura da nova 
tecnologia até 2025. O governo sueco não estabeleceu uma 
meta específica e novos leilões de espectro estão previstos 
para dezembro de 2020. 

A PTS é o órgão que libera os testes para 5G dentro da Suécia 
com período de licença até setembro de 2020. Atualmente 26 
estão em execução. A lista das autorizações emitidas incluem 
infraestrutura do governo (estradas, bibliotecas, terminais), 
empresas e universidades. Atento à corrida da nova tecno-
logia, o país trabalha paralelamente, desde o transporte até 
a saúde e as cidades inteligentes, um sistema complexo de 
várias aplicações tecnológicas com 5G.

Nos últimos anos, o governo investiu € 1,2 milhão para a pro-
moção de uma indústria inteligente visando a estimular e a 
expandir a produção, os serviços industriais, a pesquisa e o 
desenvolvimento. Em 2016, o Ministério de Empresas e Ino-
vação lançou uma estratégia chamada de “Smart Industry”, 
que está focada em quatro áreas: 

• Indústria 4.0 (exploração do potencial de digitalização); 
• Produção sustentável (aumento da eficiência dos recursos); 
• Competências industriais (promoção de um desenvolvi-

mento de longo prazo do setor industrial);
• Test bed Suécia (liderança em áreas de pesquisa que 

contribuam para a produção industrial regional).

Para que a tecnologia e inovação continuem se desenvolven-
do, o governo trabalha com a iniciativa privada e centros de 
pesquisa. Em junho de 2018, Telia, Ericsson e o KTH Royal 
Institute of Technology anunciaram uma parceria para im-
pulsionar 5G na Suécia. A expansão estimula toda a digitali-
zação da sociedade por meio da internet das coisas (IoT, na 
sigla em inglês) e aplicativos para a indústria inteligente. A 
primeira rede implementada no país, por exemplo, funciona 

como uma licença de teste em formato de plataforma para 
o incremento de novas soluções e serviços inovadores, onde 
empresas parceiras e startups criam soluções para uma socie-
dade conectada. 

Outra parceria bem-sucedida entre Ericsson e Telia mostrou 
que o transporte de caminhão sem motorista é possível com 
uma conectividade aprimorada baseada em 5G. O experi-
mento ocorreu nas instalações da DB Schenke. Ainda no setor 
de transportes, a primeira rede 5G da Suécia para teste no uso 
industrial com máquinas de controle remoto e automação foi 
instalada na Volvo. Líder mundial em soluções de segurança 
rodoviária e na vanguarda em termos de veículos conectados 
e automatizados, a Suécia tem o potencial de mudar radical-
mente os sistemas de transporte. 

Outro exemplo é o setor de saúde. Quando se trata de servi-
ços de eSaúde, a Suécia inspira o mundo. A plataforma 1177 
Healthcare Guide foi a primeira rede digital global de médi-
cos. Em 2019, o governo investiu mais 33,5 milhões de coroas 
suecas com objetivo de melhorar a acessibilidade do serviço, 
que consequentemente induziu à Lei de Dados do Paciente. 
Tudo isso simplificou os sistemas de registros nos hospitais, 
bem como a infraestrutura necessária para efetuar login com 
segurança. O mesmo para os médicos que possuem cartão 
eletrônico (SITHS) e manipulam dados de forma sigilosa. Até 
mesmo as prescrições farmacêuticas são emitidas e transferi-
das eletronicamente.

Como desdobramento da plataforma foi criado o SMSlivräd-
dare. Um projeto exclusivo que usa o rastreamento por GPS 
para aumentar as chances de sobrevivência no caso de insufi-
ciência cardíaca fora dos hospitais. Quando uma ligação che-
ga ao aplicativo, um alarme é enviado aos socorristas regis-
trados próximo à área. O objetivo é iniciar uma ressuscitação 
cardiopulmonar antes da chegada da ambulância. Hoje, o app 
possui mais de 59 mil salva-vidas o que mostra como a tecno-
logia pode ser usada de maneiras nunca imaginadas. 

A organização que representa os interesses das operadoras 
de redes móveis no mundo, GSMA, prevê que a adoção do 5G 
será daqui alguns anos. “Até 2025, cerca de metade das cone-
xões móveis serão com a nova tecnologia”, aponta a GSMA. 
Líder mundial no setor de telecomunicação, a Ericsson foi a 
primeira a lançar redes comerciais 5G em quatro continentes. 
Agora, 70% dos principais provedores de serviços de rede 4G 
usam rádios e bandas de base sueca, que são a chave para o 
5G. “Para os provedores de serviços este é um mercado com 
um potencial de US$ 700 bilhões até 2030”, revelou o relatório 
5G Business Potential da empresa.

O desenvolvimento de 5G é monitorado e acompanhado pelo 
Conselho Nórdico de Ministros, facilitando a implementação 
em cooperação com os governos, as autoridades digitais e as 
partes interessadas das indústrias de TIC e telecomunicações. 
O objetivo é garantir que a região se torne a primeira e a me-
lhor interconectada do mundo pela tecnologia 5G.



EDUCAÇÃO
Os avanços tecnológicos estão mudando a natureza de mui-
tos empregos e levando à necessidade de novas habilidades. 
Isso significa estabelecer um sistema eficaz de aprendizagem 
ao longo da vida para qualificar e aprimorar as habilidades. 
Em segundo, investir nas instituições de trabalho e, por últi-
mo, promover investimentos em áreas-chave, como econo-
mia de assistência, economia verde e rural, além de infraes-
trutura física e digital de alta qualidade.

Em 2018, o governo apresentou uma estratégia de como 
a política digital contribuirá para a competitividade, o ple-
no emprego e o desenvolvimento econômico, social e am-
bientalmente sustentável. O objetivo é que todos tenham 
a capacidade de acompanhar e participar da transforma-
ção digital. As habilidades digitais dizem respeito, por um 
lado, às habilidades técnicas para usar ferramentas e ser-
viços digitais e, por outro, à alfabetização de informação, 
que engloba o conhecimento e as habilidades necessárias 
para encontrar, analisar, avaliar criticamente e criar infor-
mações em diferentes mídias e contextos. A Suécia traba-
lha em quatro áreas:

• Promover ao cidadão a capacidade e possibilidade de 
contribuir e participar da era digital;

• Modernizar o sistema educacional;
• Dispor de correspondência de habilidades e adaptação 

das qualificações;
• Desenvolver habilidades digitais no setor público e em 

empresas estatais.

A Lei da Educação da Suécia declara que todas as crianças e 
jovens devem ter acesso gratuito e igual à educação, indepen-
dentemente do sexo, de onde vivem ou fatores socioeconô-
micos. Dados da UNESCO de 2016 mostrou que o país inves-
tiu 7,7% do PIB em educação. No entanto, após vários anos de 
alto crescimento, agora há uma desaceleração da economia 
mundial e, consequentemente na Suécia, que se agrava com 
a pandemia da Covid-19. O orçamento de 2020 já aponta um 
gasto inferior, como publicou o Ministério de Finanças.

O governo lançou várias reformas do sistema educacional, 
incluindo a Estratégia Nacional de Digitalização para o Sis-
tema Escolar, em 2017, com objetivo de desenvolver novas 
habilidades digitais entre os estudantes. O elevado nível de 
digitalização dos suecos também refletem no mercado de 
trabalho. O país tem uma alta proporção de especialistas em 
TIC (88%), em comparação a outros países da OCDE (50%). 
Desde 2018, as competências digitais são parte essencial do 
currículo nacional. 

Mais de 90% dos estudantes suecos têm acesso a infraestru-
tura de qualidade, como computadores nas salas de aula e 
internet de alta velocidade. O governo visa também a forta-
lecer o conhecimento digital de alunos e professores. A meta 
é ampliar o uso da tecnologia digital para ensino e aprendi-

zagem e melhorar a educação por meio de análise e previsão 
de dados. 

A Suécia se desta em habilidades que não são analisadas nos 
rankings internacionais, como criatividade e educação am-
biental. O meio ambiente é parte do currículo desde 1969. “A 
abordagem centrada no ser humano permite que todos pros-
perem na era digital, neutra em carbono, e ofereça igualdade 
de oportunidades”, acredita o governo. Desse movimento 
surgiu Greta Thunberg, a estudante sueca que foi eleita ‘Pes-
soa do Ano’ pela revista Time em 2019.

A inovação não pode ser impulsionada sem um sistema educacional 
superior forte e a Suécia tornou isso possível por quatro motivos:

• O ensino superior na Suécia é totalmente subsidiado; 
• Existem universidades e faculdades públicas;
• Os estudantes universitários têm direito à assistência 

financeira, parcialmente sob a forma de uma doação e 
parcialmente como um empréstimo;

• As universidades suecas são regularmente classificadas 
em rankings globais, como o Times Higher Education 
World University Rankings.

Além disso, o país concentrou seu desenvolvimento de 
habilidades em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Mate-
mática (STEM), que promove uma força de trabalho fu-
tura. Exemplos dessas iniciativas são o Centro Sueco de 
Inovação Digital (SCDI), os centros nacionais de recursos 
e treinamento para professores e os centros de ciências e 
escolas independentes, como a Matematiksatsningen e o 
Science and Technology for All. 

Em 2018, os programas de ensino a distância na Suécia re-
presentaram quase 20% de todos os graduados, segundo a 
Agência Nacional para o Ensino Superior, o que ajuda a forta-
lecer a adaptabilidade e a competitividade do país por meio 
da tecnologia. A educação online é mais flexível e amplia as 
oportunidades para estudantes que estão distantes das insti-
tuições de ensino atenuando a exclusão.

A Comissão Europeia propôs investir € 9,2 bilhões no novo 
programa Europa Digital em 2019, dos quais 700 milhões 
de euros foram destinados ao desenvolvimento de habilida-
des avançadas, com foco especial em computação de alto 
desempenho, inteligência artificial e segurança cibernética. 
Hoje, 24 organizações suecas fazem parte da coalizão Digital 
Skills and Jobs da UE que já conta com 301 iniciativas em todo 
bloco. O objetivo é destacar os bons exemplos e promover a 
competência digital, mas a rede também organiza e coorde-
na atividades conjuntas em quatro áreas:

• Habilidades digitais em educação;
• Habilidades digitais para força de trabalho;
• Habilidades digitais para profissionais de TIC;
• Habilidades digitais para todos.



EMPREENDEDORISMO
A Suécia é uma das economias mais digitais do mundo. A ca-
pital Estocolmo é o segundo hub tecnológico com maior nú-
mero de unicórnios per capita, perdendo apenas para o Vale 
do Silício, nos EUA. Essas empresas avaliadas em mais de 
US$ 1 bilhão incluem nomes suecos como: desenvolvedores 
de videogames King e Mojang, a fintech Klarna, o serviço de 
streaming de música Spotify e a plataforma Skype. 

O país possui uma economia diversificada e altamente compe-
titiva. Em 2019, ocupou o 2º lugar no Índice Global de Inovação, 
ranking que avalia as capacidades e os resultados de inovação 
das economias mundiais. Líder em muitas áreas de pesquisa, o 
modelo sueco impulsiona a colaboração entre governo, inicia-
tiva privada e academia (Triple Helix), o que resulta em desem-
penho econômico e reconhecimento internacional. 

Outros elementos também contribuem para a digitalização 
da Suécia, como uma vibrante cultura de startup e um alto 
nível de segurança nas soluções digitais. O país oferece ain-
da seis meses de licença para quem deseja empreender. Em 
2017, 175 mil pessoas entre 25 e 54 anos foram licenciadas e, 
no período de dez anos, o registro de novas empresas saltou 
de 27.994 para 48.542, segundo o Sweden Statistics. 

Para facilitar a vida dos empreendedores, o governo criou o 
Verksamt.se, local operacional que concentra o Serviço de 
Emprego, a Agência de Empresas, a Agência de Impostos e a 
Agência de Crescimento suecos. Em um único site é possível 
coletar informações e serviços eletrônicos para novos empre-
endimentos ou a administração de uma empresa. 

A confiança no governo, no sistema e nos bancos cria um cli-
ma favorável para o ambiente de negócios. A cada dois anos, 
o banco central da Suécia, Riksbanken, realiza uma pesquisa 
sobre padrões de pagamentos. Em 2019, apenas 1% deles foi 
feito com notas e moedas, o que torna a economia sueca “a 
mais sem dinheiro” do mundo. A nova legislação (PSD2) e as 
tecnologias emergentes fizeram com que o mercado de pa-
gamentos rapidamente fosse alterado. 

Um case consagrado é o Swish, um aplicativo que vincula o sis-
tema dos bancos a um registro governamental de cidadãos, um 
modelo eficaz de controle de dados. Com uma população de 
aproximadamente 10 milhões, 70% dos suecos são usuários do 
Swish. Em 2019, o aplicativo que realiza transferências instan-
tâneas entre contas foi a preferência no método de pagamento 
entre pessoas de 18 a 40 anos. Embora o pagamento com cartão 
ainda domine o mercado, representando 60% das transações.

Diante deste cenário, o banco central criou um projeto piloto, 
com a Accenture, para desenvolver uma solução técnica até 
2021 com a finalidade de emitir coroas suecas em formato 
eletrônico, chamada “e-krona”. O objetivo é evitar uma futu-
ra exclusão digital e financeira. O Riksbanken propõe garantir 
não só o acesso a todos os cidadãos, como também, a saúde 
do sistema monetário do país. No ambiente de teste, base-
ado na tecnologia distributed ledger ou cadeia de blocos, os 
simuladores têm uma carteira digital, onde efetuam paga-
mentos, depósitos e saques pelo smartphone.

Com baixo índice de corrupção e alto nível de empreendedo-
rismo, a Suécia está no Top 10 como um dos melhores paí-
ses para se fazer negócios, de acordo com o relatório Doing 
Business 2020 do Banco Mundial. A agência de inovação do 
governo - Vinnova – lançou, recentemente, um programa 
de apoio às pequenas e médias empresas para o desenvolvi-
mento de empreendimentos de alto risco que trabalham em 
busca de novidades com potencial internacional. Ao todo, 35 
projetos de inovação receberam financiamento, um total de 
52 milhões de coroas suecas.

A Vinnova possui 17 iniciativas relevantes para a digitalização do 
país, como o Produktion 2030, programa focado em transformar 
novos conhecimentos da pesquisa e desenvolvimento em ino-
vações comerciais. A Suécia tem mais empresas manufatureiras 
globais per capita do que qualquer outro país do mundo e muitas 
empresas suecas foram as primeiras a adotar as oportunidades 
oferecidas pela digitalização. A agência também trabalha para 
levar inovação para todas as regiões do país com o Vinnväxt. As 
iniciativas vencedoras recebem dez anos de financiamento para 
se estabelecer como ambiente de inovação. 

Até 2022, a Suécia quer se tornar líder mundial no desenvolvimen-
to e uso de soluções inovadoras e competitivas em TI e automação 
industrial de processos. O governo criou o programa PiiA com ob-
jetivo de garantir que a indústria tenha as soluções avançadas de 
TI e automação para aproveitar a digitalização com mais eficiência 
do que seus concorrentes globais. Segundo o The Global Competi-
tiveness Report 2019, do Fórum Econômico Mundial, o país se tor-
nou uma das economias mais inovadoras e dinâmicas do mundo 
além de tecnologicamente muito avançada.

Outro modelo bem desenvolvido no país são os Test Bed,  
componentes importantes do ecossistema de inovação. O 
governo apoia o instituto nacional de pesquisa (RISE) para 
que ele coordene ambientes físicos ou virtuais onde empre-
sas, instituições acadêmicas e outras organizações possam 
colaborar no desenvolvimento, testes e introdução de novos 
produtos, serviços ou soluções organizacionais em áreas sele-
cionadas. O país está na vanguarda em gastos P&D, além de 
possuir uma legislação pela qual os acadêmicos detêm auto-
maticamente os direitos autorais do que produzem, lideran-
do muitos caminhos de inicialização e comercialização. 

No relatório do Instituto IMD World Digital Competitiveness 
de 2019, que avalia o quão preparadas estão as economias 
para usar produtivamente as tecnologias transformadoras, a 
Suécia só fica atrás dos EUA e de Cingapura. Com uma abor-
dagem equilibrada entre geração de conhecimento, criação 
de ambiente para o desenvolvimento de tecnologia e pron-
tidão para adoção de inovação, o país nórdico se destaca 
nos indicadores treinamento e educação (2º) e concentração 
científica (3º). Estocolmo também está se tornando um cen-
tro tecnológico de atividade empresarial com quase um quin-
to de toda a força de trabalho no ramo de tecnologia, a mais 
alta em comparação a outras cidades da Europa. 

Conhecida por ter uma cultura de colaboração, o ambien-
te para empreender na Suécia é único. Não faltam investi-



dores e comunidade de capital de risco, nomes como Sa-
mInvest, Venture Capital, Almi Invest e Invest Stockholm 
e órgãos como o Business Sweden. Destaque para hubs, 
como o Sup46, fundado em 2013 para reunir a comunida-
de de inicialização em Estocolmo, ou a Sting, uma acele-

radora e incubadora que tem o propósito conectado com 
a economia do país que é gerar receitas de exportação. As 
startups suecas atraíram 1,3 bilhão de euros em 2017, se-
gundo o Dealroom.co, estatísticas impressionantes con-
siderando o tamanho do país.    

INCLUSÃO
Não é surpresa que a Suécia esteja no topo, mais uma vez, no 
ranking de reputação do RepTrak por ser um dos países mais 
igualitários do mundo. É um ótimo lugar para viver - tem 16 
meses de licença parental e creche gratuita -, investe em vida 
verde, tem crescimento econômico favorável, é seguro para as 
mulheres e apresenta umas das melhores paridades de gênero.

Em 4º lugar no índice de Mobilidade Social 2020, do WEF, o 
país é um dos melhores onde as pessoas têm mais possibilida-
de de prosperar, independentemente de seu status socioeco-
nômico ao nascer. Mas isso não significa que a região escan-
dinava, que lidera o top 5 do ranking, não apresenta desafios. 
Um estudo da Universidade de Helsinque revelou que tem 
aumentado o abismo entre bairros ricos e pobres, ou mesmo, 
entre escolas com melhor ou pior qualidade. Além disso, com 
a chegada de muitos imigrantes nos últimos anos, o país en-
contra dificuldades de equidade.

Embora o fosso digital seja pequeno, comparado a média mun-
dial, a maioria dos afetados são idosos, especialmente, os nas-
cidos fora da Europa ou grupos de baixa renda e imigrantes. Em 
comparação com outras economias, a Suécia continua sendo o 

melhor país do mundo quando o assunto é inclusão digital. De 
acordo com o The Inclusive Internet Index 2020, encomendado 
pelo Facebook e conduzido pela The Economist, os melhores 
indicadores são disponibilidade, acessibilidade e prontidão. 

No entanto, é previsto um aumento da desigualdade nos 
próximos anos à medida que mais pessoas de países menos 
digitalizados migrem para a Suécia. Em um país onde servi-
ços essências partem de ferramentas online, como a saúde 
pública, essa minoria tende a ser prejudicada. Por isso, o go-
verno sueco busca atingir sua meta de incluir 100% dos lares e 
empresas conectados à Internet de alta velocidade até 2025 e 
expandir redes em áreas menos povoadas e desiguais. 

Além disso, o modelo de bem-estar social atende e apoia essa 
parcela da população. Um refugiado, por exemplo, recebe 
cerca de 74.000 coroas suecas (cerca de US$ 7.800) a mais em 
serviços governamentais do que paga ao sistema. O aporte 
também ocorre na área de educação e qualificação. O país 
vive hoje um desafio de preparar imigrantes com menos ca-
pacidade para o trabalho, dado que a economia está centrada 
em atividades altamente qualificadas.
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