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A nova classe média 
  

Rural 
43% 

Urbano não 
metropolitano 

34% 

Metropolitano 
23% 

Area 

Fonte: Data Popular 



Os promissores: 14,7 milhões de 
pessoas 

•Idade média 
22,2 
anos 

• Ensino médio 
completo 59% 

• Carteira 
assinada 57% 



O que pensam os promissores 

Trabalho e 
família 

• 94% concordam com a 
frase:“é preciso trabalhar 
duro para ter alguma coisa 
na vida 

Visão de 
mundo 

•72% acessam 
a Internet 



Os batalhadores: 30,3 milhões 
  

•Idade média 
42.3 
anos 

• Fundamental 
completo 48% 

• Carteira 
assinada 48% 



O que pensam os promissores 

Trabalho e família 

• 93% concordam com a 
frase:“é preciso trabalhar 
duro para ter alguma coisa 
na vida 

Visão de mundo 

• 53% concordam 
com frase só é 
pobre quem não se 
esforça para 
trabalhar 



Os empreendedores: 11,6 milhões de 
pessoas 

•Idade média 
43,1 
anos 

• Ensino superior 
completo 19% 

• São homens 78% 



A crise atual 



Estabilidade 
em crise 

Política Econômica 

Desalinha
mento 

Déficit 
fiscal 

Déficit 
externo 

Crise parlamentar 

Ajuste 
fiscal 

Política 
Monetár

ia 



Estabilidade 
em crise 

Política Econômica 

Desalinha
mento 

Déficit 
fiscal 

Déficit 
externo 

Crise parlamentar 

Reajuste 
de tarifas 

Reajuste 
do 

câmbio 

Inflação 
Pacote 
fiscal 

Ajuste 
fiscal 

Política 
Monetár

ia 

Nivel de 
atividade 

Reforma 
ministe-

rial 

Crédito 



Política Econômica 

Inflação 

Ajuste 
fiscal 

Política 
Monetár

ia 

Nivel de 
atividade 

Crédito 

Déficit 
fiscal 

CPMF 

Efeito engavetamento 

O efeito engavetamento 
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A taxa de câmbio efetiva 

Dólar efetivo



Que país queremos? 

Bem estar 
social 

Políticas 
sociais 

universais 

Serviços 
públicos de 
qualidade 

Empregos de 
qualidade 

Desburocratiz
ação 

Empreendedo
rismo 

Democracia 

Competitividade 

Educação 

Agências reguladoras 
efetivas 

Acordos comerciais 

Política regional 
Políticas 
metropolitanas 

Segurança 
Pública 



O Brasil pós-ajuste 

Inovação Política industrial 

PMEs Logística 

Competitividade 



O Brasil pós-ajuste 

Inovação Política industrial 

PMEs Logística 

Competitividade 

 Legislação adequada 

 Institutos de pesquisa 

 Sistemas de financiamento 

 Universidades Federais 

 Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial) 

 Territórios da Inovação 



O Brasil pós-ajuste 

Inovação Política industrial 

PMEs Logística 

Competitividade 

 Programa de Desenvolvimento Produtivo, 

 Políticas de conteúdo nacional. 

 Políticas de bem estar 

 Financiamentos de longo prazo 

 Mercado de capitais 



O Brasil pós-ajuste 

Inovação Política industrial 

PMEs Logística 

Competitividade 

 Sistema Sebrae 

 Sebrae + MEI (Mobilização Empresarial pela 
Inovação). 

 Supersimples 

 Lei Geral 



O Brasil pós-ajuste 

Inovação Política industrial 

PMEs Logística 

Competitividade 

 Parcerias Públicos Privadas 

 Demanda reprimida 

 Fontes de financiamento 



Políticas de bem 
estar 

Vocações 
industriais 

Saúde Educação 
Energia 
limpa 

As políticas de bem estar e as vocações 
econômicas 

Segurança 



O país atual 
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As 
megatendencias 
globais 



As megatendências globais 

•  crescimento da 
população em 

taxas marginais 
decrescentes, com 

envelhecimento 
populacional; 

•  intensificação de 
movimentos 
migratórios; 

•  adaptação do 
papel do Estado 
frente aos novos 
desafios sociais e 

populacionais; 

•  intensificação da 
urbanização; 

•  empoderamento 
dos indivíduos e da 

sociedade civil 
organizada, com 

aumento da classe 
média em escala 

global.  



Envelhecimento da população 

Crescimento 
menor 

Natalidade Mortalidade 



Ciência e saúde 

•  modificação de fatores genéticos e de proteínas, 
de forma a garantir mais saúde e longevidade; 

•  evolução da engenharia de tecidos vivos para 
implantes e reposição de órgãos, sendo 
amplamente utilizada na substituição de córneas, 
cartilagem e ossos nos países desenvolvidos; 

•  evolução de próteses e de implantes conectados 
diretamente ao cérebro e ao sistema nervoso, que 
imitarão as funções biológicas e restaurarão ou 
ampliarão funções críticas de órgãos ou tecidos, 
beneficiando 80% dos amputados que  
 vivem em países desenvolvidos; 

•  desenvolvimento de drogas com absorção 
específica para órgãos e tumores por meio de 
reconhecimento molecular. 



Intensificação dos movimentos 
migratórios 

 Novas oportunidades se abrirão para 
imigrantes qualificados a partir de um grupo 
de países de nível médio e menos 
desenvolvidos. Isso vai desafiar o sistema 
mundial de estabilidade social e o equilíbrio 
das relações de trabalho. 

 Cada vez mais profissionais altamente 
qualificados estarão no mercado de trabalho 
em mais de um país. A linha divisória entre a 
residência permanente e a cidadania pode 
começar a desaparecer. 



A migração de profissionais qualificados 
 Como exemplo, os governos poderão precisar 
cada vez mais de aprimoramento da gestão da 
mobilidade dos migrantes em adição à 
migração permanente, pois cada vez mais 
profissionais altamente qualificados estarão 
no mercado de trabalho em mais de um país.  

 A linha divisória entre a residência 
permanente e a cidadania pode começar a 
desaparecer. 

 De 2005-2050, o número de migrantes  
internacionais para as regiões mais 
desenvolvidas deverá ser de 
aproximadamente  
100 milhões. 



Envelhecimento e Previdência Social 
 Medidas para enfrentar o impacto do envelhecimento populacional na Previdência Social? 

 •  aumentar o número de anos de contribuição dos trabalhadores - 
 na França, por exemplo, esse número passou para quarenta anos; 

 •  conter os gastos discricionários do Estado e impor uma carga tributária  
 maior, sobretudo nos países pós-maduros; 

 •  aumentar a coparticipação dos serviços de saúde dos beneficiários; 

 •  criar um sistema de seguros separado para os mais idosos - no Japão, esse sistema  
 foi criado para os beneficiários com idade superior a 75 anos; 

 •  reduzir o corpo militar ou seu poder no exterior, sobretudo nos países  
 europeus e do Leste Asiático, que estão envelhecendo mais rapidamente.  



Intensificação da urbanização 
 Em 2014, 54% da população mundial, 
aproximadamente 3,9 bilhões de pessoas,  
viviam em áreas urbanas, proporção que 
deverá aumentar para 66%, aproximadamente  
4,9 bilhões de pessoas, até 2030, ou 6 bilhões 
até 2050. 

 Em 2030, China e Índia terão 1,5 bilhão de 
população urbana e mais de 1,0 bilhão de 
população vivendo no  
meio rural. 



O crescimento das cidades médias 
 Metade dos 3,9 bilhões de habitantes urbanos 
do mundo reside em povoações com menos 
de 500 mil habitantes.  

 Apenas uma em cada oito pessoas, 
aproximadamente, vivem nas 28 megacidades 
com 10 milhões de habitantes ou mais. 

 Em 2030, as pequenas e médias cidades serão 
responsáveis por 45% do aumento esperado 
na população urbana mundial. 

  



As megacidades 
 Atualmente, das 28 megacidades, dezesseis 
estão localizadas na Ásia, quatro na América 
Latina, três na África, três na Europa e duas na 
América do Norte.  

 Das quatro cidades que ultrapassarão 10 
milhões de habitantes em 2025, três estarão 
em países em desenvolvimento; das dez 
maiores cidades em 2030, três serão da Índia; 
e das 25 maiores cidades, cinco serão 
chinesas.  
 

  



Cidades, motor de desenvolvimento  
 As cidades serão a força e o centro de concentração econômica de uma nação no contexto da 
sociedade do conhecimento pautada em serviços. 

 Além disso, os centros urbanos são motores da produtividade, podendo gerar 80% de 
crescimento econômico.  

 O monitoramento do processo de urbanização e a gestão sustentável do seu crescimento serão 
a chave para o desenvolvimento bem-sucedido.  

 Para enfrentar os novos desafios ligados à rápida urbanização, espera-se que o setor privado 
assuma mais funções de serviços públicos, surgindo novas questões sobre o controle 
democrático, a transparência e a prestação de contas. 

  



Os problemas das megacidades 
 As crescentes populações urbanas irão pressionar serviços de infraestrutura, como habitação, 
transporte, energia, saneamento e telecomunicações, bem como emprego e serviços básicos, 
como educação e saúde. 

 Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas. Se ações para combater a pobreza forem 
insuficientes, esse número poderá dobrar até 2030. 

 As megacidades poderão se tornar ainda mais limitadas por terra física, ser sobrecarregadas por 
congestionamento de veículos, redes criminosas e impasses políticos, com graves consequências 
nas condições de saneamento e de saúde. 

 A dinâmica econômica, espacial e social das megacidades podem gerar novas divisões de grupos 
de alta e de baixa rendas. 

  



Os efeitos da urbanização 
 A urbanização tende a aumentar as reivindicações, por parte de cidadãos, por eleições diretas 
das autoridades das cidades e por democracia participativa, podendo esbarrar em culturas 
políticas existentes em alguns países. 

 O crescimento das concentrações urbanas tem levado a reduções na cobertura florestal, 
mudanças no teor de nutrientes e composição microbiana de solos, alterações na composição 
de algumas espécies de plantas e animais, incluindo extinções locais, e mudanças na 
disponibilidade e na qualidade de água doce. Em alguns casos, esses impactos foram detectados 
em distâncias superiores a 100 quilômetros do centro urbano mais próximo. 

  



As 
megatendências 
da ciência 



As 4 megatendências 

•  aceleração do desenvolvimento tecnológico, multidisciplinar 

•  as TIC continuarão modificando a natureza do trabalho, a estrutura de  
 produção, de educação, de relação entre as pessoas e lazer; 

•  crescimento dos investimentos em automação e robótica; 

•  crescimento dos investimentos e aplicação no campo da nanotecnologia  
 e biotecnologia. 



O desafio da hiperinformação 
 Por outro lado, o ambiente de hiperinformação acaba criando mais falta de informação do que 
acesso. A web semântica tem despontado como uma solução para melhorar a capacidade de 
busca e localização de informação em diversos formatos.  

 Espera-se a manutenção desta tendência de evolução da web semântica até 2030, melhorando 
significativamente o processo de obtenção da informação em dispositivos digitais. 

  



Os big data 
 Até 2030, haverá crescimento de pesquisa, 
desenvolvimento e tratamento científico de 
informações a partir de grandes bancos de dados 
- big data -e ainda o barateamento dos 
dispositivos de armazenamento de dados em 
massa,  em seus diversos formatos.  

 Estima-se que cerca de quinze petabytes de 
dados estruturados e não estruturados sejam 
gerados todos os dias, incluindo vídeos, 
comentários em redes sociais, conteúdos de 
blogs etc.  

 O mercado global de big data movimentou, em 
2012, cerca de 70 bilhões de dólares e apresenta 
tendência de crescimento. 



A robótica 
A explosão da robótica no mundo 



A expansão da robótica 
 Google, Amazon e Apple seguiram o comportamento da General Eletric (GE) e do WalMart ao 
incluírem robôs virtuais em suas mensagens publicitárias.  

 Em 2013, o Google criou uma divisão de robótica, para a qual adquiriu oito empresas, e a Apple 
anunciou que iria alocar 11 bilhões de dólares para robótica e tecnologia de automação.1 

 Diversos robôs virtuais para monitorar o tráfego de redes, impedir ataques cibernéticos, 
identificar hackers etc.  

 Em termos de automação, ela está mais presente no controle de infraestruturas críticas 
governamentais, como o fornecimento de água, energia, tráfego etc. 

  



Os avanços das novas tecnologias 
  
Nos campos da visão de máquina, do movimento e da localização/rastreamento por  
sensores, da imagem e do software de reconhecimento de voz, da miniaturização de 
componentes e dos microcontroladores possibilitam os robôs a executarem e geren- 
ciarem atividades cada vez mais sofisticadas, ampliando seu campo de utilização. 

 Por exemplo, a Unbounded Robotics desenvolve robôs capazes de inspecionar  
quartos de hotel depois de terem sido limpos por funcionários de serviços de limpeza e 
recuperar as bandejas entregues pelo serviço de quarto. 

 Também crescem os investimentos para tornar os robôs mais parecidos e se movimentando de 
forma semelhante à humana. Essa evolução está associada aos avanços em áreas como  
polímeros eletroativos e engenharia biomédica. 



A expansão dos robôs 
 A Federação Internacional de Robótica (FIR)14 espera que as vendas globais de robôs cresçam, 
em média, 6,0% ao ano entre 2014 e 2016, e que mais de 190 mil robôs industriais sejam 
fornecidos a empresas em todo o mundo até 2016. Além disso, a FIR estima que cerca de 22 
milhões de robôs de serviço para uso pessoal serão vendidos entre 2013 e 2016. 

 Isso porque, em muitos dos países desenvolvidos, a população de idosos  
aumentará consideravelmente ao longo das próximas décadas, especialmente no  
Japão, Coreia do Sul e na Europa.  

 Também nos Estados Unidos essa tendência será verificada com a aposentadoria em massa dos 
babies boomers. 

 A associação desse movimento demográfico com os altos custos trabalhistas deverá impulsionar,  
mesmo que ainda em campo restrito, a utilização de robôs no âmbito doméstico  
e de cuidados da saúde do idoso. 

  



A robótica médica 
 A robótica médica fez avanços significativos na última década.  

 Sistemas robóticos estão sendo desenvolvidos para melhorar a precisão de instrumentos 
cirúrgicos e para treinar cirurgiões, bem como para ajudar equipes em hospitais, que vão desde 
ajudar a executar funções básicas a complexas cirurgias.  

 Até 2020, o progresso dessas tecnologias tende a levar ao aumento do uso da robótica e 
técnicas de robótica-assistida na medicina. 

 Entretanto, não se sabe se até 2030 serão desenvolvidas técnicas de cuidados médicos remotos, 
telemedicina, robôs médicos e dispositivos de monitoramento médico incorporados à vida diária 
das pessoas, instalados na casa e no paciente, com capacidade de gravação e comunicação de 
dados via internet. 

  



A indústria de 
aplicativos 
Realidade e fantasia do mercado de 
aplicativos 



Números no Brasil 
 1,5 a 2% do total mundial de downloads.  

 Com US$ 1,5 bilhão de faturamento anual, o Brasil é apenas o 11° país mais lucrativo do mundo.  

 No entanto, população conectada à internet de 118 milhões de pessoas, número superior, por 
exemplo, às 101 milhões do Japão, que aparece em terceiro lugar no ranking mundial por 
receita. 

  



Números globais 
 5 bilhões de celulares e mais de 500 milhões de tablets no mundo. 

 As duas principais distribuidoras, a App Store e o Google Play, já registram mais de 100 bilhões 
de downloads por ano. 

 A relação entre consumidores e distribuidores – por meio da compra de aplicativos pagos e 
conteúdos premium para aplicativos gratuitos – forma parte desse montante, algo em torno de 
US$ 20 a US$ 25 bilhões por ano.  

  Se levarmos em conta as redes de publicidade móveis, o mercado movimenta, facilmente, mais 
de US$ 100 bilhões por ano. Para efeito de comparação, o mercado de cinema movimenta algo 
em torno de US$ 30 bilhões por ano.  

  



Aplicativos de sucesso 
 Os aplicativos que estão se sobressaindo no mercado e ganhando mais dinheiro são aqueles que 
adotam o modelo freemium. Ou seja, estão disponíveis para download gratuitamente, mas 
disponibilizam conteúdos exclusivos pagos.  

 Outro modelo que funciona é o de avaliação gratuita com renovação paga. 

 As categorias que lideram o ranking por receita são: jogos, redes sociais, música, educação e 
entretenimento.   



As compras do MEC 
 O Programa Nacional do Livro Didático prevê a obrigatoriedade de objetos digitais de 
aprendizagem. Mas entende que o país precisa avançar na criação de políticas públicas que 
contemplem exclusivamente o setor. 



Tendências para o mercado de 
aplicativos 

  Sensorialização: por exemplo, smartphone com GPS. Aplicativos que operam modelos estatísticos, ex agricultura, 
comércio.  

 Case: sensores na fazenda que indicam onde colocar água irrigada 

 Comércio: por ex no Metrô. Percebendo atraso, empresa pode ficar aberta até mais tarde. 

 Eficiência em recursos naturais: especialmente água e energia 

 Hubização: aplicativos de comida, taxis, hubs de hospitais, de estacionamentos 

 Smart Citizens - colaborativos para prefeituras ou outros órgãos dentro da cidade. 

 Economia compartilhada - desde o carro, até roupas, moradia, eletrodomésticos, ferramentas. 

 Internet das coisas - veículos são plataformas de aplicativos. Montadoras open source. Ou casas inteligentes: 

 Telemedicina - health. Monitoramento de saúde. Convênios, hospitais 

 Teletrabalho - home office. 

  



Mercado global de videogames 


