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apresentação
Este texto foi pensado como base e suporte para debates e desenhos que poderiam conduzir à explicitação de uma estratégia de Brasil Figital. Mas... por que “figital”? É isso que discutiremos a partir da
próxima página.
O material endereça desafios para uma estratégia nacional, do Brasil, mas está escrito de tal forma que
pode ser especializado para estados, municípios, ou instituições de Estado. Por outro lado, nem tudo
o que poderia ser considerado como fundações, desafios e dimensões para criar aspirações de uma
estratégia de Brasil Figital está tratado no texto. A complexidade de um país como o Brasil demanda,
para um esforço de grande impacto em todos os quadrantes e facetas da sociedade e da economia, um
trabalho muito mais largo, profundo, detalhado e extenso do que apresentado aqui.
Ao mesmo tempo, a ideia básica deste esforço não é cobrir todo o espectro de possibilidades que
dariam origem uma estratégia de Brasil Figital, mas apontar bases essenciais para um esforço de
grande porte e dar alguns exemplos de como criar aspirações figitais para um país como um nosso.
Deve-se notar que as aspirações declaradas aqui são essenciais para quase absolutamente tudo mais
que se possa imaginar que um Brasil Figital deveria querer ser, ter e|ou fazer.
Este é um trabalho obviamente incompleto e continuará evoluindo enquanto perdurar a demanda por
uma estratégia de Brasil Figital. O volume, a dinâmica e intensidade das mudanças do contexto, de transição global do espaço físico para o figital assim o exigem e tudo indica que as próximas duas ou três
décadas serão de mudanças tão ou mais radicais do que as que já estamos vendo agora.
A diferença entre esta onda de inovação e as anteriores é que, agora, inovação é habilitada por código. O espaço figital onde já estamos competindo é continuamente [re]definido por código, e as
dinâmicas de inovação, lá, dependem intrinsecamente das competências, habilidades dos agentes
escreverem código, em rede, de forma ágil e rápida. Nunca nada mudou tanto, tão rapidamente, como
agora, e ainda não chegamos na aceleração que parece ser possível. É nesse contexto que propomos
discutir as direções, desafios e dimensões para uma Estratégia de Brasil Figital.
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Dos fundamentos
Uma tendência irreversível de pelo menos duas décadas e que agora se tornou
óbvia e onipresente é que tudo será figital1: mercados, empresas, times, pessoas
[e cidades, países, governos…] estão numa transição do físico [ou analógico] para
uma articulação do físico, que passa a ser habilitado, aumentado e estendido pelo
digital, ambos orquestrados pelo social, em tempo [quase] real. Uma parte significativa dos comportamentos de todos os agentes do mercado, de trabalhadores a
clientes, de governantes a contribuintes, deixou de começar, ou de se realizar mais
intensamente, na dimensão física do espaço figital e passou a se iniciar, quase
sempre, no domínio digital.

Para a vasta maioria dos incumbentes, e como os eixos do espaço tridimensional
na figura também representam performances, é como sair da estratégia e execução [majoritária, ou principalmente] física [ponto f] por melhor que seja, para um universo bem mais diverso e complexo da combinação de físico, digital e social [ponto
F], por um caminho que sabemos que não é trivial, porque já há muitas empresas
legadas que já fizeram pelo menos parte da trajetória… e não foi nem um processo
banal nem tampouco um aprendizado simples e linear.
1

Meira, S.: Duas tendências irreversíveis, agora. Em silvio.meira.com, NOV/2020, bit.ly/2I0GzGR.
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Até que enfim, A rede é O computador, como havia anunciado John Gage em 1984.
Demorou, mas chegou. E, se é verdade, isso quer dizer que o código de toda solução para qualquer problema no mundo figital está em rede, está na rede e depende de características e propriedades da rede. Quer dizer que deveria ser possível
“programar a rede” e desenvolver [por exemplo] uma solução que orquestra a busca de B, o estoque de E,… a operação financeira de F, logística de L, o atendimento
de A… para criar um ecommerce para T, com a mesma fluidez e facilidade com que
se pode elaborar uma aplicação “só sua”, de componentes todos seus, sobre uma
das infraestruturas-como-serviço disponíveis na rede.
Para que isso fosse possível -e ainda não é- seria necessário que cada uma das
propriedades dos agentes BEFLAT, acima, fossem como legos: blocos construtivos que podem ser conectados uns aos outros, através de interfaces comuns,
para construir sistemas [complexos] em rede. Na prática, isso só será possível em
organizações dispersas em componentes que permitam uma flexibilidade combinatória. Na verdade, a organização contemporânea tem que estar distribuída
como descrito acima porque os mercados -de tudo- estão se dispersando assim há
décadas, e chegamos ao ponto em que cada organização só consegue dar conta
apropriadamente do que pode fazer de melhor, passando a depender de outras
que fazem muito melhor -agora- o que ela só faz mais ou menos.
O cenário do mundo figital é um em que mercados, empresas, times, pessoas... e
governos, em todos os seus poderes, e o próprio estado, vivem em um contexto
flexibilidade combinatória, porque esta é a realidade do espaço figital, já. Flexibilidade combinatória está associada a cinco lógicas essenciais que regem as condições e ações de todos os agentes no espaço figital.
1. Desintegração: as organizações e seus sistemas deixam de ser tratados
como monolitos e são desintegrados até chegar a fragmentos únicos, tão
simples quanto possível, que possam ser combinados para criar funcionalidades de múltiplos níveis de complexidade.
2. Distribuição: os processos de criação, entrega e captura de valor são
descentralizados e distribuídos na sociedade, na economia e entre orga6

nizações, assim como a liberdade e a responsabilidade pela performance
local de cada processo.
3. Reintegração: os fragmentos criados no processo de desintegração, distribuídos na instituição, numa rede de instituicões ou na sociedade como
um todo, devem ser reintegrados para compor funcionalidades complexas,
resultantes da combinação de elementos mais simples. Movimentos de desintegração – distribuição – reintegração são uma dinâmica constante no
mundo figital.
4. Coordenação: para reintegrar fragmentos [como serviços] e construir
funções [como parte de ecossistemas], é preciso concatenar agentes nas
organizações [e fora delas], na rede que se torna possível pela flexibilidade combinatória do universo figital. Agentes, nesse contexto, são todos os
responsáveis por processos de criação, entrega e captura de valor, e isso
inclui de serviços providos por software a ações realizadas por humanos,
passando por entregas realizadas por veículos e condutores [por exemplo].
5. Plataformização: para ser efetiva, fluida e flexível, a reintegração dos sistemas a partir dos fragmentos não deve levar a mais monolitos, mas a conjuntos articulados de infraestruturas e serviços que habilitam aplicações
escritas dentro e, principalmente, fora da organização. No caso de plataformização no Estado, é fundamental que as interfaces para criação de aplicações a partir de plataformas de Estado sejam bem definidas, transparentes
e abertas.
Infraestruturas e serviços são as bases das plataformas que codificam os
fundamentos de qualquer organização no espaço figital e as aplicações são
as funcionalidades criadas interna e externamente à organização. A tríade
infraestrutura, serviços e aplicações é a plataforma que habilita o ecossistema figital de um negócio, organização e|ou de facetas do Estado e|ou a
sua participação em ecossistemas habilitados por outras plataformas.
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A flexibilidade combinatória é uma das leis fundamentais do espaço figital2. São
as bases em funções das quais se dá a participação no mercado, na economia, na
sociedade. É como as instituições que já descobriram como competir no espaço
figital entendem o mundo. Ao mesmo tempo, é como as mesmas instituições estão
desenhando este espaço, num processo que já dura mais de meio século.
Daqui podemos tirar a primeira direção geral para a criação de uma estratégia figital para o Brasil:
Qualquer estratégia minimamente
competitiva e sustentável para o curto,
médio e longo prazos, no e do Brasil,
deve levar as lógicas da flexibilidade
combinatória em conta.
Um conjunto de princípios corresponde ao conjunto de lógicas da flexibilidade
combinatória. Não é uma correspondência um-a-um, mas um enredamento no qual
as cinco lógicas se entrelaçam com os cinco princípios, no tempo da evolução dos
fluxos figitais, onde efeitos colaterais em que lógicas e princípios se afetam mutuamente redefinem as dinâmicas do espaço figital.
Nada que Schumpeter não houvesse escrito já nos seus primeiros textos, mas
no espaço figital, agora, e considerando uma componente digital onde todos escrevem e reescrevem as fundações, experiências, interfaces e performances do
espaco competitivo numa velocidade nunca vista. O espaço figital é parcialmente
escrito em código e mesmo ações na dimensão física dependem, quase intrinsecamente, de correlatos -habilitados por algoritmos- nas dimensões digital e social.
Os princípios da performance e competição no espaço figital são:
1. Organização em processos: a desintegração deve ser simultânea a um
redesenho da organização ao redor de processos tão simples quanto possíveis, que possam ser combinados para criar redes de processos para re2

Este cenário é detalhado e composto com outros, que formam as fundações para os ecossistemas coopetitivos que já explicitados agora e que serão incontornáveis num futuro muito próximo, em Meira, S.: Fun-		
dações para os futuros figitais. Na TDS.company, [49pp], SET/2021, bit.ly/futurosfigitais.
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solver problemas de maior complexidade.
A governança dos processos em que a organização se distribui também é a
governança do ciclo de vida de informação no e para o negócio; os dados
correspondentes até podem, com as devidas salvaguardas, estar distribuídos, mas sua governança deve ser integrada.
2. Desburocratização: a distribuição de processos deve corresponder a
um processo de desburocratização da organização, redesenhando sua arquitetura e entregando poder para as bordas, ao mesmo tempo em que se
estabelecem processos de responsabilização pelas performances locais.
A responsabilização local deve ser articulada levando em conta os compromissos, habilidades e competências locais e o propósito, objetivos e metas
globais.
3. Organização em times: a desintegração da organização exige a distribuição do trabalho realizado na organização em times, que também respondem pela sua reintegração.
Um time é feito de trabalho e pessoas, um grupo coeso, focado, resolvendo
problemas relevantes, entendido e tratado como tal.
4. Organização em rede: as hierarquias clássicas oriundas da revolução
industrial não promovem a agilidade e flexibilidade necessárias para as
instituições serem eficientes e eficazes em ecossistemas figitais; ao invés
de comando e controle, é preciso evoluir para para uma organização mais
plana, hiperconectada, e mecanismos de articulação e coordenação, em
rede, ao mesmo tempo em que se transforma o negócio em uma…
5. Organização que aprende: em rede, e em ecossistemas figitais, onde
código, introduzido por qualquer um, muda o cenário e os hábitos das pessoas constantemente, toda a organização deve se redesenhar para aprender o tempo todo, em todos os focos de atividade, em todos os níveis. Isso
9

deve ocorrer de forma independente de alguma função de aprendizado
centralizada, que se existir deve tratar da gestão do ciclo de vida de conhecimento no negócio.
Na economia do conhecimento, os negócios que sobrevivem são de conhecimento e baseados em aprendizados continuado e em contexto.
Na economia do conhecimento, a efetividade dos negócios de Estado depende
de conhecimento e é baseada em aprendizado continuado e em contexto, fluido.
Tal contexto é definido, em boa parte, por plataformas figitais, seus efeitos de rede
e as redes que elas definem, que são ao mesmo tempo origem e consequência da
flexibilidade combinatória dos ecossistemas que habilitam.
A segunda direção geral para a criação de uma estratégia figital para o Brasil é...
Qualquer estratégia minimamente
competitiva e sustentável para o curto,
médio e longo prazos, no e do Brasil,
depende do entendimento e uso da lógica
e dos princípios da flexibilidade combinatória
por todos os agentes da sociedade,
privados e públicos.
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Do entendimento
Tanto no Estado como na iniciativa privada, um número muito grande de ações vem
sendo realizada, há anos, sob a égide de transformação digital [deveria ser figital...],
mas a quase totalidade destas ações é, na verdade, de digitalização. Qual é a diferença, e por que digitalização não é o que se quer, para competir no espaço figital?
Digitalização é a agregação de sistemas digitais aos métodos, processos e arquiteturas de criação, agregação, entrega e captura de valor já existentes na organização. Quase sempre, tais métodos, processos e arquiteturas são oriundos de um
universo de competição analógica, que se dava quase unicamente na dimensão
física. A introdução de sistemas digitais sem o redesenho organizacional cria, apenas, analógicos digitais. Pode haver efeitos de aumento da efetividade do modelo
de negócios no curto prazo, mas quase todos são insustentáveis no médio e longo
prazo.
Transformação figital é, por outro lado, a combinação de inovação figital com
transformação estratégica. Inovação figital depende de plataformas figitais [desenhadas de acordo com as lógicas e princípios já descritas, entre outras3...] para
incentivar e|ou provocar a mudança de comportamento nos agentes de mercado,
como fornecedores [organização] e consumidores [seus atuais e potenciais clientes] de qualquer coisa, de carros e sorvetes a investimentos e políticas públicas.
Transformação estratégica é um redesenho na arquitetura e processos de tomada
de decisão e sua execução, acompanhamento e avaliação na criação, agregação,
entrega e captura de valor da organização.
Digitalização e transformação figital estão, pois, em dois espaços-tempos distintos.
A primeira, no passado e mantendo as organizações-alvo lá mesmo. A segunda, no
presente, trazendo o futuro do futuro. A segunda é bem mais difícil do que a primeira, porque depende de conhecimento novo, de experimentação, levará a erros
de execução normais, porque coisas novas e desconhecidas serão tentadas, mas
de aceitação difícil em organizações que se regem por excesso de governança de
performances passadas e muito pouca experimentação de possibilidades futuras.
11

A terceira direção geral para a criação de uma estratégia figital para o Brasil é...
Qualquer estratégia minimamente
competitiva e sustentável para o curto,
médio e longo prazos, no e do Brasil,
depende do criação e evolução de espaços
para experimentação figital por todos
os agentes da sociedade, privados
e públicos.
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Do grande desafio
para uma Estratégia
de Brasil Figital
O Brasil não se impõe, há décadas, grandes desafios nacionais. Quando muito, proclama arroubos em papel ou sites, como se a realidade, a economia e os mercados
globais se dobrassem a decretos e leis feitas aqui, para cá. Como diria Copérnico3,
não somos [tão] especiais [assim].
Em tecnologias digitais, em particular, o país está preso a um conjunto de arremedos de políticas públicas datadas a partir de 19724, quando o mercado local [nacional] era elemento essencial do pensamento econômico. Acesso ao mercado,
então, era questão de segurança nacional.
O mundo ainda iria se globalizar de verdade. Produzir hardware era imperativo
nacional; havia a percepção de que tal indústria iria ser estratégica e que, num
mercado do tamanho do nosso, as oportunidades locais seriam de classe mundial.
Em vários pontos no tempo, entre os idealistas e estrategistas de 1972 e a realidade
de 2021, o Brasil passou olhar só para o próprio mercado, quem sabe como consequência do custo Brasil, este emaranhado de complicações que nunca resolvemos
e que faz quase qualquer coisa feita aqui -especialmente coisas físicas de alta complexidade- só ser competitiva… aqui.
Se há uma certeza, hoje, é que, mantidas as condições atuais, o Brasil jamais será
competitivo no mercado global de hardware, e nenhum hardware brasileiro será
competivivo no mercado amplo, nem mesmo no Brasil. Excetuando uns poucos nichos, estamos fora de todos os mercados digitais.

3
4

Wikipedia: Princípio de Copérnico, em bit.ly/3iPbchk.
Meira, S.: O mercado, a balança, a reserva e a mesma e velha [e inútil?] política de substituição de importa-		
ções. Em silvio.meira.com, DEZ/2012, bit.ly/3chG6vt.
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Ao mesmo tempo, um dos efeitos colaterais da Política de Informática foi -num incentivo cruzado que não estava desenhado de tal forma- fomentar a capacitação
de capital humano e a pesquisa, o desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação e empreendedorismo em software no país, tendo como resultado a atração
de uma miríade de centros de inovação, desenvolvimento e entrega internacionais
para o Brasil e a criação e evolução de um dos mais agitados e competitivos setores da economia, hoje, o de negócios digitais ou habilitados pelo digital, majoritariamente, software.
Software é escrito por pessoas, demanda competências que vão das mais simples
às mais especiais. Ao mesmo tempo que é possível formar um programador no
ensino médio [este é o caso em muitas escolas públicas de Pernambuco, hoje] que
tem emprego ao fim do terceiro ano [um diferencial e tanto no ensino médio brasileiro], as competências para tratar determinados problemas e criar sistemas ou
negócios a partir de suas soluções demandam times de pessoas com doutorado.
Nos últimos anos, no Brasil, para uma demanda anual de quase 80.000 pessoas
graduadas em todas as formações associadas a computação, estamos formando
menos de 30.000, criando um imenso vácuo e atrito no mercado de trabalho, atrasando muitos projetos, forçando muitos outros a serem entregues aquém da qualidade e performance desejadas e, por fim, exportando empregos.
O desafio básico para qualquer estratégia de Brasil Figital já é, hoje, o desafio de
todas as empresas de e que dependem de software: gente.
Gente qualificada, sofisticada, gente que entende algoritmos e sua complexidade,
gente que escreve bem em português e fala inglês, para o Brasil ter pelo menos o potencial de competir nos mercados globais de software, uma demanda que só aumenta
e que não dá nenhum sinal de que irá diminuir neste século, muito pelo contrário: tudo é
software.
E se há uma coisa que não cuidamos, no Brasil dos últimos tempos, foi de gente.
Não se trata apenas de abrir mais vagas em cursos de programação ou ciência e
engenharia da computação e sistemas de informação. É preciso criar caminhos,
14

bases, desde o ensino fundamental e médio, para que as pessoas possam desenhar planos de desenvolvimento pessoal que contemplem as profissões de informática, cujos cursos de formação técnica, de graduação e pós-gradução só poderão fazer se tiverem os fundamentos mínimos de línguas, ciências, matemática e
lógica.
Qualquer estratégia minimamente
competitiva e sustentável para o curto,
médio e longo prazos, no e do Brasil,
depende do conhecimento, pesquisa,
desenvolvimento, ensino técnico,
de graduação e pós-graduação
em todas as áreas de computação,
de qualidade e em larga escala lastreados
numa política pública ambiciosa, de longo
prazo, financiada apropriadamente.
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De uma Estratégia
de Brasil Figital como
um grande desafio
nacional
A maioria do que o imaginário popular e executivo dá por estratégias são, na verdade, aspirações. Como o discurso de Kennedy ao Congresso dos EUA sobre ir à
lua na década de 60, prometendo…

“…landing a man on the Moon and returning him safely to Earth.”
Nem Kennedy, nem ninguém nos EUA ou no planeta fazia a menor ideia de com fazer isso, quando a frase foi dita -e aplaudida. Mas a estratégia da NASA, na década
de 1960, transformou a aspiração de Kennedy em capacidades e, no devido tempo,
transformou mero discurso em pura realidade.
Estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades5. Aspirações são o que nós -no caso o Brasil- gostaríamos de ser, ter ou fazer e capacidades são as competências, habilidades e recursos que nos vão levar a ser, ter ou
fazer o que queremos. Parece simples, mas não é.
Sem espaço e tempo para definir toda uma estratégia para um Brasil competitivo
no espaço figital, vamos nos limitar, por enquanto, a especular sobre as dimensões
mínimas nas quais deveríamos ter aspirações que uma estratégia de Estado transformasse em competências, habilidades e recursos para sua consecução. Mas não
podem ser quaisquer dimensões, nem aspirações quaisquer.
Grandes desafios são aspirações ambiciosas, mas alcançáveis, que aproveitam ciência, tecnologia, regulação, inovação, a capacidade inovadora e empreendedora,
o ambiente, o contexto, a política, para resolver problemas nacionais ou globais im5

Meira, S.: O que é Estratégia? Ed. Paradoxum, 1ª edição [28 setembro 2021], amzn.to/2ZiQv7l.
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portantes e relevantes e que têm o potencial de capturar a imaginação do grande
público.
As aspirações de uma Estratégia de Brasil Figital devem, todas, ser grandes desafios nacionais. Para serem, depois, objeto de uma transformação que resolvam
grandes desafios nacionais e, sempre que for o caso, regionais. Em estratégia e
figital, o Brasil tem quase o dever de liderar sua região, e não tem sequer liderado a
si mesmo, por absoluta falta de compreensão de mundo, de tantas oportunidades
gigantescas ao nosso redor, das possibilidades para nossa gente.
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Das dimensões
É possível imaginar um imenso conjunto de dimensões para se explicitar aspirações figitais de um país. Mas é essencial, ao mesmo tempo, reduzir as dimensões
ao menor conjunto possível e, dentro dele, ser o mais direto e objetivo possível, estabelecendo aspirações ambiciosas, mas alcançáveis e com potencial de capturar a
imaginação do público. É esse o escopo que determina as dimensões e aspirações
a seguir. Um conjunto minimalista de dimensões para uma estratégia figital seria...
1. Qualquer estratégia figital de um país deve levar em conta que a sociedade passa por uma transformação causada pelos efeitos da flexibilidade
combinatória, um conjunto de lógicas e princípios tão ou mais poderoso do
que as forças da revolução industrial. É praticamente impossível para qualquer país resistir a tal transformação e, para o Brasil, que durante décadas
não fez quase nada para tentar ser um protagonista dessa revolução da informação, a urgência de definir e executar uma estratégia figital não poderia
ser mais grave e aguda.
2. Qualquer estratégia figital do Brasil deve atacar os mais complicados
entre os muitos e mais complexos problemas do Estado brasileiro: inexistência de desafios explícitos, inconstância das políticas, instabilidade no
financiamento e execução, alto custo e pouca efetividade das soluções,
burocracia infernal para o agente público, a cidadania e setor privado. Simplificar o estado é fundamental para o país depender dele. Aqui não se
discute diminuir ou aumentar o estado, mas transformar radicalmente sua
efetividade. Sem que o Estado crie, mantenha e evolua as condições para
uma estratégia figital nacional de grande impacto, o país será sempre um
figurante no cenário competitivo global.
3. Qualquer estratégia figital de um país demanda gente, competente, em
informática. Mas não só. Demanda competências estruturais e conjunturais
de todo o arcabouço de conhecimento que está por trás da formação competente de gente e da geração de resultados que podem servir de insumo
18

para inovação e competitividade usando TICs [tecnologias de informação
e comunicação]. Uma estratégia figital nacional depende de competências
figitais em todos os níveis, formações e profissões, assim como a indústria
dependeu e depende de literacia e aprendizado técnico. A revolução da
informação não atinge apenas os meios de produção de suas tecnologias,
mas a sociedade como um todo.
4. Qualquer estratégia figital do Brasil deve servir como uma das bases
fundamentais para tratar as raízes da desigualdade e da falta de equidade
no país. O problema não é só atacar as deficiências conjunturais de geração de trabalho e renda, senão emprego, mas de cuidar das fundações que
levem, no longo prazo, a uma combinação de educação e oportunidades
capazes de gerar esperança e de incluir a maior parte da população brasileira na economia e sociedade da informação e do conhecimento. A transformação figital da educação, saúde, seguridade e defesa social serão fundamentais para avanços consistentes e sustentáveis nessa dimensão.
5. Qualquer estratégia figital só é exequível e sustentável se tiver engajamento, compromisso e investimento do setor privado, e isso só será possível se a dimensão regulatória estiver bem estabelecida, fomentando investimento em inovação e empreendedorismo, habilitando a criação de novos
negócios inovadores de crescimento empreendedor de classe global aqui,
para que o país tenha alguma chance de protagonismo em pelo menos alguns nichos do mercado mundial. Uma pré-condição para um país como o
Brasil ser competitivo em setores cujos modelos de negócios dependem de
investimentos de risco e crescimento de médio a grande porte é uma dinâmica de mercados de capitais que ainda não existe localmente. Tal falha estrutural provoca a tomada do mercado local por empresas que têm acesso a
capital em mercados internacionais e|ou a desnacionalização de empresas
criadas no espaço econômico local, como forma de defesa e sobrevivência.
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Das aspirações
As aspirações para uma estratégia figital nacional poderiam ser muitas, sobre quase tudo, mas devem ser poucas, e coerentes, sobre poucas coisas. Porque...

toda estratégia depende da coerência
das aspirações, habilidade da gestão
e paixão na execução6.
Ao determinar, articular e consolidar poucas, e coerentes, aspirações, aumenta-se
significativamente a chance de se construir uma estratégia capaz de transformá-las em competências, habilidades e recursos para sua realização. À medida que
poucas, e críticas, aspirações tiverem encaminhamento minimamente apropriado,
pode-se começar pensar em muitas mais.
Há muitos indícios, face ao que já vem sendo feito em outros países há mais de
duas décadas, que o rol de aspirações de uma estratégia figital nacional não varia
muito de lugar a lugar, e que as métricas também são comuns pelo mundo afora.
Ao mesmo tempo, evidências mostram que quase todo o processo de transformação de aspirações em capacidades -competências, habilidades e recursos- para
dar conta das aspirações se paga pelo impacto das capacidades adquiridas nos
mercados e nos retornos do setor público, para ele próprio e para toda a sociedade.
Nas aspirações que descrevemos a seguir não há menção a nenhuma tecnologia
ou qualquer tipo de mudança que deve ser feita no espaço legal e regulatório, ou
na arquitetura, métodos e processos dos órgãos de Estado para que uma aspiração
se realize. Em quase nenhuma delas há valores, seja de pessoas a atingir, seja de
recursos a investir. Aspirações, em boa parte, devem ser localizadas no contexto
onde se quer que sejam ponto de partida de estratégias, e refinadas a partir daí.
E é assim que se deve explicitar aspirações; elas devem tratar do que se quer, e
6

Meira, S.: O que é Estratégia? Ed. Paradoxum, 1ª edição (28 setembro 2021), amzn.to/2ZiQv7l.
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não do como fazer para chegar lá, e muito menos em que se investir para [talvez]
realizá-las. As aspirações estão para estratégia assim como objetivos e metas estão para planejamento estratégico. As aspirações de uma estratégia não devem
tolher a liberdade de desenhar a organização, métodos e processos, ou até mesmo
o cenário, para realizá-las. Em certos e talvez muitos casos, o caminho efetivo para
realizar uma aspiração é eliminar métodos, processos e até organizações inteiras.
As aspirações de uma estratégia figital para o Brasil, todas na mesma prioridade,
deveriam ser...
• Estado:
a. Até 2030, em todas as facetas e níveis de todos os poderes, todos os
serviços públicos que possam ser completamente virtualizados já terão
sido; os serviços que ainda exigirem presença física sempre serão agendados e o tempo de espera pelo primeiro atendimento nunca será superior
a 30 minutos; as experiências serão fluidas87, e haverá continuidade de
entendimento e atendimento de demandas, em e entre todos os canais de
relacionamento do Estado com seus demandantes.
b. Em 2030 e depois, se um órgão de Estado requerer, de um cidadão ou
organização, documentos que dependem de outro órgão de Estado para o
processamento de uma solicitação qualquer, cabe ao órgão requerente se
desincumbir de sua própria demanda, da forma mais efetiva possível; todas
as solicitações feitas ao Estado e que dependem unicamente de processamento de informação e tomada de decisão terão um tempo máximo de
resposta e todas as solicitações não atendidas no prazo estarão automaticamente decididas a favor do requerente.
c. Até 2030 [e depois], todos os investimentos em transformação figital do
Estado8 serão balizados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU; até 2030, o NPS9 de cada serviço público será maior que zero,
7
8
9

Experiências fluidas, em Meira, S.: Fundações para os futuros figitais. Em TDS.company, [49pp] SET/2021, 		
bit.ly/futurosfigitais.
SDG Digital Investment Framework. DIAL, ABR/2019, em bit.ly/3CP4Neu.
NPS PRISM. Bain & Company, bit.ly/2Y46NB1.
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com muitos serviços evoluindo em direção a 30 e pelo menos alguns serviços de referência em direção a 50.
• Sociedade10, 11, 12, 13, 14:
a. Até 2030, todos os brasileiros terão acesso a pelo menos uma forma de
conexão individual e segura à internet em todo território nacional; haverá
uma forma única, universalmente aceita por todos os serviços públicos e
privados, de identidade figital; em qualquer serviço, os dados pessoais serão gerenciados pelas pessoas e haverá formas de garantir que toda transação use apenas os dados absolutamente essenciais para sua realização,
fomentando um ambiente de confiança entre todos os agentes sociais.
b. Até 2030, todos os brasileiros terão competências digitais necessárias
para entender, de forma abstrata, o que são e para que servem os sistemas
digitais com os quais fazem uso no seu dia a dia, atingindo uma proficiência
em pensamento computacional que habilite o uso competente e consciente das plataformas e aplicações das dimensões digital e social do espaço
figital em seu benefício, da sua família e da sua comunidade.
c. Até 2030, toda a população adulta brasileira terá um mínimo de competências e habilidades para [pelo menos tentar] distinguir, na mídia e nas
redes sociais, entre informação [notícia baseada em fatos e os dados correspondentes], MISinformação [notícia falsa, sem intenção de causar dano],
MALinformação [notícia baseada na realidade, criada para atacar] e DESinformação [notícia falsa, e criada para atacar], aumentando muito a sanidade
do debate nacional em todas as áreas, em especial nas facetas críticas da
sociedade, como educação, saúde, ciência e política.
d. Até 2030, toda a sociedade brasileira e cada pessoa, em particular, terá
a garantia de proteção de sua privacidade, inclusive a digital e social, de
10
11
12
13
14

Allenby, B: World Wide Weird: Rise of the Cognitive Ecosystem. Em ISSUES, 2021, bit.ly/3oqyU89.
Kalkar, U.: Inaccurate Data, Half-Truths, Disinformation,... Em Data Stewards, JAN/2021, bit.ly/3qnT5RY.
WEF: Pathways to Digital Justice. SET/2021, bit.ly/3DcDtqJ.
Nogarede, J.: Governing online gatekeepers –Taking power seriously. Em FEPS, JAN/2021, bit.ly/3BeM1gm.
Gibson, W.: The Road to Oceania. No NYT, Opinion, JUN/2003, nyti.ms/3BaNyDT.
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transparência, explicabilidade e reversibilidade das decisões tomadas por
algoritmos sobre [grupos de] pessoas, e de soluções legais ágeis e fluidas,
convergentes com os padrões internacionais de resolução de disputas e
danos, para conflitos digitais e sociais.
e. Até 2030, o Brasil terá convergido para um entendimento mínimo do
papel das plataformas e intermediários do espaço figital, a ponto criar respostas apropriadas, do ponto de vista de regulação e outras, para contestar o poder e controle que as grandes plataformas exercem sobre os serviços figitais, mercados e a esfera pública.
f. Até 2025, o Brasil terá definido estratégias que levem a mecanismos
para que, até 2030, pesssoas e sociedade consigam lidar de forma minimamente efetiva com o ecossistema cognitivo emergente de informação
ubíqua e transparente, habilitado por plataformas e ferramentas digitais e
sociais, que quase necessariamente leva a uma multiplicidade de pontos
de vista de impossível convergência social, hoje.
• Educação15, 16, 17, 18:
a. Até 2030, todos os docentes do sistema nacional de educação dos níveis básico, fundamental e profissional terão competências e habilidades
digitais que os tornarão capazes de criar oportunidades de aprendizado
em -e usando- todas as dimensões do espaço figital e para cada uma e a
conjugação delas, para que o processo educacional faça a transição de
físico para figital.
b. Até 2030, os mecanismos de formação de capital humano farão a transição de graduações para competências e habilidades; todos concluintes
do fundamental terão as competências mínimas para entender e agir no
15
16
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UNESCO, The Digital Transformation of Education: Connecting Schools, Empowering Learners. SET/2020, 		
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espaço figital e todos os concluintes do ensino médio terão competências e
habilidades necessárias para competir por trabalho e emprego em ocupações que demandem performances nas dimensões do espaço figital.
Em 2030 e depois, todos estudantes do ensino médio que quiserem participar das oportunidades de aprendizado de competências para desenvolver componentes de infraestrutura, serviços e aplicações terão acesso
a elas no curso de sua formação e, de acordo o mercado, todos os que
desejarem terão a possibilidade real de trabalho e emprego em ocupações
intrínsecas ao desenho, à implementação e evolução de plataformas e aplicações figitais.
c. Até 2040, a combinação de transições no processo educacional e mecanismos de formação deve ser capaz de diminuir os custos do sistema
educacional, ao mesmo tempo em que aumenta sua cobertura em termos
de oferta de oportunidades de aprendizado de qualidade, inovadoras e figitais em todo o Brasil, criando atrativos para que pelo menos 9 em cada 10
jovens cheguem ao ensino médio e 9 em cada 10 terminem o ensino médio
com sucesso e possibilidade real de trabalho e emprego.
d. A partir de 2030, o sistema educacional público e gratuito deverá ser
capaz de oferecer, após o ensino médio, educação personalizada, sob demanda, no espaço figital e em tempo quase real, para todos os brasileiros.
e. Até 2030, o sistema de graduação e pós-graduação será baseado em
mecanismos de formação que levem a competências e habilidades entregues no e para o espaço figital, e haverá conexões efetivas entre graduação,
pós-graduação, pesquisa, desenvolvimento, inovação, empreendedorismo
e os grandes desafios nacionais, em especial os diretamente relacionados
à competição no espaço figital.
Em vez e ao invés de graduações e diplomas, o sistema de ensino superior
deverá ser capaz de oferecer, em todos os níveis de todas as áreas, oportunidades reais de aprendizado que resultem em competências e habilida24

des para o contexto figital.
• Saúde19:
a. Até 2025, o Brasil deverá estar preparado para o futuro da saúde com
sistemas de prevenção e reação a crises muito mais apropriados do que os
atuais; a natureza global das ameaças à saúde deverá ser tratada na regulamentação, nas capacidades para grandes emergências, na publicação rápida de dados consistentes de saúde, no fortalecimento de processos para
geração rápida de evidências precisas e confiáveis de pesquisa e prática,
na sustentabilidade do sistema como um todo.
b. Até 2030, o Brasil deverá ter posto em prática uma gestão estratégica
do ciclo de vida de informação em saúde, tratando cada brasileiro individualmente e os dados de cada um com a confiabilidade, privacidade e
economicidade imperativas da informação crítica que são; uma estratégia
figital para saúde irá tratá-la como um bem público essencial e oferecerá,
em colaboração com o complexo tecnológico, industrial e de serviços da
saúde e em todas as faces do sistema, soluções ágeis, simples, fáceis de
usar e de impacto mensurável. Todas as políticas públicas para saúde serão
baseadas em evidências e, em particular, em dados advindos do ciclo de
vida de informação em saúde.
c. Até 2025 a governança nacional e regional da estratégia nacional de
saúde figital estará estabelecida em todos os níveis, de dados a resultados,
de investimentos a sustentabilidade; parte da governança será dedicada a
adotar, manter e operar padrões globais de interoperabilidade para saúde
figital, em colaboração com todos os países, organizações e partes interessadas, a partir sobre resultados já alcançados e de experiências de sucesso
que tenham amplo potencial de escala.
d. Até 2030, as pessoas estarão no centro da estratégia de saúde figital,
capazes de se apropriar de seus dados, adotando de forma competente
19
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tecnologias digitais para saúde; o foco da estratégia não será nas pessoas
como pacientes, mas nas pessoas, saudáveis ou necessitadas de exames,
tratamento e acompanhamento, suas famílias e comunidades, e os profissionais de saúde como pessoas, membros da sociedade.
• Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação, Investimento, Empreendedorismo,
Produção, Regulação, Mercados, Trabalho, Renda, Emprego e Seguridade
Social:
a. Até 2030, o Brasil será um dos 30 melhores20 ambientes institucionais
de apoio à adoção ampla e segura de produtos e serviços figitais do mundo, uma fundação para habilitar maior produtividade e facilitar a criação
de trabalho e renda, promover iniciativas de acesso e soluções figitais a
segmentos historicamente desfavorecidos da população e do empreendedorismo, catalisando experiências fluidas de classe global em escala verdadeiramente nacional.
b. Até 2030, o Brasil terá uma política de Ciência, Tecnologia, Inovação, Regulação, Investimento e Empreendedorismo derivada de Grandes Desafios
Nacionais de classe global, capaz de renovar a rede produtiva do país até
2040 e torná-lo um dos 10 maiores exportadores de produtos e serviços
em pelo menos 10 setores típicos da economia da informação, conhecimento, biologia e energia até 2050.
c. Até 2030, o Brasil criará condições de capital humano, ambiente e investimento para competir em serviços figitais no mercado internacional e, até
2040, será um dos 5 maiores exportadores de serviços digitais, ou habilitados pelo digital, do mundo.
d. Até 2030, o Brasil terá uma rede nacional de centros de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e desenvolvimento de classe mundial,
capaz de tratar toda a problemática figital implícita no caput até 2035, cujos
20
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lugar e foco serão sistemas locais de inovação capazes de prover fundações para que redes de conhecimento e sua aplicação, investimento,
regulação e produção tornem a economia brasileira uma das 20 mais dinâmicas do mundo até 2040.
e. Até 2030, o Brasil criará condições de aprendizado, reaprendizado e
desaprendizado para migração de competências e habilidades para demandas da competição no espaço figital que atendam todos os trabalhadores que serão deslocados pelos processos de informatização, virtualização,
robotização e plataformização causados pela revolução da informação e,
até 2040, todos os trabalhadores e cidadãos que queiram participar de
programas de educação para o futuro do trabalho terão vaga assegurada e
assistência garantida no sistema público e gratuito.
f. Até 2030, o Brasil terá uma plataforma de seguridade social que, em
2040, terá a cobertura, capacidade e mecanismos de coordenação capazes de enfrentar novas demandas relacionadas ao envelhecimento da
população, ao enfrentamento das desigualdades e à necessidade de sustentabilidade ecossistêmica, preparada para fornecer a todos os cidadãos
os cuidados, competências, habilidades e possibilitar padrões de vida de
que todos necessitam para ter sucesso pessoal e coletivo.
• Mundo:
a. Até 2025, o país definirá uma visão brasileira de mundo figital e seu papel nessa nova articulação de dimensões competitivas, estabelecendo até
2030 as prioridades de desenho e agência estratégica brasileira no plano
figital global. O Brasil deverá ter como aspiração, para 2030 e depois, ser
um dos principais atores na elaboração dos grandes desafios, aspirações,
estratégias, políticas e sua execução para e no espaço figital global, e esse
desafio deverá ser tratado, a partir do momento em que tal missão for aceita, como um papel principal da política externa brasileira nas próximas décadas.
27

Conclusão
O Brasil demorou muito a entender os desafios, ameaças e oportunidades dos primeiros 50 anos da revolução da informação, iniciada já nos últimos dos anos 1960,
uma falta de entendimento que continuou na chegada da internet comercial, na
metade dos anos 1990, e de software como serviço e smartphones, na metade dos
anos 2000, como catalisadores, estes últimos, de uma grande explosão cambriana
de novos negócios inovadores de crescimento empreendedor.
Demorou tanto que o ciclo de investimento de porte em tais tipos de oportunidades
só chegou ao país nos últimos poucos anos, quando a vasta maioria das possibilidades de criar novos negócios de classe global já havia passado. Sorte nossa que,
pelo menos em parte, os negócios que têm uma faceta digital relevante muitas
vezes entendem que podem estacionar e|ou frear seu investimento em pesquisa,
desenvolvimento e inovação, o que quase sempre abre oportunidades para novos
entrantes, além de e porque é quase sempre fatal para quem parou no tempo.
O Brasil tem um potencial de capacidade figital entre os maiores do mundo e é
grande demais para ser, apenas, um consumidor sofisticado de sistemas, plataformas, dispositivos e experiências figitais. Se esta revolução estivesse nos últimos
anos, seria até o caso da estratégia figital para o país tratar do uso competente, puro
e simples, do que está pronto. Mas, muito pelo contrário, quase nada está pronto
para sempre e há poucos negócios bem estabelecidos, agora, que têm existência
garantida em qualquer cenário futuro, mesmo em prazos sociais curtos, como uma
década.
No futuro, tudo é software. E o futuro já está no presente, onde os sistemas de
informação ao nosso redor são código sendo executado sobre infraestrutura de
computação implementada em silício21 e onde, ao mesmo tempo, a vida é código executado “sobre” infraestrutura de carbono22. Perdemos, e definitivamente,
boa parte da primeira onda de software -a das máquinas- e já estamos a caminho
21
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de perder a segunda -a da vida. Pois não tornamos software, ainda, um grande
desafio capaz de levar à formação de competências, habilidades e à alocação de
recursos de monta, capazes de posicionar o Brasil como um dos principais atores
de um processo que deverá mudar, quase certamente, não só o nosso entendimento do que é o mundo e a vida, mas mudar a vida em si, e o que nós podemos fazer
com ela e dela.
O futuro nunca se engana, porque sabe o endereço do seu destino. E o destino é
agora, o presente. Os que ficarem parados no presente, a viver dele, apenas, serão
inexoravelmente varridos para o passado, pela onda do futuro, movida por forças
que, desde a primeira metade do séc. XX, Joseph Schumpeter e Walter Benjamim
já identificavam e descreviam tão brilhantemente.
Ainda é tempo. Mas há pouco tempo.
Porque o futuro não espera, e quase sempre vem antes do tempo.
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