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APR E S ENTAÇ ÃO
Senhoras e Senhores Congressistas,
ʟɔɴȲɔʟʁू̍ʹȲʟʁȉɆʟȉȬȲȦȲʟȉ$ȲʹʦʜʁʟȲʦʰȉʟˑɔˑʁौʦȲɆʹɷȬʁूȉɆʟȉȬȲȦȲʟȉʁʜʁˑʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʜȲɫʁɴȉɷȬȉʰʁȉ
ɴɔɴȦʁɷεȉȬʁूʁ̍ʹȉɫȲʦʰʁʹɏʁɷʟȉɷȬʁȦʁɴɴʹɔʰȉɫȲȉɫȬȉȬȲȲˑȲʟȬȉȬȲे
Nesta Mensagem, depois de um ano de Governo, temos orgulho de apresentar um novo Brasil.
A capacidade produtiva e de iniciativa do povo brasileiro estava sendo limitada, constituindo-se em um
sério perigo para o País, e isso deveria ser enfrentado com coragem, esforço e dinamismo.
A partir da vitória nas eleições de 2018, começamos a pavimentar nosso caminho da prosperidade e o País
começou a trilhar o caminho da liberdade e a ganhar projeção mundial.
Necessitávamos reduzir o Estado gigantesco, lento, burocrático e oneroso para os cidadãos pagadores
de impostos, combater a corrupção, a violência, reerguer a economia e valorizar a família, a base da
nossa sociedade.
JɷɔȦɔȉɴʁʦȬɔɴɔɷʹɔɷȬʁʁʰȉɴȉɷɏʁȬȉɴȊ̍ʹɔɷȉʜʺȥɫɔȦȉूʟȲȬʹˢɔɷȬʁʁɷʺɴȲʟʁȬȲɴɔɷɔʦʰȳʟɔʁʦȬȲࢿࣆʜȉʟȉࢿࢿे
ȉʦʦȉɴʁʦȉȉʰʹȉʟȲɴȬȲɅȲʦȉȬʁʦɔɷʰȲʟȲʦʦȲʦȬʁȉɖʦूȉʜʟȲʦȲɷʰȉɷȬʁʹɴȉɴȲɷʦȉɆȲɴεʟɴȲȲˑȲʟȬȉȬȲɔʟȉȉʁ
ɴʹɷȬʁूȦʁɷʦʰʟʹɖȬȉȉʜȉʟʰɔʟȬʁʦʜɔɫȉʟȲʦ̍ʹȲʦʹʦʰȲɷʰȉɴȉʁʟȬȲɴȲȦʁɷʅɴɔȦȉȲʦʁȦɔȉɫूʦȲɴʜʟȲɫȲˑȉɷȬʁȲɴ
consideração os anseios e ideais do nosso povo.
No passado, o Brasil foi distanciado das grandes potências mundiais e dos centros tecnológicos. Tivemos
independência e disposição para levar adiante uma proposta de mais liberdade para o País.
Realizamos missões amplamente frutíferas, mantivemos diálogos produtivos com diversos países e
ȉˑȉɷȩȉɴʁʦȲɴ̍ʹȲʦʰʚȲʦɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɔʦʜȉʟȉȉʟȲɔɷʦȲʟȩȡʁȬʁʟȉʦɔɫɷʁɴʹɷȬʁूˑɔʦȉɷȬʁȉʜʟʁʦʜȲʟɔȬȉȬȲȬʁ
País e do povo brasileiro. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações com o exterior. O mundo
ˑʁɫʰʁʹȉȦʁɷεȉʟɷʁʟȉʦɔɫे
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*ɴʹɴȉɷʁȬȲɆʁˑȲʟɷʁूɷʂʦȉˑȉɷȩȉɴʁʦȲɴɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦȉȦʁʟȬʁʦ̍ʹȲˑȡʁɔɷʰȲɷʦɔεȦȉʟȲʦɔɴʜɫɔεȦȉʟȉʦʰʟʁȦȉʦ
ȦʁɴȲʟȦɔȉɔʦȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȦʁɴʁɴʹɷȬʁे*ɷ̍ʹȉɷʰʁʟȲʦɔȬȲɷʰȲȬȉjȉȩȡʁूʁɷʁʦʦʁȬȲʦȲɣʁȳʁȬȲʟȲȉɫɔˢȉʟ
ȥʁȉʦʜȉʟȦȲʟɔȉʦʜȉʟȉʁʟȉʦɔɫूʜʁʟɴȲɔʁȬȉʦ̍ʹȉɔʦʰȲʟȲɴʁʦɴȲɫɏʁʟȲʦȦʁɷȬɔȩʚȲʦʜȉʟȉȉɆʟȲɆȉʟˑȉɫʁʟूȬȲɅʁʟɴȉ
sustentável, aos nossos recursos naturais.
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Em 2020, temos a oportunidade de continuar o processo de acessão do Brasil à Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essa acessão contribuirá para a melhoria da
ȲεȦɔȶɷȦɔȉȬʁʦɆȉʦʰʁʦȬʁ*ʦʰȉȬʁȲȬȉʜʟȲʦʰȉȩȡʁȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦȬȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲूʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁʰʟɔȥʹʰȊʟɔȉू
desenvolvimento da infraestrutura e fortalecimento da produtividade, melhoria do ambiente de negócios,
ȉʹɴȲɷʰʁȬʁɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁȲɴʜȲʦ̍ʹɔʦȉूȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȲɔɷʁˑȉȩȡʁूȉʜʁɔʁȉʁɔɷɆʟȲʦʦʁȬʁʦʰʟȉȥȉɫɏȉȬʁʟȲʦ
ɷȉ ȲȦʁɷʁɴɔȉ Ʌʁʟɴȉɫू ɅʁʟɷȲȦɔɴȲɷʰʁ ȬȲ ȲȬʹȦȉȩȡʁ ʜʺȥɫɔȦȉ ȬȲ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ Ȳɴ ʰʁȬʁʦ ʁʦ ɷɖˑȲɔʦू ʟȲȬʹȩȡʁ Ȭȉ
pobreza, fortalecimento das ações voltadas ao combate à corrupção, redução de desigualdades e promoção
da sustentabilidade ambiental.
$ȉʟȲɴʁʦȉɔɷȬȉɴȉɔʦȶɷɅȉʦȲȉʁʦȲʦɅʁʟȩʁʦʜȉʟȉȉʹɴȲɷʰȉʟʁʦɷʁʦʦʁʦζʹ˗ʁʦɆɫʁȥȉɔʦȬȲȦʁɴȳʟȦɔʁȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦू
ʜʟʁɴʁˑȲɷȬʁȉʟȲɷʁˑȉȩȡʁȬȉʦʟȲɫȉȩʚȲʦȲȲɴȥʹʦȦȉȬȲʜȉʟȦȲʟɔȉʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦȦʁɴʰʁȬʁʦʁʦʜȉɖʦȲʦ̍ʹȲʰȲɷɏȉɴ
interesse em trabalhar pela paz, liberdade e prosperidade.
jʁʦʦʁ=ʁˑȲʟɷʁȲʦʰȊʜʟʁɴʁˑȲɷȬʁʹɴȉʦȳʟɔȲȬȲʟȲȉɫɔˢȉȩʚȲʦू̍ʹȲɣȊȲʦʰȡʁʰʟȉˢȲɷȬʁȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦूʰȉɷʰʁʜȉʟȉȉ
ʦʁȦɔȲȬȉȬȲ̍ʹȉɷʰʁʜȉʟȉʁʦɔɷˑȲʦʰɔȬʁʟȲʦȲʁʦȲʰʁʟȲɴʜʟȲʦȉʟɔȉɫɷʁʟȉʦɔɫे
jʁʦʦȉʰȉ˗ȉȥȊʦɔȦȉȬȲɣʹʟʁʦ२ȲɫɔȦ३ȲʦʰȊȲɴɷɖˑȲɔʦɴɖɷɔɴʁʦɏɔʦʰʂʟɔȦʁʦूȉɔɷζȉȩȡʁʦʁȥȦʁɷʰʟʁɫȲूȉʁɫʦȉȥȉʰȲʹ
ʦʹȦȲʦʦɔˑʁʦ ʟȲȦʁʟȬȲʦ Ȳ ʁ ʟɔʦȦʁॼʟȉʦɔɫ Ȭɔɴɔɷʹɔʹ ʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉɴȲɷʰȲे ʁɴ ʟȲʦʜȲɔʰʁ ȉʁ ɷʁʦʦʁ ʜʁˑʁू ɅȉʟȲɴʁʦ
muito mais pelo País.
sʦ ɷʺɴȲʟʁʦ ɴʁʦʰʟȉɴू ȉɔɷȬȉू ̍ʹȲ Ȧȉɴɔɷɏȉɴʁʦ ʜȉʟȉ ʹɴ ȉɴȥɔȲɷʰȲ Ʌȳʟʰɔɫ ȬȲ ȲɴʜʟȲɆʁ Ȳ ʜʟʁʦʜȲʟɔȬȉȬȲे
gȲɫɏʁʟȉɴʁʦʁȉɴȥɔȲɷʰȲȬȲɷȲɆʂȦɔʁʦʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉɷȬʁɴȉɔʦʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦʜȉʟȉ̍ʹȲʁʦȲɴʜʟȲȲɷȬȲȬʁʟȲʦ
ʜʟʁʦʜȲʟȲɴौȦʁɴɔʦʦʁूɣȊȦʁɴȲȩȉɴʁʦȉɴȲɫɏʁʟȉʟȉɆȲʟȉȩȡʁȬȲȲɴʜʟȲɆʁȲʟȲɷȬȉे
ȉʟȉʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉʟɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉɔɷʰȲɆʟȉȬȉȲȦʁɷεȊˑȲɫʜȉʟȉȉɴʁȥɔɫɔȬȉȬȲʦȲɆʹʟȉȲȲεȦɔȲɷʰȲȬȲʜȲʦʦʁȉʦ
e bens, com vistas ao aumento da competitividade nacional e à retomada do crescimento econômico
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁू ʁ =ʁˑȲʟɷʁ ȉʰʹʁʹ Ȳɴ ̍ʹȉʦȲ ࣀࢽࢽ ʜʟʁɣȲʰʁʦ ȦʁɷʦɔȬȲʟȉȬʁʦ ʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲ ɷȉȦɔʁɷȉɫ ɷʁʦ ʦȲʰʁʟȲʦ ȬȲ
ʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲʦू ȲɷȲʟɆɔȉ ȲɫȳʰʟɔȦȉू ʜȲʰʟʂɫȲʁ Ȳ ɆȊʦ ɷȉʰʹʟȉɫू ʜȉʟ̍ʹȲʦ ɷȉȦɔʁɷȉɔʦू ȬȲɅȲʦȉू ʦȲɆʹʟȉɷȩȉ ʜʺȥɫɔȦȉू
educação, saúde, telecomunicações, desenvolvimento regional, licenciamento ambiental e desestatizações
de empresas públicas. Esse conjunto abrange um potencial de mais de R$ 900 bilhões em investimentos a
serem realizados durante os períodos dos contratos nos próximos 30 anos.
ȲɫȉʜʟɔɴȲɔʟȉˑȲˢȲɴȬʹȉʦȬȳȦȉȬȉʦूʜȲ̍ʹȲɷʁʦूɴȳȬɔʁʦȲɆʟȉɷȬȲʦʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦʟʹʟȉɔʦˑʁɫʰȉʟȉɴȉʰʟȉȥȉɫɏȉʟ
ɣʹɷʰʁʦे©ɷɔεȦȉɴʁʦɷʁgɔɷɔʦʰȳʟɔʁȬȉɆʟɔȦʹɫʰʹʟȉूȲȦʹȊʟɔȉȲȥȉʦʰȲȦɔɴȲɷʰʁʰʁȬȉʦȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦˑʁɫʰȉȬȉʦ
para as demandas do agro e do setor rural. Tivemos produções recordes, fechamos diversos acordos e
abrimos novos mercados para os produtos brasileiros. Para 2020, propomos fomentar e incentivar o
potencial econômico do meio ambiente, além de promover oportunidades de negócios sustentáveis.
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s ʟȉʦɔɫ ȉˑȉɷȩʁʹ ɷȡʁ ȉʜȲɷȉʦ ɷʁ Ȓɴȥɔʰʁ ȲȦʁɷʅɴɔȦʁे ¢ʁʟɷʁʹॼʦȲ ʹɴ ʜȉɖʦ ɴȉɔʦ ɅʟȉʰȲʟɷʁू ̍ʹȲ ȦʹɔȬȉ Ȭʁʦ
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦȲȬȲ̍ʹȉɫ̍ʹȲʟʜȲʦʦʁȉʜʟȲʦȲɷʰȲɷʁʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁɷȉȦɔʁɷȉɫे$ȲˑȲɴʁʦȬȲʦʰȉȦȉʟʁʟʁɆʟȉɴȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲ
JɷȦȲɷʰɔˑʁȉʁÁʁɫʹɷʰȉʟɔȉȬʁूʁȊʰʟɔȉÁʁɫʹɷʰȊʟɔȉू̍ʹȲʰȲɴʜʁʟȲʦʦȶɷȦɔȉɅʁɴȲɷʰȉʟȉʜʟȊʰɔȦȉȬʁˑʁɫʹɷʰȉʟɔȉȬʁ
como ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo.
Em 2019, milhares de pessoas viram-se obrigadas a deixar a Venezuela e adentrar em nosso País, em um
êxodo de grandes proporções na América Latina. Mesmo em um contexto de restrição orçamentária,
trabalhamos para oferecer condições dignas e esperança para iniciar uma nova vida.
Em 2020, temos como objetivo continuar melhorando nossas políticas públicas para todos. É imperioso
ɆȉʟȉɷʰɔʟȲȬʹȦȉȩȡʁȬȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȲɅʁʟɴȉȩȡʁʦʹεȦɔȲɷʰȲʜȉʟȉȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉȲ˗ȲʟȦȲʟȉȦɔȬȉȬȉɷɔȉȲ
ȉɫȦȉɷȩȉʟʁʜɫȲɷʁʜʁʰȲɷȦɔȉɫȬȲɫɔȥȲʟȬȉȬȲे+ʹʟɆȲɷʰȲɴȲɫɏʁʟȉʟʁȉȦȲʦʦʁȲȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȚʦȉʺȬȲȲȉȲεȦɔȶɷȦɔȉ
na gestão de serviços e recursos.
ʹɴȲɷʰȉʟȉʦȲɆʹʟȉɷȩȉȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉȳʹɴɆʟȉɷȬȲȬȲʦȉεʁȲʹɴȉɴȲʰȉȬʁɷʁʦʦʁ=ʁˑȲʟɷʁेˑɔʁɫȶɷȦɔȉ
e a impunidade assolavam o povo brasileiro. Em 2019, o Brasil reduziu de forma expressiva a violência.
ȲʟɴȉɷȲȦȲɴʁʦȬȲʦȦʁɷʦʰʟʹɔɷȬʁȉɔɷˑȲʟʦȡʁȬȲˑȉɫʁʟȲʦ̍ʹȲɏȊɴʹɔʰʁɔɴʜȲʟʁʹȲɴɷʁʦʦʁȉɖʦʜȉʟȉȬȲˑʁɫˑȲʟू
de vez, a paz aos brasileiros.
ȉʜʟʁˑȉȩȡʁȬȉjʁˑȉʟȲˑɔȬȶɷȦɔȉɅʁɔʹɴʦɔɷȉɫɴȉɔʦȬʁ̍ʹȲȦɫȉʟʁȬȲ̍ʹȲʁʟȉʦɔɫȲʦʰȊɷʁȦȉɴɔɷɏʁȦȲʟʰʁȲ
ȬȲ̍ʹȲȲ˗ɔʦʰȲʹɴȲɷʰʟʁʦȉɴȲɷʰʁȲɷʰʟȲʁʦʁȬȲʟȲʦȲɴʜʟʁɫȬʁʟȉʦɔɫे
Outros projetos em tramitação em nosso Parlamento, ao longo deste ano de 2020, precisam da devida
ȉʜʟȲȦɔȉȩȡʁ Ȳ ˑʁʰȉȩȡʁू ȬȲ ɴʁȬʁ ̍ʹȲ ʁ *ʦʰȉȬʁ ȉʰȲɷȬȉ Țʦ ɫȲɆɖʰɔɴȉʦ ȉʦʜɔʟȉȩʚȲʦ Ȭȉ ʦʁȦɔȲȬȉȬȲ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉू
ʟȲɆɔʦʰʟȉɷȬʁɴȉʟȦʁʦɏɔʦʰʂʟɔȦʁʦȬȲȦʁɷ̍ʹɔʦʰȉʦूȬȲɷʰʟȲʁʦ̍ʹȉɔʦʜʁȬȲɴʁʦȦɔʰȉʟʁʜʟʁɣȲʰʁȬȉʟȲɅʁʟɴȉʰʟɔȥʹʰȊʟɔȉू
do Contribuinte Legal, do Programa Verde-Amarelo, da independência do Banco Central, da privatização
Ȭȉ*ɫȲʰʟʁȥʟȉʦूȬʁɫȉɷʁȬȲʟʁɴʁȩȡʁȬʁ*̍ʹɔɫɖȥʟɔʁ<ɔʦȦȉɫूȬʁjʁˑʁgȉʟȦʁ^ȲɆȉɫȬʁȉɷȲȉɴȲɷʰʁȲȬʁ
ɫȉɷʁgȉɔʦʟȉʦɔɫूȦʁɴʜʁʦʰʁʜȲɫȉʦ*ʦ*ɴȲʟɆȲɷȦɔȉɫूȬʁȉȦʰʁ<ȲȬȲʟȉʰɔˑʁȲȬʁʦ<ʹɷȬʁʦʺȥɫɔȦʁʦे
ȉȥȲɴʁʦ ̍ʹȲ ȉ ɴɔʦʦȡʁ ȳ ȊʟȬʹȉू ɴȉʦ Ȧʁɴ ȬȲȬɔȦȉȩȡʁू ʟȲʦʜʁɷʦȉȥɔɫɔȬȉȬȲू Ȳʦʜɖʟɔʰʁ ʜʺȥɫɔȦʁ Ȳ Ȧʁɴ ȉ ʹɷɔȡʁ
ȉʰɔɷɆɔʟȲɴʁʦɷʁʦʦʁʁȥɣȲʰɔˑʁू̍ʹȲȳȦʁɷʦʰʟʹɔʟ©gJ^=j$**gJå©¢sʜȉʟȉʰʁȬʁʦे*Ȳʦʦȉ
construção passa necessariamente pelo nosso Parlamento.
O Brasil já mudou. E agradecemos imensamente ao Congresso Nacional por construir conosco este novo
momento. Um momento de muitos resultados positivos e de esperança para nossa Nação.
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Ao entregar esta Mensagem às senhoras e aos senhores parlamentares, e, assim, à sociedade, deixamos
ȉ ȦȲʟʰȲˢȉ ȬȲ ̍ʹȲू ɣʹɷʰʁʦू Ȳʦʰȉɴʁʦ ȦʟɔȉɷȬʁ ȉʦ ȦʁɷȬɔȩʚȲʦ ʜȉʟȉ ȦʁɫʁȦȉʟ ʁ ʟȉʦɔɫ ɷʁ ɫʹɆȉʟ ȬȲ ȬȲʦʰȉ̍ʹȲ ̍ʹȲ
ȲɫȲɴȲʟȲȦȲे¢ȲɴʁʦʁȬȲˑȲʟȬȲɆȉʟȉɷʰɔʟʹɴɅʹʰʹʟʁɴȲɫɏʁʟʜȉʟȉɷʁʦʦʁʦεɫɏʁʦȲɷʁʦʦʁʦɷȲʰʁʦूɏʁɷʟȉɷȬʁȉʦ
futuras gerações.

APRESENTAÇÃO

Em 2020, continuaremos trabalhando em prol do nosso Brasil e da nossa democracia. Esperamos e
Ȧʁɷεȉɴʁʦ ̍ʹȲ ȉ ˑʁˢ Ȭȉ ʜʁʜʹɫȉȩȡʁ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉ ʦȲɣȉ ȲȦʁȉȬȉ ɷʁ ʁɷɆʟȲʦʦʁ Ȳ ̍ʹȲ ʦȲʹʦ ȉɷʦȲɔʁʦ ʜʟȲˑȉɫȲȩȉɴू
acima de tudo.

Muito obrigado!
Jair Messias Bolsonaro
ʟȲʦɔȬȲɷʰȲȬȉȲʜʺȥɫɔȦȉ
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O

aprimoramento do funcionamento do Estado passa por um diálogo franco, direto e institucional do
Executivo com os demais poderes da República. Em 2019, primeiro ano da atual gestão, a construção
de relações pautadas por metas e projetos estratégicos com o Legislativo permitiu a aprovação de medidas
ȲεȦȉˢȲʦूʜȲʟʰɔɷȲɷʰȲʦूʦʁȥʟȲʰʹȬʁूȉʦȬȲɴȉɷȬȉʦȬȉʦȊʟȲȉʦȲȦʁɷʅɴɔȦȉȲʦʁȦɔȉɫूʦɔɷȉɫɔˢȉȬȉʦʜȲɫȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁɷȉʦ
eleições gerais de 2018.
$ɔȉɷʰȲ Ȭʁʦ ȬȲʦȉεʁʦू ʁ =ʁˑȲʟɷʁ ʦȲ ɴʁʦʰʟʁʹ ʜʟʁʜʁʦɔʰɔˑʁ Ȳ ȉʜʟȲʦȲɷʰʁʹ ʟȲɅʁʟɴȉʦ ʁʹʦȉȬȉʦू ȦʁɷʰȉɷȬʁ ʜȉʟȉ
isso com a articulação do grupo instituído pelo Presidente para coordenar as ações da Presidência e dos
ministérios: o Centro de Governo. Os esforços junto ao Congresso Nacional resultaram na aprovação de
projetos importantes para destravar a economia, permitir a retomada do ciclo de investimentos no País
ȲȉˑȉɷȩȉʟȲɴ̍ʹȲʦʰʚȲʦʦʁȦɔȉɔʦूȦʁɴʁȉjʁˑȉʟȲˑɔȬȶɷȦɔȉूȉ^ȲɔȬȉ^ɔȥȲʟȬȉȬȲ*ȦʁɷʅɴɔȦȉूʁȦʁʟȬʁȬȲ
Salvaguardas Tecnológicas de Alcântara, o Pacote Anticrime e o Programa Médicos pelo Brasil.
Para 2020, espera-se viabilizar outros projetos essenciais para o Brasil, como o Novo Marco Regulatório do
ȉɷȲȉɴȲɷʰʁूȉʟȲˑɔʦȡʁȬʁȉȦʰʁ<ȲȬȲʟȉʰɔˑʁूȉɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȬʁɴȉʟȦʁɫȲɆȉɫȬȉʦʜȉʟȦȲʟɔȉʦʜʺȥɫɔȦʁॼʜʟɔˑȉȬȉʦ
(PPPs) e a capitalização da Eletrobras.
s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫूȲɴʦȲʹȬȲˑȲʟȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉȲˢȲɫʁʦʁʜȲɫʁʦˑȉɫʁʟȲʦȬȲɴʁȦʟȊʰɔȦʁʦȬȲɔɷȬȲʜȲɷȬȶɷȦɔȉȲ
ʦʁȥȲʟȉɷɔȉȬʁʦʜʁȬȲʟȲʦूʰȲɴʁɅȲʟȲȦɔȬʁȦȉȬȉˑȲˢɴȉɔʦʜʟʁʰȉɆʁɷɔʦɴʁȉʁ^ȲɆɔʦɫȉʰɔˑʁू̍ʹȲȬɔʦʜʚȲȬȲɔɷȳȬɔʰȉ
autonomia na alocação de recursos. Essa dinâmica de respeito institucional seguirá sendo honrada em
ࢿࢽࢿࢽूȉεɴȬȲȉʜʟɔɴʁʟȉʟȉʟȲɫȉȩȡʁȲɷʰʟȲʁ*˗ȲȦʹʰɔˑʁȲʁ^ȲɆɔʦɫȉʰɔˑʁȲʜʁʰȲɷȦɔȉɫɔˢȉʟʁʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦे
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*ɷʰʟȲʁʦȬȲʦȉεʁʦूʁʦɴȉɔʦȦȉʟʁʦȉȲʦʰȲ=ʁˑȲʟɷʁʦȡʁुɔ३ʟȲȬʹˢɔʟȉȦʟɔɴɔɷȉɫɔȬȉȬȲौɔɔ३ɅʁɴȲɷʰȉʟʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ
ȲȦʁɷʅɴɔȦʁौ ɔɔɔ३ Ȳɫɔɴɔɷȉʟ ȥȉʟʟȲɔʟȉʦ Ț ȦʁɷȦʁʟʟȶɷȦɔȉ Ȳ Ț ʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲौ ɔˑ३ Ȧʟɔȉʟ ʹɴ ȉɴȥɔȲɷʰȲ ɅȉˑʁʟȊˑȲɫ Ț
ɔɷʁˑȉȩȡʁौˑ३ɴȲɫɏʁʟȉʟȲȉɴʜɫɔȉʟȉɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉौˑɔ३ʁɅȲʟȲȦȲʟʹɴʦɔʦʰȲɴȉȬȲȲɷʦɔɷʁɫɔȥȲʟʰȉȬʁʟȲ̍ʹȲʜʟȲʜȉʟȲ
ȬȲɅȉʰʁʁɅʹʰʹʟʁȬȉɷȉȩȡʁौˑɔɔ३ʦʹʜȲʟȉʟȉʦȬȲʦɔɆʹȉɫȬȉȬȲʦʟȲɆɔʁɷȉɔʦȲौˑɔɔɔ३ȬȲɅȲɷȬȲʟʁʦʜɔɫȉʟȲʦɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɔʦ
do Estado democrático de direito.
ȉʟȉȉɫȦȉɷȩȉʟʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȦȉʜȉˢȲʦȬȲɴȲɫɏʁʟȉʟȲɅȲʰɔˑȉɴȲɷʰȲȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉȬʁʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦूȳɔɴʜȲʟȉʰɔˑʁ
aperfeiçoar as políticas públicas e otimizar o funcionamento do Estado. Assim, envolve-se toda a estrutura
ȬȉȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉȲȲ˗ɔɆȲॼʦȲʦʁɫʹȩʚȲʦȉʦʦȲʟʰɔˑȉʦॹȉʹɴʦʂʰȲɴʜʁूȲεȦȉˢȲʦȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉʦे
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1 . APERFEIÇOA MENTO DO CICLO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Elemento central dessa sistemática, a governança pública compreende os mecanismos de liderança,
estratégia e controle utilizados para direcionar, monitorar e avaliar a gestão das políticas e dos serviços de
interesse da sociedade. Esses mecanismos, de modo conexo, melhoram a responsividade, a integridade, a
ȦʁɷεȉȥɔɫɔȬȉȬȲूȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔȉूȉʜʟȲʦʰȉȩȡʁȬȲȦʁɷʰȉʦȲȉʰʟȉɷʦʜȉʟȶɷȦɔȉȬȉȉȩȡʁɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɫे
ʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉɅʁɔʁεȦɔȉɫɔˢȉȬȉɷȉȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉɅȲȬȲʟȉɫʜȲɫʁ$ȲȦʟȲʰʁɷूࣀࢽࢿेࣆڎȬȲࢿࢿ
ȬȲɷʁˑȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣄूˑɔɷȬʁȉʦȲʟɔɷȦʟȲɴȲɷʰȉȬȉȲɴࢿࢽࢾࣆूʜȲɫʁ$ȲȦʟȲʰʁɷूࢾࢽࣆेࣆڎȬȲࣅȬȲɣʹɫɏʁे*ɷʰʟȲʁʦ
avanços mais recentes, destacam-se a criação e a implementação do Comitê Interministerial de Governança
२J=३ Ȳ Ȭʁʦ ʁɴɔʰȶʦ JɷʰȲʟɷʁʦ ȬȲ =ʁˑȲʟɷȉɷȩȉ २ɔ=३े ȬȲɴȉɔʦू Ʌʁʟȉɴ ȦʟɔȉȬȉʦ Ȳʦʰʟʹʰʹʟȉʦ ȉεɷʦ ʜȉʟȉ ʁʦ
ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦʜɫʹʟɔȉɷʹȉɔʦूɴȉʰȲʟɔȉɫɔˢȉȬʁʦɷȉ^ȲɔɷूࢾࣄࣆेࣀࢾڎȬȲࢿࣄȬȲȬȲˢȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆ२̍ʹȲɔɷʦʰɔʰʹɔʁɫȉɷʁ
ɫʹʟɔȉɷʹȉɫࢿࢽࢿࢽॼࢿࢽࢿࣀ३ूɷȉ^ȲɔɷूࣅࣄࣆेࣀࢾڎȬȲࢾࣄȬȲɣȉɷȲɔʟʁȬȲࢿࢽࢿࢽ२^ȲɔsʟȩȉɴȲɷʰȊʟɔȉȬȲࢿࢽࢿࢽ३ूȲɷʁ$ȲȦʟȲʰʁ
ɷूࣁࣅࣅेࣆڎȬȲࢿࣄȬȲɣʹɷɏʁȬȲࢿࢽࢾࣆू̍ʹȲȬɔʦʜʚȲʦʁȥʟȲȉXʹɷʰȉȬȲ*˗ȲȦʹȩȡʁsʟȩȉɴȲɷʰȊʟɔȉूʂʟɆȡʁ̍ʹȲȉʦʦȲʦʦʁʟȉ
ȬɔʟȲʰȉɴȲɷʰȲʁʟȲʦɔȬȲɷʰȲȬȉȲʜʺȥɫɔȦȉɷȉȦʁɷȬʹȩȡʁȬȉʜʁɫɖʰɔȦȉεʦȦȉɫे
Para dar continuidade à trajetória de fortalecimento da governança, o Poder Executivo conta com o apoio do
ʁɷɆʟȲʦʦʁjȉȦɔʁɷȉɫʜȉʟȉʁȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɔʦȲȲεȦȉˢȲʦɷȉȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉɅȲȬȲʟȉɫ
ȬɔʟȲʰȉूȉʹʰȊʟ̍ʹɔȦȉȲɅʹɷȬȉȦɔʁɷȉɫेɫȳɴȬɔʦʦʁूȬȲɷʰʟʁȬȉʦʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲʦ̍ʹȲȬȲʜȲɷȬȲɴȬɔʟȲʰȉɴȲɷʰȲȬʁ=ʁˑȲʟɷʁू
ʜʁȬȲॼʦȲȦɔʰȉʟुɔ३ȉʜʹȥɫɔȦȉȩȡʁȬȲʹɴȉɷʁˑȉˑȲʟʦȡʁȬʁ=ʹɔȉȬȉʁɫɖʰɔȦȉȬȲ=ʁˑȲʟɷȉɷȩȉʺȥɫɔȦȉौɔɔ३ʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ
ȬȲʹɴȥȉɷȦʁȬȲȥʁȉʦʜʟȊʰɔȦȉʦȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉौȲɔɔɔ३ʁȲʦʰɖɴʹɫʁȚȲɅȲʰɔˑȉɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȲȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉ
multinível, orientadas a resultados e aplicadas nos diferentes níveis e esferas governamentais.
ʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁȬȲȉʹɴȲɷʰȉʟȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉʦʰʁɴȉȬȉʦȬȲȬȲȦɔʦʚȲʦʟȲɫȉʰɔˑȉʦȚȬȲεɷɔȩȡʁȬȲʦʹȉʦɴȲʰȉʦूȉ
ȲεȦɔȶɷȦɔȉɷȉȉɫʁȦȉȩȡʁȬʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦȲȉȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲȬȲȉȬȉʜʰȉȩȡʁȬʁ=ʁˑȲʟɷʁȚʦɴʹȬȉɷȩȉʦɷʁȉɴȥɔȲɷʰȲȲ
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ɷȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲूʁ*ʦʰȉȬʁˑȲɴɔɷʰȲɷʦɔεȦȉɷȬʁȉʦʜʟȊʰɔȦȉʦȬȲʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁे©ɴȉȬȉʦɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦȲɴȦʹʟʦʁȳ
ȉȦʁɷεɆʹʟȉȩȡʁȬȲʹɴʦɔʦʰȲɴȉȬȲʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁȬʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁɷȉȦɔʁɷȉɫȲ̍ʹɔɫɔȥʟȉȬʁे*ʦʦȲʦɔʦʰȲɴȉȳ
composto pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Endes), pelos planos nacionais,
ʟȲɆɔʁɷȉɔʦȲʦȲʰʁʟɔȉɔʦȲʜȲɫʁʜɫȉɷʁʜɫʹʟɔȉɷʹȉɫॹȉɔɷȬȉ̍ʹȲȲʦʦȲʜʁʦʦȉˑɔʟȉʦȲʟʦʹȥʦʰɔʰʹɖȬʁʜȲɫʁʁʟȩȉɴȲɷʰʁ
ʜɫʹʟɔȉɷʹȉɫूȦʁɷɅʁʟɴȲȉʜʟʁʜʁʦʰȉȬʁȉȦʰʁ<ȲȬȲʟȉʰɔˑʁȲɴʰʟȉɴɔʰȉȩȡʁɷʁʁɷɆʟȲʦʦʁjȉȦɔʁɷȉɫे
Construída com a participação de agentes governamentais e da sociedade, a Endes está estruturada em
cinco eixos de ação: econômico, infraestrutura, social, ambiental e institucional. É a partir destas linhas
̍ʹȲʦȲȬȲεɷȲɴȉʦȬɔʟȲʰʟɔˢȲʦȲȉʦȥȉʦȲʦȬʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁȲʦʁȦɔȉɫɷȉȦɔʁɷȉɫȲ̍ʹɔɫɔȥʟȉȬʁूʁʦ
ȬȲʦȉεʁʦ ȉ ʦȲʟȲɴ ȲɷɅʟȲɷʰȉȬʁʦ ʜȲɫʁ ȉɖʦू ʁʦ ȦȲɷȊʟɔʁʦ ɴȉȦʟʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦ Ȳ ȉʦ ʁʟɔȲɷʰȉȩʚȲʦ ȬȲ ɫʁɷɆʁ ʜʟȉˢʁू
ʁʦ ɖɷȬɔȦȲʦॼȦɏȉˑȲ ̍ʹȲ ȬȲˑȲʟȡʁ ʦȲʟ ȉɫȦȉɷȩȉȬʁʦू ȉʦ ɴȉȦʟʁʰȲɷȬȶɷȦɔȉʦ Ɇɫʁȥȉɔʦ Ȳ ʦȲʹʦ ɔɴʜȉȦʰʁʦ ɷȉʦ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ
ʜʺȥɫɔȦȉʦȲूʜʁʟεɴूʁʦʟɔʦȦʁʦȲȉʦʁʟɔȲɷʰȉȩʚȲʦʜȉʟȉʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲɴȲȬɔȬȉʦɴɔʰɔɆȉȬʁʟȉʦे
A gestão estratégica governamental de 2019 conduziu a revisão e a consolidação da Endes orientada para o
ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁɷȉȦɔʁɷȉɫȲ̍ʹɔɫɔȥʟȉȬʁɷʁʜȲʟɖʁȬʁȬȲࢿࢽࢿࢽȉࢿࢽࣀࢾूʰȲɷȬʁʦɔȬʁȉʜʟʁˑȉȬȉʜȲɫʁJ=ȲɴࢾࣃȬȲ
ɣȉɷȲɔʟʁȬȲࢿࢽࢿࢽेȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉȦʁɴʜʟȲȲɷȬȲȉȬȲεɷɔȩȡʁȬʁʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦȬȲʦȉεʁʦȲȉȦʁɴʜʁʦɔȩȡʁȬʁʦɖɷȬɔȦȲʦॼ
ȦɏȉˑȲɷȉȦɔʁɷȉɫूȦʁɷʰȲɴʜɫȉɷȬʁʹɴȉȉɆȲɷȬȉˑʁɫʰȉȬȉʜȉʟȉɴȲɫɏʁʟɔȉʦȬȉɆȲʦʰȡʁȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉू̍ʹȲˑɔʦȉȉʦʦȲɆʹʟȉʟ
aos órgãos e às entidades condições para elaborarem e revisarem seus próprios planos estratégicos de
forma consistente e alinhada a uma visão de longo prazo.
ʁɷʰʹȬʁूȳȦȲʟʰʁ̍ʹȲूɔɷȬȲʜȲɷȬȲɷʰȲɴȲɷʰȲȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁȲȬȉȉˑȉɫɔȉȩȡʁूʦȲɷȡʁɏʁʹˑȲʟʹɴȉ
boa implementação, os resultados das políticas públicas não se realizam. Em 2020, a execução das ações
transversais prioritárias do Governo será acelerada com a publicação do referencial metodológico para o
ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲʹɷɔȬȉȬȲʦȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉॹʜȲ̍ʹȲɷʁʦɆʟʹʜʁʦȬȲʦȲʟˑɔȬʁʟȲʦʦȲɷɔʁʟȲʦूȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔȬʁʦȉ
εɴȬȲɅȉȦɔɫɔʰȉʟȉȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁȲȉɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȲɷʰʟȲʦȲʰʁʟȲʦȲɷɖˑȲɔʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁʜȉʟȉʜʟʁȬʹˢɔʟʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦ
ʟȊʜɔȬʁʦूʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁʦȲȬʹʟȉȬʁʹʟʁʦȲɴȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁȬȉɷȉȩȡʁे
Para assegurar o sucesso da implementação e subsidiar a avaliação de políticas públicas, o monitoramento
ȳ ʹɴ ʜʟʁȦȲʦʦʁ ̍ʹȲ ʁȥʦȲʟˑȉ ȦʁɷʰɔɷʹȉɴȲɷʰȲ ʁ ̍ʹȲ ȲʦʰȊ ʦȲɷȬʁ ɅȲɔʰʁ Ȳ Ȧʁɴʜȉʟȉ Ȳʦʦȉʦ ʁȥʦȲʟˑȉȩʚȲʦ Ȧʁɴ ʁʦ
ʁȥɣȲʰɔˑʁʦȲȉʦɴȲʰȉʦȬȲεɷɔȬʁʦɷʁʦʜɫȉɷʁʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁʦेʁɴɔʦʦʁूεȦȉɴȉɔʦɅȊȦɔɫȬȲɴȲȬɔʟʦȲʁʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȲ
os impactos desejados foram realmente alcançados.
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Resultado dos esforços para fortalecer o monitoramento estratégico das ações governamentais, o
Sistema Governa foi institucionalizado em 2019 como um canal de informação interna, destinado
ȉʁ ɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁ ȬȲ ʜʟʁɆʟȉɴȉʦ Ȳ ʜʟʁɣȲʰʁʦ ȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁʦ Ȭʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫे =ʟȉȩȉʦ Ț ʁʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁ Ȳ
concentração desses dados, a atual gestão pôde produzir os balanços de 100, 200 e 300 dias de governo – o
̍ʹȲʰȲʟȊȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲȲɴࢿࢽࢿࢽे

Outro compromisso assumido pelo Governo é institucionalizar o processo de avaliação de políticas
públicas. Complementar ao planejamento e ao monitoramento, a avaliação promove a tomada de decisão
ȦʁɴȥȉʦȲȲɴȲˑɔȬȶɷȦɔȉʦूʁ̍ʹȲȉʹɴȲɷʰȉȉȲɅȲʰɔˑɔȬȉȬȲɷȉȉɫʁȦȉȩȡʁȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦȲȉʰʟȉɷʦʜȉʟȶɷȦɔȉȬȉʦȉȩʚȲʦ
governamentais. Aplicada tanto no momento de formulação e desenho como após a implementação das
ʜʁɫɖʰɔȦȉʦूȉȉˑȉɫɔȉȩȡʁʜȲʟɴɔʰȲ̍ʹȲʁ=ʁˑȲʟɷʁʹʦȲʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦʜȉʟȉȦʟɔȉʟूȲ˗ʜȉɷȬɔʟȲȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉʟʜʟʁɆʟȉɴȉʦ
realmente capazes de gerar resultados relevantes para a sociedade. Em 2019, foi instituído o Conselho de
gʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȲˑȉɫɔȉȩȡʁȬȲʁɫɖʰɔȦȉʦʺȥɫɔȦȉʦ२g३ूɔɷʦʰȒɷȦɔȉȬȲɷȉʰʹʟȲˢȉȦʁɷʦʹɫʰɔˑȉ̍ʹȲȉˑȉɫɔȉʟȊ
ʹɴʟʁɫȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦεɷȉɷȦɔȉȬȉʦʜʁʟɆȉʦʰʁʦȬɔʟȲʰʁʦʁʹʦʹȥʦɔȬɔȉȬʁʦȬȉ©ɷɔȡʁू̍ʹȲʦȲʟȡʁʦȲɫȲȦɔʁɷȉȬȉʦ
com base em critérios objetivos de relevância e materialidade. Para 2020, a intenção do Governo é
desenvolver um sistema integrado de avaliação de políticas públicas, com liderança compartilhada entre
ʁʦʂʟɆȡʁʦ̍ʹȲȦʁɴʜʚȲɴʁȲɷʰʟʁȬȲ=ʁˑȲʟɷʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁूȲɴȉʟʟȉɷɣʁʦ̍ʹȲȲɷˑʁɫˑȲʟȡʁȉʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁȉʰɔˑȉ
de entidades da sociedade civil.
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Desenvolvido pela Casa Civil da Presidência da República, o Sistema Governa deu suporte à gestão de
ȲˑȲɷʰʁʦɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦɷʁȉɫȊȦɔʁȬʁɫȉɷȉɫʰʁे©ɴȲ˗ȲɴʜɫʁɅʁɔȉȦȲɫȲȥʟȉȩȡʁȬȉʦȦʁɷ̍ʹɔʦʰȉʦȬȉsʜȲʟȉȩȡʁ
ȦʁɫɏɔȬȉू̍ʹȲूȬȲɅʁʟɴȉȊɆɔɫȲȲɅȲʰɔˑȉूʜȲʟɴɔʰɔʹ̍ʹȲɴɔɫɏȉʟȲʦȬȲˑȲɷȲˢʹȲɫȉɷʁʦˑɔˑȲʦʦȲɴȲʰʟȉȥȉɫɏȉʦʦȲɴɷʁ
Brasil com autonomia e dignidade. Para 2020, o Sistema Governa será integrado ao Agenda +Brasil, portal
̍ʹȲȦȲɷʰʟȉɫɔˢȉʟȊȉʦɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȉʦȲʟȲɴʹʰɔɫɔˢȉȬȉʦʜȲɫȉʟȲʦɔȬȶɷȦɔȉȬȉȲʜʺȥɫɔȦȉȲɴ
seus processos de decisão e de comunicação. A intenção é ampliar ainda mais a capacidade de comunicação
estratégica e a transparência das ações governamentais.

ʜȲʟɅȲɔȩʁȉʟ ʁ ȦɔȦɫʁ ȬȲ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ ʜʺȥɫɔȦȉʦ ʦɔɆɷɔεȦȉ ʰȉɴȥȳɴ ɴȲɫɏʁʟȉʟ ȉ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ ʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔȉे ȲɆʹɷȬʁ
a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), as políticas regulatórias
ɔɷȦɫʹȲɴɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦूʟȲɆʟȉʦȲʜʟʁȦȲʦʦʁʦȦʁɷʦʰɔʰʹɖȬʁʦʜȉʟȉȬȲʦȲɷɏȉʟूɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟȲȉˑȉɫɔȉʟȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉ
ʟȲɆʹɫȉȩȡʁेȬȲʜȲɷȬȲʟȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉʦɫȲɔʦȲȬʁʦʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰʁʦूȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦʜʁȬȲɴʜʟʁɴʁˑȲʟʁ
ȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁूȉʹɴȲɷʰȉʟʁȥȲɴॼȲʦʰȉʟʦʁȦɔȉɫȲɴȲɫɏʁʟȉʟȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉȬȉʦʜȲʦʦʁȉʦेȲȲʦʦȉʦ
políticas forem falhas, por outro lado, podem ser criados novos custos administrativos e geradas barreiras
ȬȲʦɷȲȦȲʦʦȊʟɔȉʦȚɔɷʁˑȉȩȡʁूȉʁȦʁɴȳʟȦɔʁूȚȦʁɷȦʁʟʟȶɷȦɔȉूȉʁɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁȲȚȲεȦɔȶɷȦɔȉȲȦʁɷʅɴɔȦȉूʁ̍ʹȲ
ȬɔεȦʹɫʰȉʁȲɴʜʟȲȲɷȬȲȬʁʟɔʦɴʁȲȉȦʟɔȉȩȡʁȬȲȲɴʜʟȲɆʁʦे
sȦȉʟȊʰȲʟȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁȬȲȉȩʚȲʦˑʁɫʰȉȬȉʦʜȉʟȉʁɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬʁʦɔʦʰȲɴȉʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁɅʁɔȬȲεɷɔȬʁ
ȦʁɴȉȲȬɔȩȡʁȬȉ^ȲɔɷूࣅࣁࣅेࣀࢾڎȬȲࢿࣂȬȲɣʹɷɏʁȬȲࢿࢽࢾࣆॹ̍ʹȲȬɔʦʜʚȲʦʁȥʟȲȉɆȲʦʰȡʁूȉʁʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁूʁʜʟʁȦȲʦʦʁ
decisório e o controle social das agências reguladoras. O dispositivo prevê a elaboração de um plano
ȬȲȉȩȡʁˑʁɫʰȉȬʁʜȉʟȉȉʜʟɔɴʁʟȉʟȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉʟȲɆʹɫȉȩȡʁɷʁʟȉʦɔɫूȲʦʰɔɴʹɫȉɷȬʁȉʟȲȬʹȩȡʁȬʁȲʦʰʁ̍ʹȲ
de normas regulatórias, disseminando as diretrizes de melhoria regulatória preconizadas pela OCDE
e viabilizando a implantação da Análise de Impacto Regulatório (AIR) para a administração pública,
ferramenta reconhecida internacionalmente por proporcionar robustez técnica e analítica ao processo
decisório dos reguladores.
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Assim, alinhar as práticas regulatórias do Governo às melhores práticas internacionais é indispensável para
̍ʹȲʁȉɖʦʦʹʜȲʟȲʁʦȬȲʦȉεʁʦȦʟɔȉȬʁʦʜʁʟʹɴɴʹɷȬʁȦȉȬȉˑȲˢɴȉɔʦȬɔɷȒɴɔȦʁȲɔɷʰȲʟȦʁɷȲȦʰȉȬʁूȲɴ̍ʹȲȉʦ
ɴʹȬȉɷȩȉʦȲʁʦζʹ˗ʁʦȬȲʰʟʁȦȉʦȡʁʟȊʜɔȬʁʦȲɔɷʰȲɷʦʁʦेʜʂʦȉȦʟɔȉȩȡʁȬʁɫȉɷʁȬȲȩȡʁʜȉʟȉgȲɫɏʁʟɔȉȬȉ
ûʹȉɫɔȬȉȬȲȲɆʹɫȉʰʂʟɔȉूʁʁȥɣȲʰɔˑʁʜȉʟȉࢿࢽࢿࢽȳɷʁʟɴȉʰɔˢȉʟूȬɔʦʦȲɴɔɷȉʟȲɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫɔˢȉʟʹɴȉʦȳʟɔȲȬȲʜʟȊʰɔȦȉʦू
Ȧʁɴʁɔ३ȉJȲȉʦʹʜȲʟˑɔʦȡʁʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔȉौɔɔ३ʁȲɷɆȉɣȉɴȲɷʰʁȲȉȦʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁȦʁɴȉʦʜȉʟʰȲʦɔɷʰȲʟȲʦʦȉȬȉʦौɔɔɔ३ȉ
ȦʟɔȉȩȡʁȬȲȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉौɔˑ३ȉȦȲɫȲȥʟȉȩȡʁȬȲȉȦʁʟȬʁʦȬȲȦʁʁʜȲʟȉȩȡʁɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦौȲˑ३ȉȉˑȉɫɔȉȩȡʁ
ȬȉʦʜʟʂʜʟɔȉʦɫȲɔʦȲɴʟȲɫȉȩȡʁȉʁʦʦȲʹʦȲɅȲɔʰʁʦɴȉɔʦȉɴʜɫʁʦू̍ʹȲˑȡʁɴʹɔʰʁȉɫȳɴȬʁȦʹʦʰʁे
O sucesso dessas ações depende de duas condições. A primeira delas é o desenvolvimento de um Centro de
Governo (CdG) forte, coerente e integrado. E o Governo, após instituir e dar poder ao seu CdG, está tomando
ʜʟʁˑɔȬȶɷȦɔȉʦʜȉʟȉʰʁʟɷȉʟȉɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʁɴȉɔʦʜȲʟȲɷȲȲȲεȦɔȲɷʰȲʜʁʦʦɖˑȲɫे*ɴʜȉʟȦȲʟɔȉȦʁɴȉs$*ूʦȲʟȊʟȲȉɫɔˢȉȬȉ
uma revisão por pares (peer-review), uma espécie de auditoria, sobre a estrutura e o funcionamento do CdG
brasileiro. O estudo avaliará o CdG em relação à: i) capacidade de coordenação (funções e mecanismos de
ȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁूɆȲʦʰȡʁȬȲʜȉʟʰȲʦɔɷʰȲʟȲʦʦȉȬȉʦȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉ३ौɔɔ३Ȳ˗ȦȲɫȶɷȦɔȉɷʁʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁȲʜʟɔʁʟɔˢȉȩȡʁ
ȬȲʁȥɣȲʰɔˑʁʦ२ȉɫɔɷɏȉɴȲɷʰʁȲɷʰʟȲʁʦʜɫȉɷʁʦȲȉʦʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲʦȬʁʦȦɔȬȉȬȡʁʦȲȬʁʜʟʂʜʟɔʁ=ʁˑȲʟɷʁ३ौɔɔɔ३ȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲ
de governança orçamentária (direcionamento do orçamento em conformidade com os objetivos estratégicos
ȬȲɴȳȬɔʁȲɫʁɷɆʁʜʟȉˢʁȲȦʁɴȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉεʦȦȉɫȉʰʹȉɫȬʁȉɖʦ३ौɔˑ३ȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬȲɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȲȉˑȉɫɔȉȩȡʁ
२ȬȲ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ Ȳ ʜʟʁɆʟȉɴȉʦू ʟȲʦʜʁɷʦȉȥɔɫɔˢȉȩȡʁ ʜȲɫʁ ʹʦʁ ɔɷȉȬȲ̍ʹȉȬʁ ȬȲ ʟȲȦʹʟʦʁʦ ʜʺȥɫɔȦʁʦू ȉʜʟȲɷȬɔˢȉɆȲɴ Ȧʁɴ
ȲʟʟʁʦȬʁʜȉʦʦȉȬʁȲʰʁɴȉȬȉȬȲȬȲȦɔʦȡʁȥȉʦȲȉȬȉȲɴȲˑɔȬȶɷȦɔȉʦ३ौȲˑ३ʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬȲȦʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉ
(alavancagem de políticas inclusivas e informadas, alteração de comportamentos individuais, aceitação de
reformas e facilitação do diálogo entre as entidades do Governo e as partes interessadas).
Além de analisar comparativamente o desempenho brasileiro em relação aos padrões da OCDE e às
experiências de outros países-membros da organização, a revisão por pares sobre o CdG brasileiro é
ʹɴȉ ɆʟȉɷȬȲ ʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲ ʜȉʟȉ ʹɷɔʟ Ȳ ȲɷɆȉɣȉʟ ȉɔɷȬȉ ɴȉɔʦ ʁʦ ȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦ ȉʰʁʟȲʦ ̍ʹȲ ʁ ȦʁɷʦʰɔʰʹȲɴे ʁɴ ȉ
ȉʜʟȲɷȬɔˢȉɆȲɴȬȲȦʁʟʟȲɷʰȲȬʁʜʟʁȦȲʦʦʁȲȬʁʜʟʁȬʹʰʁȬȉʟȲˑɔʦȡʁूȲʦʜȲʟȉॼʦȲ̍ʹȲʁȬ=ȉʦʦʹɴȉʹɴʜȉʜȲɫȦȉȬȉ
ˑȲˢɴȉɔʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁूɫɔȬȲʟȉɷȬʁʁȦʁɷɣʹɷʰʁȬʁ=ʁˑȲʟɷʁȬȲɅʁʟɴȉȲεȦȉˢूʜȉʟȉɆȉʟȉɷʰɔʟȉȦʁȲʟȶɷȦɔȉȬȉʦȉȩʚȲʦȲ
ȉɆȲʦʰȡʁȲεȦɔȲɷʰȲȬʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦȲɴʰʁȬʁʦʁʦɷɖˑȲɔʦȲȲʦɅȲʟȉʦȬȉȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉे
A segunda condição para aumentar o sucesso das políticas públicas é a existência de pessoas preparadas,
ɴʁʰɔˑȉȬȉʦȲȲɷɆȉɣȉȬȉʦʜȉʟȉɫɔȬȉʟȦʁɴɴʹȬȉɷȩȉʦȦȉȬȉˑȲˢɴȉɔʦʟȊʜɔȬȉʦȲȬȲʦȉεʁʦȦȉȬȉˑȲˢɴȉɔʁʟȲʦे*ʦʦȲ
conjunto de ações para aperfeiçoar mecanismos de governança, planejamento, implementação, monitoramento,
regulação e o funcionamento do CdG exigem mudanças no modelo mental do serviço público civil. Com o
ȉʜʁɔʁȬȉ*ʦȦʁɫȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁʺȥɫɔȦȉ२*ɷȉʜ३ȲȬʁJɷʦʰɔʰʹʰʁȬȲȲʦ̍ʹɔʦȉ*ȦʁɷʅɴɔȦȉʜɫɔȦȉȬȉ
(Ipea), o CdG tem assumido um papel ativo na disseminação de conhecimento sobre esses temas, seja
publicando normas, orientações e guias, seja sensibilizando lideranças e capacitando servidores.
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ʜʟȲʦȲɷʰȉȬʁ ʁ ȦȲɷȊʟɔʁू ɔȬȲɷʰɔεȦȉȬȉʦ ȉʦ ʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲʦ Ȳ ɫɔʦʰȉȬȉʦ ȉʦ ȉȩʚȲʦ ɷȲȦȲʦʦȊʟɔȉʦू ʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ
pretende alcançar, em 2020, um alto nível de maturidade regulatória a partir da busca pelo alinhamento

ʁɴ ȲʦʦȲ ȉʟȦȉȥʁʹȩʁ ȦʁɷʦʁɫɔȬȉȬʁू εȦȉ ɴȉɔʦ ɅȊȦɔɫ Ȳɷ˗ȲʟɆȉʟ ʁ Ȧȉɴɔɷɏʁ ʜȉʟȉ ȉʦʦȲɆʹʟȉʟ ȉ ʟȲʦʁɫʹʰɔˑɔȬȉȬȲ
ȬȲʜʟʁȥɫȲɴȉʦȲȉɫȦȉɷȩȉʟɴȲʰȉʦȦɫȉʟȉɴȲɷʰȲȬȲεɷɔȬȉʦɷʁʦʜʟʁɆʟȉɴȉʦɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɔʦू̍ʹȲʜȉʦʦȉʟȡʁȉʦȲʟ
ɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȬʁʦȉʜȉʟʰɔʟȬȲȲˑɔȬȶɷȦɔȉʦȲȦʁɴȲʦȦȉɫȉʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉɫȉʁʦʜʟʁȥɫȲɴȉʦɔȬȲɷʰɔεȦȉȬʁʦे¢ʹȬʁɔʦʦʁȦʁɴ
ȉɴʜȉʟʁȲɴʹɴȉȥȉʦȲɫȲɆȉɫʦʂɫɔȬȉȲȦʁɴȉʜʟʁȬʹȩȡʁȬȲȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦ̍ʹȲɣʹʦʰɔε̍ʹȲɴʁʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦेȥʁȉ
regulação leva em consideração, ainda, a minimização de custos administrativos e eventuais distorções de
mercado resultantes de sua implantação.
+ɷȲʦʦȲʦȲɷʰɔȬʁ̍ʹȲˑȲɴʁȲɔ˗ʁȦȲɷʰʟȉɫȬȲȉʰʹȉȩȡʁȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫूȦʹɣʁʦʹȦȲʦʦʁȬȲʜȲɷȬȲɔɴȲɷʦȉɴȲɷʰȲ
de uma atuação harmônica em conjunto com o Congresso. Discute-se a revisão da concentração de
ʟȲȦʹʟʦʁʦȲʜʁȬȲʟȲʦɷʁɆʁˑȲʟɷʁȦȲɷʰʟȉɫूȲɴȬȲʰʟɔɴȲɷʰʁȬȲ*ʦʰȉȬʁʦȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦेȉʟȉ̍ʹȲʁʟȉʦɔɫʜʁʦʦȉ
sair da rota da tensão federativa e passe a trilhar o caminho da cooperação dentro do modelo “Mais Brasil,
Menos Brasília”, foram constantes as tratativas entre os órgãos federais e entes subnacionais em 2019, com
ampliação das formas de interação e o compromisso de resposta.
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ȦʁɴȉʦʟȲȦʁɴȲɷȬȉȩʚȲʦʜʟȲȦʁɷɔˢȉȬȉʦʜȲɫȉs$*ेJʦʦʁɷȡʁʁȦʁʟʟȲʜʁʟȉȦȉʦʁुɅȉɫȉॼʦȲȉ̍ʹɔȬȉʁʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁ
̍ʹȲʟȲʺɷȲȲɴʰʁʟɷʁȬȉʦɴȲɫɏʁʟȲʦʜʟȊʰɔȦȉʦȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉȉʦɷȉȩʚȲʦɴȉɔʦȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬȉʦूʜʟʂʦʜȲʟȉʦȲɫɔˑʟȲʦ
ȬʁɴʹɷȬʁेʹȉʦʟȲȦʁɴȲɷȬȉȩʚȲʦʜȉʟʰȲɴȬʁʜʟɔɷȦɖʜɔʁȬȲ̍ʹȲʹɴȉȥʁȉʟȲɆʹɫȉȩȡʁȳȦɫȉʟȉȲȦʁɴʜʟȲȲɷʦɖˑȲɫȉʁʦ
regulados e usuários, consistente com outros regulamentos e políticas, e elaborada de modo transparente,
ȦʁɴʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰʁʦȉȬȲ̍ʹȉȬʁʦʜȉʟȉȉɴȉɷɔɅȲʦʰȉȩȡʁȲɅȲʰɔˑȉȲʰȲɴʜȲʦʰɔˑȉȬȲȉʰʁʟȲʦȲɆʟʹʜʁʦɔɷʰȲʟȲʦʦȉȬʁʦे

A participação e o auxílio na organização da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, organizada pela
ʁɷɅȲȬȲʟȉȩȡʁjȉȦɔʁɷȉɫȬʁʦgʹɷɔȦɖʜɔʁʦ२jg३ूȳʹɴȬʁʦȲ˗ȲɴʜɫʁʦȬȲʜȉʟȦȲʟɔȉȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȦʁɴ
os entes subnacionais e suas representações.
Especialmente voltadas à integração, ao atendimento e ao apoio na resolução de necessidades regionais,
iniciou-se uma Agenda Prioritária para a região Nordeste, com rodadas de apresentação do Pacto +Brasil
nos Estado de AL, BA, CE, PE, PB, RN e SE. Em 2020, serão visitados o Maranhão e o Piauí. Houve
inclusive a criação do painel de dados e indicadores sobre os Municípios do Nordeste: Ressonância
<ȲȬȲʟȉʰɔˑȉे $ȲˑȲॼʦȲ ȬȲʦʰȉȦȉʟ ȉɔɷȬȉु ɔ३ ȉ ɔɷʰȲɷʦȉ ɆȲɷȬȉ ʁʟȉɔɴȉू Ȧʁɴ ɔɷʺɴȲʟȉʦ ɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦ ȬȲ ȉʹ˗ɖɫɔʁ
Ț̍ʹȲɫȲ*ʦʰȉȬʁौɔɔ३ȉʜʹȥɫɔȦȉȩȡʁȬʁ$ȲȦʟȲʰʁɷूࣂࣀࢽेࢽࢾڎȬȲࢾڎȬȲʁʹʰʹȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆूʟȲɅȲʟȲɷʰȲȚɫȉʰȉɅʁʟɴȉ
+BrasilौȲɔɔɔ३ȉɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁȬȉȲɷʰʟȉɫȬȲʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁȉʁʦ*ɷʰȲʦ<ȲȬȲʟȉʰɔˑʁʦे
ȉʟȉࢿࢽࢿࢽूȉɫȳɴȬȲȉɆȲɷȬȉʦɷȉʦʹɷɔȬȉȬȲʦȬȉ<ȲȬȲʟȉȩȡʁूʜȉʟȉȬȉʟȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲȚɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁʟȲɆɔʁɷȉɫȲ
à priorização de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento local, está em curso a revisão do
ʁʟʰȉɫ <ȲȬȲʟȉʰɔˑʁे  ɔȬȲɔȉ ȳ ʰʟȉɷʦɅʁʟɴȊॼɫʁ Ȳɴ ʹɴ ʜʁʟʰȉɫ ȬȲ ʦȲʟˑɔȩʁʦ Ȧʁɴ Ȳʦʰɖɴʹɫʁ Ț ʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁ Ȭȉʦ
ʜȉʟʰȲʦ ɔɷʰȲʟȲʦʦȉȬȉʦ Ȭȉ ȲȬȲ <ȲȬȲʟȉʰɔˑȉ +Brasil. Deverão integrar o conteúdo do portal, dentre outros,
os seguintes elementos: atualização dos dados dos governos, das prefeituras e dos gestores estaduais e
ɴʹɷɔȦɔʜȉɔʦौʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁɷȉʦʜȲʦ̍ʹɔʦȉʦौȲʟȲʦʜȲȦʰɔˑȉʦɴʁȥɔɫɔˢȉȩʚȲʦȲɴȲˑȲɷʰʁʦȲȉȩʚȲʦɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦे
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ʁʟεɴूȦʹɴʜʟȲȬɔˢȲʟ̍ʹȲʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȥʹʦȦȉȦʁɷɣʹɆȉʟ̍ʹȲʦʰʚȲʦȉɴȥɔȲɷʰȉɔʦȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉʦूȦɔȲɷʰȲ
ȬȲ̍ʹȲʦȲɴȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁȲʦȲɴ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉʜȉʟȉȉʦʜȲʦʦʁȉʦʟȲȉɔʦूȬȲɷȉȬȉˑȉɫȲʹɴȉ
ɷȉʰʹʟȲˢȉʜʹɣȉɷʰȲौȬʁɴȲʦɴʁɴʁȬʁूʦȲɴʟȲʦʜȲɔʰʁȚɷȉʰʹʟȲˢȉूʦȲɴʹɴȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȦʁʟʟȲʰȉȲʟȲʦʜʁɷʦȊˑȲɫȬʁʦ
ʟȲȦʹʟʦʁʦɷȉʰʹʟȉɔʦूɷȡʁɏȊȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫȲ̍ʹȲʦȲɣȉȦȉʜȉˢȬȲʜʟʁˑȲʟ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉे
ʁʟʰȉɷʰʁूʦȡʁʦȲʟɔȉɴȲɷʰȲȦʁɷʦɔȬȲʟȉȬȉʦȉʦȬɔɴȲɷʦʚȲʦȉɴȥɔȲɷʰȉɫȲʦʁȦɔȉɫȬȉɆȲɷȬȉࢿࢽࣀࢽू̍ʹȲȳʁȦʁɷɣʹɷʰʁ
ȬȲ ʜʟʁɆʟȉɴȉʦू ȉȩʚȲʦ Ȳ ȬɔʟȲʰʟɔˢȲʦ ̍ʹȲ ʁʟɔȲɷʰȉɴ ʁʦ ʰʟȉȥȉɫɏʁʦ Ȭȉ sʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁ Ȭȉʦ jȉȩʚȲʦ ©ɷɔȬȉʦ Ȳ ȬȲ
seus membros em torno de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). E, nesses trabalhos,
ȬȊॼʦȲȲʦʜȲȦɔȉɫȉʰȲɷȩȡʁȚʜȲʟʦʜȲȦʰɔˑȉȲȦʁɷʅɴɔȦȉूʜʁʦʰʁ̍ʹȲʁʦs$ʦȡʁɴȲɔʁʦȬȲȉʰʟȉȩȡʁȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦ
ȬȲ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ ʜȉʟȉ ȉ ȲȦʁɷʁɴɔȉ ɷȉȦɔʁɷȉɫ Ȳ ɅʁʟʰȉɫȲȦȲɴ ȉ ʜʁʦɔȩȡʁ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉ ȬȲ ̍ʹȲ ʁ ɴȲɔʁ ȉɴȥɔȲɷʰȲ Ȳ ʁ
desenvolvimento econômico devem caminhar juntos, fomentando o crescimento sustentável.
A intensa articulação com os diversos agentes responsáveis pela implementação da Agenda 2030 abrange
ȉȩʚȲʦ̍ʹȲˑȡʁȬȲʦȬȲȉȉʜʟʁ˗ɔɴȉȩȡʁȦʁɴ*ʦʰȉȬʁʦȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦȉʰȳȉȦȉʜʰȉȩȡʁȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲ˗ʰȲʟɷʁʦ
ʜȉʟȉʁεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦȬȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉे
*ɴࢿࢽࢿࢽूʁ=ʁˑȲʟɷʁȦʁɷʰɔɷʹȉʟȊʁʰʟȉȥȉɫɏʁȬȲȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁȬȉʦɴȲʰȉʦȬʁʦs$ʜȉʟȉ̍ʹȲʦȲɣȉʜʁʦʦɖˑȲɫȦȉʜʰȉʟ
ȦʁɴʁʁʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȬȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦʜʟɔʁʟɔʰȊʟɔȉʦɷʁȒɴȥɔʰʁɷȉȦɔʁɷȉɫʦȲȦʁʟʟȲɫȉȦɔʁɷȉɴȦʁɴȉ̍ʹȲɫȉʦ
metas. Para isso, busca-se a consolidação nacional de indicadores, inclusive com proposta de metodologia
replicável nos diversos níveis nacionais, contando com parcerias de organismos internacionais para a
construção metodológica e o compartilhamento de conhecimentos.
A integração das diversas plataformas já existentes e oferecimento à sociedade brasileira das informações
sobre ações realizadas em prol do crescimento sustentável serão fortalecidos em 2020. As variadas
ʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲʦȦʹɫʰʹʟȉɔʦूɆȲʁɆʟȊεȦȉʦȲɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɔʦूɣʹɷʰȉɴȲɷʰȲȦʁɴȉȦʟɔȉʰɔˑɔȬȉȬȲɷȉȥʹʦȦȉȬȲʦʁɫʹȩʚȲʦ
e a capacidade de inovação, são marcas do Brasil e devem ser valorizadas.

2. OLHAR MAIS MODERNO
SO B R E O E STA DO
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 ʜʟȲɴɔʦʦȉ ȬȲ ̍ʹȲ ȉ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ Ȭʁ ʦȲʟˑɔȩʁ ʜʟȲʦʰȉȬʁ Ț ʦʁȦɔȲȬȉȬȲ ȲʦʰȊ ȬɔʟȲʰȉɴȲɷʰȲ ɫɔɆȉȬȉ Ț ɴȲɫɏʁʟɔȉ Ȭʁ
ɅʹɷȦɔʁɷȉɴȲɷʰʁȬȉɴȊ̍ʹɔɷȉʜʺȥɫɔȦȉȲȬȉɆȲʦʰȡʁȬʁʦʦȲʟˑɔȬʁʟȲʦɷʁȒɴȥɔʰʁȬȉȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉɅȲȬȲʟȉɫ
ɆȉɷɏʁʹȬȲʦʰȉ̍ʹȲɷʁȦȲɷȊʟɔʁɷȉȦɔʁɷȉɫȲɴࢿࢽࢾࣆेEʁʹˑȲȉˑȉɷȩʁʦȲɴʹɴȦʁɷɣʹɷʰʁȬȲɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦˑʁɫʰȉȬȉʦʜȉʟȉ
ȉʜʟɔɴʁʟȉʟ ȉ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ Ȭʁʦ ʦȲʟˑɔȩʁʦ ʜʟȲʦʰȉȬʁʦ ȉʁ ȦɔȬȉȬȡʁे ȡʁ ȬȲʦʰȉ̍ʹȲʦ ɷȲʦʦȲ ȦȲɷȊʟɔʁु ɔ३ ȉʦ ɷʁˑȉʦ ʟȲɆʟȉʦ
ʜȉʟȉȦʁɷȦʹʟʦʁʜʺȥɫɔȦʁौɔɔ३ȉɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁȬʁʟȲɆɔʦʰʟʁȲɫȲʰʟʅɷɔȦʁȬȲɅʟȲ̍ʹȶɷȦɔȉौɔɔɔ३ȉʦʜȲʟɖȦɔȉʦɴȳȬɔȦȉʦʜʁʟ

Em 2020, a busca pela excelência dos serviços e a melhoria da gestão pública de pessoas continuará a guiar
os esforços do País. É preciso modernizar ainda mais o Estado, por meio da criação de mecanismos de
ɆȲʦʰȡʁȬɔɷȒɴɔȦʁʦȲȉɫɔɷɏȉȬʁʦȚʦʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩʚȲʦʜʁʟ̍ʹȉɫʜȉʦʦȉȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲूȦʁɷɅȲʟɔɷȬʁɴȉɔʁʟʟȉȦɔʁɷȉɫɔȬȉȬȲ
ȲȲεȦɔȶɷȦɔȉȚʦʹȉȉʰʹȉȩȡʁूȦʁɴʁɔɷʰʹɔʰʁȬȲȲʦʰȉȥȲɫȲȦȲʟʹɴȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲɆȲʦʰȡʁȬȲʜȲʦʦʁȉʦȊɆɔɫूȉȬȉʜʰȊˑȲɫ
e conectada com as melhores práticas internacionais. É urgente aproximar o setor público da realidade
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉूȬȲɅʁʟɴȉȉʦʹʜȲʟȉʟȉʜȲʟȦȲʜȩȡʁȬɔʦʦʁȦɔȉȬȉ̍ʹȲʁȦɔȬȉȬȡʁʜʁʦʦʹɔूȬȲ̍ʹȲʁ*ʦʰȉȬʁʦȲʦȲʟˑȲȬʁʦ
recursos da população antes de cumprir seu dever de servir à população.
ʁʟεɴूȳʜʟȲȦɔʦʁʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟʹɴ*ʦʰȉȬʁεɷȉɷȦȲɔʟȉɴȲɷʰȲʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫȲɴɫʁɷɆʁʜʟȉˢʁूȦʁɷʦɔȬȲʟȉɷȬʁ̍ʹȲ
ȉ ȬȲʦʜȲʦȉ Ȧʁɴ ʜȲʦʦʁȉɫ ȳ ʹɴ Ȭʁʦ ɴȉɔʁʟȲʦ ȲɷȦȉʟɆʁʦ Ȭʁ ʦȲʰʁʟ ʜʺȥɫɔȦʁे jȲʦʦȲ ʺɫʰɔɴʁ Ȳɔ˗ʁ εȦȉ ȲˑɔȬȲɷʰȲ ȉ
ɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲ ȬȲ ȥʹʦȦȉʟ ȦʁɷȬɔȩʚȲʦ ʁʟȩȉɴȲɷʰȊʟɔȉʦ Ȳ εɷȉɷȦȲɔʟȉʦ ʜȉʟȉ ȉ ʜʟȲʦʰȉȩȡʁ ȬȲ ʦȲʟˑɔȩʁʦ ʜʺȥɫɔȦʁʦ ȬȲ
̍ʹȉɫɔȬȉȬȲɷȡʁʦʁɴȲɷʰȲɷʁʜʟȲʦȲɷʰȲूɴȉʦʰȉɴȥȳɴɷʁɅʹʰʹʟʁेsɆȉʦʰʁȦʁɴʜȲʦʦʁȉɫʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉȉʦȲɆʹɷȬȉ
maior despesa da União, atrás apenas da Previdência.
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ˑɔȬȲʁȦʁɷɅȲʟȶɷȦɔȉौɔˑ३ʁɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁȬȉʁɫɖʰɔȦȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲȲʦʦʁȉʦ२j$३ौˑ३ȉȦȉʟʰȲɔʟȉ
ɅʹɷȦɔʁɷȉɫȬɔɆɔʰȉɫौȲˑɔ३ȉʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁȬʁʦʜʟʁȦȲʦʦʁʦȬȲȦȲʦʦȡʁʁʹȬȲʟȲ̍ʹɔʦɔȩȡʁȬȲʦȲʟˑɔȬʁʟȲʦे

*ɴ ʹɴ ȦʁɷʰȲ˗ʰʁ εʦȦȉɫ Ȳ˗ʰʟȲɴȉɴȲɷʰȲ ȬȲʦȉεȉȬʁʟू ɴȲȬɔȬȉʦ ȬȲ ȦʁɷʰȲɷȩȡʁ ȬȲ ȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁ Ȭʁ Ɇȉʦʰʁ ȬȲ
pessoal já vêm sendo adotadas e serão mantidas, como a redução no volume de novas contratações e a não
ȦʁɷȦȲʦʦȡʁȬȲʟȲȉɣʹʦʰȲʦʦȉɫȉʟɔȉɔʦȉȦɔɴȉȬȉɔɷζȉȩȡʁेsʦȲɅȲɔʰʁʦȬȲʰȉɔʦɴȲȬɔȬȉʦɣȊʜʹȬȲʟȉɴʦȲʟʁȥʦȲʟˑȉȬʁʦ
ȲɴࢿࢽࢾࣆूȦʁɴʁȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁɷʁɴɔɷȉɫȬȉɅʁɫɏȉȲɴʹɴɖɷȬɔȦȲȬȲࢽूࣄࢿ২ूȉȥȉɔ˗ʁȬȉɔɷζȉȩȡʁे+ʹɴʟȲʦʹɫʰȉȬʁ
inédito e extremamente relevante, pois, nos últimos dez anos, a folha cresceu, em média, 8,29% ao ano.
A agenda de 2020, em continuidade ao esforço reformista, deverá se pautar na proposição de novos
instrumentos legais para viabilizar mudanças ainda mais estruturais, como a formação de um arcabouço
legal para o Novo Serviço Público. Entre as propostas previstas estão modernizar o regime jurídico dos
ʦȲʟˑɔȬʁʟȲʦʜʺȥɫɔȦʁʦȲʹɷɔεȦȉʟȉʦɔʦʰȲɴȊʰɔȦȉȲʁȦɔȦɫʁȬȲȉˑȉɫɔȉȩȡʁȬȲȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁूȦʁɴȉɣʹʦʰȲʦɷʁ*ʦʰȉʰʹʰʁ
do Servidor capazes de aproximar o serviço público da sociedade.
XȊȲɴࢿࢽࢾࣆूȬɔˑȲʟʦȉʦȉȩʚȲʦʜȲʟɴɔʰɔʟȉɴȉʹɴȲɷʰȉʟȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȬȉȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉɅȲȬȲʟȉɫूʟȲȬʹˢɔʟ
ɆȉʦʰʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦȲʦɔɴʜɫɔεȦȉʟȉɆȲʦʰȡʁूȬȲɷʰʟȲȉʦ̍ʹȉɔʦʦȲȬȲʦʰȉȦȉɴु

ी

ȬɔʦʜʁɷɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁȉʂʟɆȡʁʦȲȲɷʰɔȬȉȬȲʦȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲȉʜʁɔʁȚȲɅȲʰɔˑȉȩȡʁȬȲʹɴȉɆȲʦʰȡʁȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉौ

ी

ʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁȬȲʜʟʁȦȲʦʦʁʦȲȥʹʦȦȉʜȲɫȉɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȬȲʦɔʦʰȲɴȉʦɔɷɅʁʟɴȉȦɔʁɷȉɔʦौ

ी

ɴʁɷʰȉɆȲɴ Ȭʁ ɷʁˑʁ =ʁˑȲʟɷʁ Ȧʁɴ ʹɴȉ Ȳʦʰʟʹʰʹʟȉ ʁʟɆȉɷɔˢȉȦɔʁɷȉɫ ɴȉɔʦ Ȳɷ˗ʹʰȉ ̍ʹȲू ȲɷʰʟȲ ɣȉɷȲɔʟʁ Ȳ
ɷʁˑȲɴȥʟʁूʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷʁʹʹɴȉȲȦʁɷʁɴɔȉʁʟȩȉɴȲɷʰȊʟɔȉɷȉʁʟȬȲɴȬȲরࢿࢾࣁूࣅɴɔɫɏʚȲʦौ
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ी

instituição da Plataforma +Brasil, em substituição ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
ȲʜȉʦʦȲ२ɔȦʁɷˑ३ू̍ʹȲʜȲʟɴɔʰɔʹɔɷɔȦɔȉʟȉȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁȬȉʦʰʟȉɷʦɅȲʟȶɷȦɔȉʦȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦȬʁsʟȩȉɴȲɷʰʁ
<ɔʦȦȉɫȲȬȉȲɆʹʟɔȬȉȬȲʁȦɔȉɫɅȲɔʰȉʦʜȲɫȉ©ɷɔȡʁʜȉʟȉ*ʦʰȉȬʁʦूgʹɷɔȦɖʜɔʁʦȲʁʟɆȉɷɔˢȉȩʚȲʦȬȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲ
civil. A plataforma também permite rastrear recursos investidos e fomentar boas práticas de governança
e gestão na execução de políticas públicas, com foco na geração de resultados para a sociedade e na
ʜʟʁɴʁȩȡʁȬȉʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁȬʁʦȦɔȬȉȬȡʁʦɷʁʦʜʟʁȦȲʦʦʁʦȬȲȉɅȲʟɔȩȡʁौ

ी

criação da plataforma reuse.govू ʜȉʟȉ ̍ʹȲ ȉ ©ɷɔȡʁ ʜʁʦʦȉ ʟȲȦȲȥȲʟ ȬʁȉȩʚȲʦ ʦȲɴ ȲɷȦȉʟɆʁʦ ȬȲ ȥȲɷʦ Ȳ
ʦȲʟˑɔȩʁʦʟȲȉɫɔˢȉȬȉʦʜʁʟʜȲʦʦʁȉʦ̎ɖʦɔȦȉʦȲɣʹʟɖȬɔȦȉʦूȉʦ̍ʹȉɔʦɣȊȉɫȦȉɷȩȉʟȉɴরࣁࢽूࣁɴɔɫɏʚȲʦȲɴȉʜȲɷȉʦ
ȦɔɷȦʁɴȲʦȲʦ२ȬȲȉɆʁʦʰʁȉȬȲˢȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆ३ौȲ

ी

construção do Painel de Gestão, com informações consolidadas de orçamento, patrimônio, força de
trabalho, contratos, cargos e funções, viabilizando para todos os órgãos da administração pública
federal a tomada de decisão baseada em evidências.

O conjunto dessas e outras ações conduzidas no ano de 2019 assegurará ao longo do tempo uma economia
estimada em R$ 1,8 bilhão ao ano. Apesar dessa expectativa positiva, permanece a necessidade de avançar
ɷȉɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȬȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦȬʁȉʜȉʟȲɫɏʁȬʁ*ʦʰȉȬʁूʜʟɔʁʟɔˢȉɷȬʁȬȲɴȉɷȬȉʦʦʁȦɔȉɔʦ̍ʹȲȲ˗ɔɆȲɴɴȉɔʁʟ
dinamismo da atuação estatal com uma gestão orientada a resultados.
jȲʦʦȲȦʁɷʰȲ˗ʰʁȬȲʦȉεȉȬʁʟूʁɫȉɷʁɫʹʟɔȉɷʹȉɫࢿࢽࢿࢽॼࢿࢽࢿࣀॹȦʁɷȦȲȥɔȬʁȬȲɅʁʟɴȉɴȉɔʦȲɷ˗ʹʰȉूȦʁɴʹɴɷʺɴȲʟʁ
reduzido de objetivos e metas mais realistas, por meio de um portfólio de projetos prioritários condizente
ȦʁɴȉʟȲȉɫɔȬȉȬȲεʦȦȉɫॹʰȲʟȊʦʹȉɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȲɅʁʟɴȉȦʁɷʰɔɷʹȉȬȉȉʁȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁȬʁʦʜʟʁȦȲʦʦʁʦȬȲ
planejamento governamental. Para 2020, os objetivos são claros e as medidas são concretas, no sentido de
promover uma verdadeira transformação institucional dos órgãos e das entidades da administração pública
federal, de modo a torná-los mais capaz de realizar as entregas para a sociedade. Algumas das medidas:
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ी

ȬɔɆɔʰȉɫɔˢȉȩȡʁूʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁȲɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬʁʦʦɔʦʰȲɴȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬʁʟȲʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫ
२ʦȲʟˑɔȩʁʦ̍ʹȲȦʁɷʦʰɔʰʹȲɴɴȲȦȉɷɔʦɴʁʦȬȲʦʹʜʁʟʰȲȚʦȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦȬȲʂʟɆȡʁʦȲȲɷʰɔȬȉȬȲʦूʦʁȥȉȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁ
ȲʦʹʜȲʟˑɔʦȡʁȬȲʹɴʂʟɆȡʁȦȲɷʰʟȉɫ३ौ

ी

aperfeiçoamento dos arranjos institucionais e das estruturas organizacionais por meio da ampliação
do número de entidades em novos modelos jurídicos, inclusive com medidas de reorganização de
ɅʹɷȩʚȲʦȲɆʟȉʰɔεȦȉȩʚȲʦौ

ी

ȲɫȲˑȉȩȡʁȬȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȲȬȉʰʟȉɷʦʜȉʟȶɷȦɔȉɷȉɆȲʦʰȡʁȬȉʦʰʟȉɷʦɅȲʟȶɷȦɔȉʦȬȉ©ɷɔȡʁूʦɔɴʜɫɔεȦȉɷȬʁɷʁʟɴȉʦू
revisando o disciplinamento das transferências às organizações da sociedade civil e aprimorando a
ʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȬȲʰȲʟɴʁʦȬȲȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬȲʦȦȲɷʰʟȉɫɔˢȉȬȉौ

centralização de contratações e da gestão de bens e serviços de uso comum por meio de novas
ɴʁȬȉɫɔȬȉȬȲʦȬȲȦʁɴʜʟȉʦȉʦȲʟȲɴɔɷȦʁʟʜʁʟȉȬȉʦʜȲɫȉȲɷʰʟȉɫȬȲʁɴʜʟȉʦȬʁʁȬȲʟ*˗ȲȦʹʰɔˑʁ<ȲȬȲʟȉɫू
como veículos de representação elétricos, ʦǈǥȓȪȓɯȓǱɥ, limpeza predial, venda da folha, Almoxarifado
Virtual Nacionalू¢Ȋ˗ɔɆʁˑjȉȦɔʁɷȉɫȲȦʁɴʜʟȉȬɔʟȲʰȉȬȲʜȉʦʦȉɆȲɷʦȉȳʟȲȉʦौȲ

ी

implementação da pactuação de resultados nas carreiras transversaisूȬȲεɷɔɷȬʁɴȲʰȉʦȲʜʟʁɴʁˑȲɷȬʁ
ȉˑȉɫɔȉȩȡʁȬȲȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁ̍ʹȲȉɫɔȲʁȉɫȦȉɷȦȲȬȲɴȲʰȉʦɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɔʦȉʁȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁʜȲʦʦʁȉɫे

A necessária transformação do Estado em curso no País encontra eco, também, na prioridade a mudanças
institucionais e administrativas e na implementação de serviços digitais. O objetivo é tornar mais
ȲεȦɔȲɷʰȲ ȉ ʟȲɫȉȩȡʁ ȲɷʰʟȲ =ʁˑȲʟɷʁ Ȳ ʜʁʜʹɫȉȩȡʁे ɫɆʹɴȉʦ ȬȲʦʦȉʦ ȉȩʚȲʦ Ȳʦʰȡʁ ʟȲʹɷɔȬȉʦ ɷʁ ʟʁɆʟȉɴȉ ȬȲ
=Ȳʦʰȡʁ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉȲ¢ʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁȬʁ*ʦʰȉȬʁ२¢ʟȉɷʦɅʁʟɴȉ=ʁˑ३ू̍ʹȲʰȲɴȦʁɴʁʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲɴʁȬȲʟɷɔˢȉʟ
ȉɆȲʦʰȡʁȬȲʂʟɆȡʁʦȲȲɷʰɔȬȉȬȲʦȬȉȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉɅȲȬȲʟȉɫȬɔʟȲʰȉूȉʹʰȊʟ̍ʹɔȦȉȲɅʹɷȬȉȦɔʁɷȉɫूȉεɴ
de otimizar a implementação de políticas públicas, garantir transparência aos gastos públicos e entregar
serviços completos e ágeis à sociedade.
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ी

O TransformaGov será implementado, no âmbito de cada órgão ou entidade da administração pública
ɅȲȬȲʟȉɫȬɔʟȲʰȉूȉʹʰȊʟ̍ʹɔȦȉȲɅʹɷȬȉȦɔʁɷȉɫूʜʁʟɴȲɔʁȬȲȦɔɷȦʁȲʰȉʜȉʦुɔ३ȬɔȉɆɷʂʦʰɔȦʁौɔɔ३ɔȬȲȉȩȡʁूȦʁɴʜʟȲȲɷȬȲɷȬʁ
as possíveis soluções de alinhamento estratégico a serem consolidadas em um Plano de Gestão Estratégica e
¢ʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁJɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫ२=¢३ौɔɔɔ३ȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬȲȉɷȊɫɔʦȲʦȬȲˑɔȉȥɔɫɔȬȉȬȲȲʜʟɔʁʟɔˢȉȩȡʁȬȉʦʜʟʁʜʁʦʰȉʦ
ȬȲʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫौɔˑ३ɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁɴȲȬɔȉɷʰȲȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬȉʦȉȩʚȲʦौȲˑ३ȉȦʁɴʜȉɷɏȉɴȲɷʰʁ
por intermédio de uma sistemática de governança e gestão estratégica.
Essa busca da transformação institucional exige modernização da legislação pertinente a licitações e
contratos, além da incorporação das melhores práticas administrativas e da consolidação de entendimentos
jurisprudenciais relevantes. É preciso, também, aperfeiçoar a política de governança da administração
ʜʺȥɫɔȦȉɅȲȬȲʟȉɫȬɔʟȲʰȉूȉʹʰȊʟ̍ʹɔȦȉȲɅʹɷȬȉȦɔʁɷȉɫूʜʟȲˑȲɷȬʁɴȲȦȉɷɔʦɴʁʦȬȲɫɔȬȲʟȉɷȩȉूȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉȲȦʁɷʰʟʁɫȲे
ʁʟεɴूʟȲ̍ʹȲʟूȉɔɷȬȉूʁȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲʟȲɆʟȉʦʜȉʟȉȉʁȦʹʜȉȩȡʁȬȲȦȉʟɆʁʦȲɅʹɷȩʚȲʦȦʁɴɔʦʦɔʁɷȉȬȉʦू
ȬɔʦʜʁɷȬʁȉɔɷȬȉʦʁȥʟȲȬȲεɷɔȩȡʁȬȲʜȲʟεʦȬȉʦˑȉɆȉʦूȬɔˑʹɫɆȉȩȡʁȬȲȦʹʟʟɖȦʹɫʁʦȬʁʦʦȲʹʦʁȦʹʜȉɷʰȲʦȲʜʟʁȦȲʦʦʁ
seletivo opcional.
sɴʁˑɔɴȲɷʰʁȬȲʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁȬɔɆɔʰȉɫȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʜʟʁʜʚȲʁʹʦʁȬȉʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʜȉʟȉȉʜʟȲʦʰȉȩȡʁ
de serviços públicos ɀȶՒȪȓȶǱूʜȉʟȉ̍ʹȲʦȲʜʁʦʦȉȉʰȲɷȬȲʟȦʁɴȦȉȬȉˑȲˢɴȉɔʦȦȲɫȲʟɔȬȉȬȲȲȲ˗ȦȲɫȶɷȦɔȉȉʰʁȬʁʦʁʦ
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦूȬȲʰʁȬʁʦʁʦɫʹɆȉʟȲʦȬʁȉɖʦे*ɔʦʦʁʰʹȬʁȲʦʰȊʦȲɷȬʁȦʁɷ̍ʹɔʦʰȉȬʁȦʁɴुɔ३ȉɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȲʹɷɔεȦȉȩȡʁ
ȬʁʦȬɔˑȲʟʦʁʦȦȉɷȉɔʦȬɔɆɔʰȉɔʦȬɔʦʜʁɷɖˑȲɔʦौɔɔ३ȉɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȲʹɴȉɔȬȲɷʰɔȬȉȬȲȬɔɆɔʰȉɫʹɷɔεȦȉȬȉʜȉʟȉʁ
ȦɔȬȉȬȡʁौɔɔɔ३ȉɔɷʰȲʟʁʜȲʟȉȥɔɫɔȬȉȬȲȲɷʰʟȲʁʦɴȉɔʦȬɔˑȲʟʦʁʦʦɔʦʰȲɴȉʦȲȥȉʦȲʦȬȲȬȉȬʁʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫौ
e iv) o uso estratégico da tecnologias da informação e comunicação (TICs), com foco na geração de valor
para a sociedade.
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Em âmbito mundial, o desempenho em governo digital é mensurado pelo Índice de Governo Digital,
ʜʟʁȬʹˢɔȬʁʜȲɫȉsʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁȬȉʦjȉȩʚȲʦ©ɷɔȬȉʦ२sj©३े*ɴࢿࢽࢾࣅूʁʟȉʦɔɫεɆʹʟȉˑȉɷȉࣁࣁڍʜʁʦɔȩȡʁȲɷʰʟȲ
193 países. A gestão atual espera melhorar consideravelmente a posição do Brasil nesse ɞǈȶȥȓȶȅ, uma vez
̍ʹȲू ʦʁɴȲɷʰȲ Ȳɴ ࢿࢽࢾࣆू Ʌʁʟȉɴ ȬɔɆɔʰȉɫɔˢȉȬʁʦ ɴȉɔʦ ȬȲ ࣂࢽࢽ ʦȲʟˑɔȩʁʦ ʜʺȥɫɔȦʁʦू ̍ʹȲ ˑȡʁ ɅȉȦɔɫɔʰȉʟ ȉ ˑɔȬȉ Ȭʁʦ
cidadãos brasileiros e gerar uma economia anual estimada em R$ 345 milhões.
s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʁɅȲʟȲȦȲȉʜʟʁ˗ɔɴȉȬȉɴȲɷʰȲࣀूࣀɴɔɫȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦʦȲʟˑɔȩʁʦȚʜʁʜʹɫȉȩȡʁूɔɷȦɫʹɔɷȬʁʰʁȬȉȉ
ȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁȬɔʟȲʰȉूȉʹʰȉʟ̍ʹɔȉʦȲɅʹɷȬȉȩʚȲʦेʁɔɷɖȦɔʁȬȲࢿࢽࢿࢽूࣂࣀ২ȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦɣȊʜʁȬȲɴʦȲʟȉȦȲʦʦȉȬʁʦ
via ɀȶՒȪȓȶǱȲȉɆʟʹʜȉȬʁʦɷʁʁʟʰȉɫªɷɔȦʁȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫ२Gov.br).
A emissão do ȲʟʰɔεȦȉȬʁJɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫȬȲÁȉȦɔɷȉȩȡʁȲʟʁεɫȉ˗ɔȉ, por exemplo, demandava o trabalho de
700 funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), espalhados por todo o País. Hoje,
ȦʁɴʁʦȲʟˑɔȩʁȬɔɆɔʰȉɫȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫूʦȡʁȲɴʜȲɷɏȉȬʁʦȉʜȲɷȉʦࣆࣂʦȲʟˑɔȬʁʟȲʦे*ɴʟȲɫȉȩȡʁȉʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦ
ʜʟȲʦʰȉȬʁʦʜȲɫʁJɷʦʰɔʰʹʰʁjȉȦɔʁɷȉɫȬʁȲɆʹʟʁʁȦɔȉɫ२Jj३ूȲɷ̍ʹȉɷʰʁȲɴɣȉɷȲɔʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆȉʜȲɷȉʦࣅ২Ȭʁʦ
ʹʦʹȊʟɔʁʦȦȉȬȉʦʰʟȉˑȉɴʦȲʹʦʟȲ̍ʹȲʟɔɴȲɷʰʁʦʜʁʟɴȲɔʁȬʁʦȦȉɷȉɔʦȬɔɆɔʰȉɔʦȬʁʂʟɆȡʁूɷʁεɴȬȲʦʦȲɴȲʦɴʁȉɷʁ
o percentual chegou a 92%. Já a Carteira de Trabalho Digital começou a ser fornecida no mesmo dia, sendo
̍ʹȲȉɷʰȲʦȬȲɴʁʟȉˑȉȲɴʰʁʟɷʁȬȲࢾࣄȬɔȉʦे
ʰȳʁεɴȬȲࢿࢽࢿࢿूʜʟȲʰȲɷȬȲॼʦȲʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉʟȬɔɆɔʰȉɫɴȲɷʰȲࢾࢽࢽ২ȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬȉ©ɷɔȡʁूʰʁȬʁʦȬɔʦʜʁɷɖˑȲɔʦ
no portal Gov.brूʁ̍ʹȲʜʁȬȲʟȊʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉʟʹɴȉȲȦʁɷʁɴɔȉȉɷʹȉɫȬȲরࣄȥɔɫɏʚȲʦेʁɴɔʦʦʁूʁʟȉʦɔɫȲʦʰȉʟȊ
entre os 15 países mais desenvolvidos do mundo em serviços públicos digitais, subcomponente medido a
cada dois anos pela ONU como parte do Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico.
sȥɣȲʰɔˑȉॼʦȲ ʰȉɴȥȳɴू ʜȉʟȉ ࢿࢽࢿࢽू Ȳ˗ʜȉɷȬɔʟ ȉ Ȳɴɔʦʦȡʁ Ȭʁ $ʁȦʹɴȲɷʰʁ jȉȦɔʁɷȉɫ ȬȲ JȬȲɷʰɔεȦȉȩȡʁ Ȧʁɴʁ
JȬȲɷʰɔȬȉȬȲ$ɔɆɔʰȉɫʺɷɔȦȉȲɔɷʰȲɆʟȉȬȉȦʁɴʰʁȬʁʦʁʦȦʂȬɔɆʁʦȲȬʁȦʹɴȲɷʰʁʦ̍ʹȲʁȦɔȬȉȬȡʁʜʁʦʦʹɔूɅʁȦȉɷȬʁ
ȲɴɆȲʟȉʟˑȉɫʁʟȚȲȦʁɷʁɴɔȉɷʁʟȉʦɔɫȲɔɷʰȲɷʦɔεȦȉʟʁɴʁˑɔɴȲɷʰʁȬȲʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁȬɔɆɔʰȉɫɷʁ=ʁˑȲʟɷʁे
Outras medidas de desburocratização foram desenvolvidas em 2019, cabendo destacar a Lei de Liberdade
*ȦʁɷʅɴɔȦȉ२^ȲɔɷूࣁࣄࣅेࣀࢾڎȬȲࢿࢽȬȲʦȲʰȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆ३ूȦʁɴʜʁʰȲɷȦɔȉɫȬȲɆȲʟȉȩȡʁȬȲȉʜʟʁ˗ɔɴȉȬȉɴȲɷʰȲ
ࣀूࣄ ɴɔɫɏʚȲʦ ȬȲ ȲɴʜʟȲɆʁʦ ɷʁʦ ʜʟʂ˗ɔɴʁʦ ȬȲˢ ȉɷʁʦे  ɫȲɆɔʦɫȉȩȡʁ ʰʟʁʹ˗Ȳ ɴʁȬɔεȦȉȩʚȲʦ ɷʁ ȬɔʟȲɔʰʁ ʜʟɔˑȉȬʁ
voltadas à segurança jurídica e à preservação dos contratos e estabeleceu instrumentos para políticas
ʜʺȥɫɔȦȉʦ̍ʹȲʦȲʟȡʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬȉʦɷʁʦʜʟʂ˗ɔɴʁʦȉɷʁʦूʜʁʟɴȲɔʁूʜʁʟȲ˗ȲɴʜɫʁूȬʁʟȲɆʟȉɴȲɷʰʁɆȲʟȉɫʜȉʟȉ
dispensa de licenciamentos em casos de baixo risco, digitalização de documentos, aprovação tácita e
efeito vinculante em decisões administrativas de atos públicos de liberação e incorporação de regulações
internacionais voltadas a fomentar a competitividade brasileira.
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sȦʁɴʜʟʁɴɔʦʦʁूȉʰȳࢿࢽࢿࢿूȳȬȲ̍ʹȲʦȲʰȲɷɏȉʹɴ=ʁˑȲʟɷʁɔɷʰȲɆʟȉȬʁȲɔɷʰȲɫɔɆȲɷʰȲू̍ʹȲɔɴʜɫȲɴȲɷʰȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦ
ȲɅȲʰɔˑȉʦȥȉʦȲȉȬȉʦȲɴȬȉȬʁʦȲȲˑɔȬȶɷȦɔȉʦौȉɷʰȲȦɔʜȉɷȬʁȲʦʁɫʹȦɔʁɷȉɷȬʁȬȲɅʁʟɴȉʜʟʁȉʰɔˑȉȉʦɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲʦȬʁ
cidadão e promovendo um ambiente de negócios competitivo e atrativo a investimentos.

ʁɴʁɅȉʰʁʟ̍ʹȲȦʟɔȉʹɴɴȲɫɏʁʟȉɴȥɔȲɷʰȲȬȲȉʰʹȉȩȡʁɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɫूȉȉɆȲɷȬȉȬʁ=ʁˑȲʟɷʁȲȬȉɷʁˑȉ
gestão no combate à corrupção contemplam ações como a regulamentação dos critérios de ocupação
de cargos comissionados e a governança no compartilhamento de dados. Além disso, a legitimação
perante organismos internacionais na agenda anticorrupção tem sido notória e favorece a cooperação
ɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫूȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉȉɔɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁूɷʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆूȬʁʁɴɔʰȶJɷʰȲʟɴɔɷɔʦʰȲʟɔȉɫȬȲʁɴȥȉʰȲ
à Corrupção (CICC).
Algumas proposições legislativas poderão conduzir para o estabelecimento de um cenário mais positivo
na atuação da Controladoria-Geral da União (CGU), considerando a evolução nas discussões relativas às
normas gerais de licitação e o disciplinamento da atividade de “ȪɀǤǤʗ”, por exemplo.
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3 . T R A N S PA R Ê N C I A , C O N T R O L E E
COMBATE À CO R RU PÇ ÃO

O Estado deve ter ação ininterrupta no sentido da defesa do patrimônio público e incremento da
transparência da gestão. Esses propósitos se traduzem em ações de fortalecimento da participação social
ȲɴȬȲɅȲʦȉȬʁɔɷʰȲʟȲʦʦȲʜʺȥɫɔȦʁूȉʹɴȲɷʰʁȬȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȬʁ*ʦʰȉȬʁȲȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲȲɷʰʟȲɆȉʦȚʦʁȦɔȲȬȉȬȲȲ
aperfeiçoamento do combate à corrupção e da recuperação de ativos.
Nesse contexto, a atuação no âmbito da CGU é proporcionar:

ी

aprimoramento da governança, gestão de riscos e controles internos da administração pública, com
ʜʟʁȦȲʦʦʁʦɴȉɔʦȲεȦɔȲɷʰȲʦौ

ी

ȉʹɴȲɷʰʁȬʁɷɖˑȲɫȬȲɔɷʰȲɆʟɔȬȉȬȲʜʺȥɫɔȦȉȲʟȲȬʹȩȡʁȬȉȦʁʟʟʹʜȩȡʁौ

ी

ȉʹɴȲɷʰʁȬȉʰʟȉɷʦʜȉʟȶɷȦɔȉȲȬȉʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁʦʁȦɔȉɫौȲ

ी

inibição passiva da criminalidade (potencial punição), a partir da diminuição da sensação de
impunidade, além da racionalidade da relação “imposto ʐǱɞɥɸɥȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁইूʁʹʦȲɣȉूȉʜȲʟȦȲʜȩȡʁȬȲʹɴ
Ȳ̍ʹɔɫɖȥʟɔʁȲɷʰʟȲʁ̍ʹȲʦȲʜȉɆȉȬȲɔɴʜʁʦʰʁȲʁ̍ʹȲʦȲʟȲȦȲȥȲȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦʜʟȲʦʰȉȬʁʦे

Em 2019, as atuações se deram em três frentes:

ी

a transparência e a participação social em defesa do interesse público com a aprovação de 70% dos
ʜɫȉɷʁʦȬȲɔɷʰȲɆʟɔȬȉȬȲȬʁʦʂʟɆȡʁʦȲȬȉʦȲɷʰɔȬȉȬȲʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫूȉȉˑȉɫɔȉȩȡʁȲʁɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁ
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de programas de integridade no âmbito dos acordos de leniência, o incremento de novas informações
ʦʁȥʟȲɆȉʦʰʁʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫɷʁPortal da Transparência, o monitoramento do cumprimento da
ʁɫɖʰɔȦȉ ȬȲ $ȉȬʁʦ ȥȲʟʰʁʦ Ȭʁ ʁȬȲʟ *˗ȲȦʹʰɔˑʁ <ȲȬȲʟȉɫ Ȳ ȉ ȬɔʦʦȲɴɔɷȉȩȡʁ ȬȲ ˑȉɫʁʟȲʦ ʟȲɫȉȦɔʁɷȉȬʁʦ Ț
ʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁʦʁȦɔȉɫʜȉʟȉȉɫʹɷʁʦूɅȉɴɖɫɔȉʦȲȦʁɴʹɷɔȬȉȬȲȲʦȦʁɫȉʟेȲʦʦȉɫʰȉॼʦȲ̍ʹȲȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȬʁȲॼsʹˑू
sistema integrante da Plataforma <ȉɫȉेȥʟ, para registro de manifestações de ouvidoria, passou a ser
ʁȥʟɔɆȉʰʂʟɔʁूɫȲˑȉɷȬʁʁɷʺɴȲʟʁȬȲɴȉɷɔɅȲʦʰȉȩʚȲʦʟȲɆɔʦʰʟȉȬȉʦȉɴȉɔʦ̍ʹȲȬʁȥʟȉʟȲɴʟȲɫȉȩȡʁȉʁȲ˗ȲʟȦɖȦɔʁ
anterior, superando a marca de 370 mil. Além disso, foram realizadas ações de avaliação das ouvidorias
ȬʁɔʦʰȲɴȉȬȲsʹˑɔȬʁʟɔȉʦूȥȲɴȦʁɴʁȉȩʚȲʦȬȲɅʁʟɴȉȩȡʁȦʁɷʰɔɷʹȉȬȉɷʁʰȲɴȉौ

ी

ȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȬʁ*ʦʰȉȬʁȲȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲȲɷʰʟȲɆȉʦȚʦʁȦɔȲȬȉȬȲूʜʁʟɴȲɔʁȬȲȉˑȉɫɔȉȩʚȲʦȦʁɴɔɴʜȉȦʰʁʦ
ʟȲɫȲˑȉɷʰȲʦ ʜȉʟȉ ȉ ȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁ ʜʺȥɫɔȦȉ ɅȲȬȲʟȉɫू Ȧʁɴ ȬȲʦʰȉ̍ʹȲ Ț̍ʹȲɫȉʦ ʟȲȉɫɔˢȉȬȉʦ Ȳɴ ȦʁɷʦʁɷȒɷȦɔȉ
com o Comitê Interministerial de Governança (CIG) no âmbito do Conselho de Monitoramento e
Avaliação de Políticas Públicas (CMAP). Adicionalmente aos trabalhos de auditoria, foram realizadas
consultorias, com agregação de valor às políticas públicas federais. A implementação pelos gestores
ʜʺȥɫɔȦʁʦ Ȭȉʦ ʟȲȦʁɴȲɷȬȉȩʚȲʦ Ȳ ʁʟɔȲɷʰȉȩʚȲʦ ȲɴɔʰɔȬȉʦ ʜȲɫȉ =© ʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷʁʹ ȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦ εɷȉɷȦȲɔʟʁʦ
na ordem de R$ 12 bilhões, além da implementação de 618 melhorias estratégicas e operacionais em
ʂʟɆȡʁʦȲȲɷʰɔȬȉȬȲʦȬʁʁȬȲʟ*˗ȲȦʹʰɔˑʁ<ȲȬȲʟȉɫौȲ

ी

o combate à corrupção e a recuperação de ativos, com a criação da Secretaria de Combate à
ʁʟʟʹʜȩȡʁ२३ू̍ʹȲʟȲȉɫɔˢʁʹȉȩʚȲʦʰȉɔʦȦʁɴʁुȦȲɫȲȥʟȉȩȡʁȬȲɴȉɔʦȦɔɷȦʁȉȦʁʟȬʁʦȬȲɫȲɷɔȶɷȦɔȉȦʁɴ
previsão de devolução de recursos na ordem de R$ 7,5 bilhões aos cofres públicos e às entidades
ɅȲȬȲʟȉɔʦौȲʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲࣂࢿʁʜȲʟȉȩʚȲʦȲʦʜȲȦɔȉɔʦȲɴȦʁɷɣʹɷʰʁȦʁɴʂʟɆȡʁʦȬȲȬȲɅȲʦȉȬʁʜȉʰʟɔɴʅɷɔʁू
̍ʹȲ ɔȬȲɷʰɔεȦȉʟȉɴ ʹɴ ʜʟȲɣʹɖˢʁ ʜʁʰȲɷȦɔȉɫ ȲʦʰɔɴȉȬʁ Ȳɴ র ࢾࢿࣃ ɴɔɫɏʚȲʦे ɔɷȬȉ ʦȡʁ ȬȲʦʰȉ̍ʹȲʦ ȉ
ȦʟɔȉȩȡʁȬʁʟʁɆʟȉɴȉȬȲ<ʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲʁʟʟȲɆȲȬʁʟɔȉʦ२ʟʁȦʁʟ३ȲȬȉȲȬȲȬȲʁʟʟȲɆȲȬʁʟɔȉʦू
̍ʹȲʰȶɴȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁʦʜʟʁɴʁˑȲʟʁȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁɷȉȦʁɷȬʹȩȡʁȬȲʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰʁʦȦʁʟʟȲȦɔʁɷȉɔʦ
ɷʁȒɴȥɔʰʁɷȉȦɔʁɷȉɫेʁʟεɴूȦȉȥȲɴȲɷȦɔʁɷȉʟȉʜʹȥɫɔȦȉȩȡʁȬȉȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁȬȉʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁʜȉʟȉ
os procedimentos de apuração e responsabilização de pessoas jurídicas e o aprimoramento do
Painel de Corregedorias.

ÁȉɫȲʟȲʦʦȉɫʰȉʟ̍ʹȲʁʦȬȉȬʁʦȬɔʦʜʁɷɖˑȲɔʦɷʁȉȬȉʦʰʟʁȬȲ*˗ʜʹɫʦʚȲʦȬȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁ<ȲȬȲʟȉɫ२*<३Ȭʁ
Portal da Transparência, até 31 de dezembro de 2019, registraram mais de 433 demissões, 81 cassações de
aposentadoria e 38 destituições de ocupantes de cargos em comissão. Registra-se, também, a publicação
ȬʁgȉɷʹȉɫʟȊʰɔȦʁȬȲjʁɴȲȉȩȡʁȲ$ȲʦɔɆɷȉȩȡʁȬȲȉʟɆʁʦȲ<ʹɷȩʚȲʦूȦʁɴʁʟɔȲɷʰȉȩʚȲʦȉʦȲʟȲɴʁȥʦȲʟˑȉȬȉʦ
ʜȲɫʁʦʂʟɆȡʁʦȬʁʁȬȲʟ*˗ȲȦʹʰɔˑʁ<ȲȬȲʟȉɫ̍ʹȉɷʰʁȚʁȦʹʜȉȩȡʁȬȲȦȉʟɆʁʦȲɴȦʁɴɔʦʦȡʁȬʁ=ʟʹʜʁ$ɔʟȲȩȡʁȲ
ʦʦȲʦʦʁʟȉɴȲɷʰʁʹʜȲʟɔʁʟȲʦ२$३ȲȬȉʦ<ʹɷȩʚȲʦʁɴɔʦʦɔʁɷȉȬȉʦȬʁʁȬȲʟ*˗ȲȦʹʰɔˑʁ२<*३ेsʁȥɣȲʰɔˑʁȬȉ
ʜʹȥɫɔȦȉȩȡʁȳȉʹ˗ɔɫɔȉʟूȬȲɅʁʟɴȉʜʟȊʰɔȦȉूʁʦʦȲʟˑɔȬʁʟȲʦȬʁʁȬȲʟ*˗ȲȦʹʰɔˑʁ<ȲȬȲʟȉɫȉȉˑȉɫɔȉʟȲɴʁʦȦʟɔʰȳʟɔʁʦ
de nomeação e designação estabelecidos pelo Decreto n° 9.727, de 15 de março de 2019, de forma a evitar
discrepâncias entre as avaliações realizadas por diferentes órgãos e entidades.

PREVENÇÃO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Incremento de novas informações
sobre gastos: Benefícios de Prestação
Continuada (BPC), 15,8 milhões de
visitas entre janeiro e novembro de 2019.

DETECÇÃO

BENEFÍCIOS FINANCEIROS
+ de 12 bilhões, sendo
mais de 70% relativos
à suspensão de
pagamento indevido.

OPERAÇÕES ESPECIAIS
+ de 50 operações
deflagradas e
+ de 120 milhões em
prejuízo potencial identificados.

PUNIÇÃO

ATUAÇÃO DA CGU

FALA.BR
+ de 370 mil
manifestações
registradas, sendo
+ de 35 mil denúncias.

DEMISSÕES
+ de 300 expulsões,
sendo mais de
50% por ato de corrupção.

ACORDOS DE LENIÊNCIA
5 acordos firmados
em 2019, representando
+ de R$ 7,5 bilhões.
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ATUAÇÃO DA CGU NOS CASOS DE CORRUPÇÃO E
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU).

ȲɴɴȲȬɔȬȉʦ̍ʹȲȦʁɖȥȉɴʁʦȉʰʁʦȬȲȦʁʟʟʹʜȩȡʁूʦȲɴʁɅʁɴȲɷʰʁȚʰʟȉɷʦʜȉʟȶɷȦɔȉȲȚʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁʦʁȦɔȉɫȲ
ʦȲɴʁȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁȬȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȬʁ*ʦʰȉȬʁूʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦʦȲʟȡʁȬɔʦʦɔʜȉȬʁʦʦȲɴȉʰɔɷɆɔʟȲɴʁʦȲʹ
verdadeiro objetivo: o bem-estar social. Com isso, as atuações estratégicas seguirão de forma contínua nas
seguintes frentes em 2020:

ी

transparência e participação social, em defesa do interesse público, mediante implantação de expedientes
como o modelo multidimensional de maturidade para ouvidorias públicas, os conselhos virtuais
de usuários de serviços públicos e instrumentos de análise de risco informatizada (para a garantia
Ȭʁ ʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁ ȉȬȲ̍ʹȉȬʁ ȬȲ ȬȲɷʺɷȦɔȉʦ ȬȲ ɔʟʟȲɆʹɫȉʟɔȬȉȬȲʦू ʜʁʟ ɴȲɔʁ Ȭʁ ʦɔʦʰȲɴȉ ȬȲ <ȲʟʟȉɴȲɷʰȉ ȬȲ
Análise de Risco em Ouvidoria). Também proceder-se-á com a integração dos sistemas e-Ouv (de
Ouvidoria) e e-Sic (de acesso à informação) na plataforma nacional <ȉɫȉेȥʟ. E mais: i) implantação
Ȳ ɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁ Ȭȉʦ ʁȥʟɔɆȉȩʚȲʦ ʟȲɅȲʟȲɷʰȲʦ Ț ʜʟʁʰȲȩȡʁ ȉʁ ȬȲɷʹɷȦɔȉɷʰȲ ɷʁ Ȓɴȥɔʰʁ ȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑʁौ
ɔɔ३ ȉʜʟʁˑȉȩȡʁ ȬȲ ʰʁȬʁʦ ʁʦ ʜɫȉɷʁʦ ȬȲ ɔɷʰȲɆʟɔȬȉȬȲ Ȭʁʦ ʂʟɆȡʁʦ Ȳ Ȭȉʦ ȲɷʰɔȬȉȬȲʦ Ȭʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫौ
ɔɔɔ३ ɔɷʦȲʟȩȡʁ ȬȲ ɷʁˑȉʦ ɅʹɷȦɔʁɷȉɫɔȬȉȬȲʦ Ȳ ɅȲʟʟȉɴȲɷʰȉʦ ɷʁ ʁʟʰȉɫ ʟȉʦɔɫȲɔʟʁ ȬȲ $ȉȬʁʦ ȥȲʟʰʁʦौ
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iv) reestruturação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) para melhor coordenar as ações de
ȬȉȬʁʦȉȥȲʟʰʁʦȲɷʰʟȲʁʦȉʰʁʟȲʦʜȉʟʰɔȦɔʜȉɷʰȲʦौȲˑ३ɔɷȦʟȲɴȲɷʰʁȬȲɷʁˑȉʦɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦʦʁȥʟȲɆȉʦʰʁʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ
no Portal da Transparência. Neste último caso, referencia-se a remuneração dos servidores aposentados e
ʜȉɆȉɴȲɷʰʁʦȉʁʦʜȲɷʦɔʁɷɔʦʰȉʦȲjʁʰȉʦ<ɔʦȦȉɔʦ*ɫȲʰʟʅɷɔȦȉʦ२j<Ȳʦ३ूȉɫȳɴȬȲʁʹʰʟȉʦɴʁȬȉɫɔȬȉȬȲʦȬȲȦȉʟʰʚȲʦ
de pagamento, como as utilizadas nos programas de Alimentação Escolar (PNAE) e Dinheiro Direto na
*ʦȦʁɫȉ २$$*३ू ɷȉ ȊʟȲȉ ȬȲ Ȳʦ̍ʹɔʦȉ २ʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁ ȬȲ ʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁ ȬȲ Ȳʦʦʁȉɫ ȬȲ jɖˑȲɫ ʹʜȲʟɔʁʟ ॹ
ȉʜȲʦȲʁɷʦȲɫɏʁjȉȦɔʁɷȉɫȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁɔȲɷʰɖεȦʁȲ¢ȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁॹjʞ३ȲɷʁʦʜʟʁɣȲʰʁʦȦʹɫʰʹʟȉɔʦ
εɷȉɷȦɔȉȬʁʦʜȲɫȉ^ȲɔʁʹȉɷȲʰेʁʟεɴूȦȉȥȲɴȲɷȦɔʁɷȉʟ̍ʹȲʁʟȉʦɔɫʦȲʟȊʦȲȬȲȬȉLȶɯǱɞȶǈɯȓɀȶǈȪ ɀȶȄǱɞǱȶǥǱȄɀɞ
LȶȄɀɞȳǈɯȓɀȶ ɀȳȳȓɥɥȓɀȶǱɞɥौ

ी

ȲεȦɔȶɷȦɔȉȬʁ*ʦʰȉȬʁȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲȲɷʰʟȲɆȉʦȚʦʁȦɔȲȬȉȬȲȦʁɴȉʜʹȥɫɔȦȉȩȡʁȬȲȲʦʰʹȬʁʦȲȉˑȉɫɔȉȩʚȲʦʦʁȥʟȲ
temas de interesse do Governo e da sociedade, conforme diretrizes do Centro de Governo. Assim,
ʜʟʁȦȲȬȲॼʦȲȦʁɴȉʰʹȉȩȡʁɷʁʦȲɷʰɔȬʁȬȲɆȉʟȉɷʰɔʟ̍ʹȲʁʦʜʟʁȦȲʦʦʁʦȬȲȬȲʦȲʦʰȉʰɔˢȉȩȡʁȲȬȲʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁ
ʦȲɣȉɴ ʟȲȉɫɔˢȉȬʁʦ ȬȲ Ʌʁʟɴȉ ɖɷʰȲɆʟȉ Ȳ ȲεȦɔȲɷʰȲ २ʁɅȲʟȲȦȲɷȬʁ ʦʹȥʦɖȬɔʁʦ Ȳ ʁʟɔȲɷʰȉȩʚȲʦ ȉʁʦ ʂʟɆȡʁʦ
responsáveis, fomentando o mapeamento e o tratamento dos riscos do processo e realizando avaliações
ȬȉʦʹεȦɔȶɷȦɔȉȬȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȲȬȉʟȲɆʹɫȉʟɔȬȉȬȲȬȉʦɫɔ̍ʹɔȬȉȩʚȲʦȲȉɫɔȲɷȉȩʚȲʦȬȉʦȲɴʜʟȲʦȉʦȲʦʰȉʰȉɔʦʁʹȬȲ
ʦȲʹʦȉʰɔˑʁʦ३ौȲȦʁɴʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲȉˑȉɫɔȉȩʚȲʦȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁȬȲɔȬȲɷʰɔεȦȉʟȦȉɴɔɷɏʁʦʜȉʟȉʁɔɷȦʟȲɴȲɷʰʁ
ȬʁȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁॼεɷȉɷȦȲɔʟʁȲɴȲɫɏʁʟɔȉȬʁʦʜʟʁɆʟȉɴȉʦȬȲɔɷʰȲɆʟɔȬȉȬȲȬȉʦȲɴʜʟȲʦȉʦȲʦʰȉʰȉɔʦ
ȲȬȲȦʁɷʰʟɔȥʹɔʟʜȉʟȉʁɔɷȦʟȲɴȲɷʰʁȬȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȬʁ*ʦʰȉȬʁȦʁɴʁʜʟʁʜʟɔȲʰȊʟɔʁȬȲȲɴʜʟȲʦȉʦȲʦʰȉʰȉɔʦौȲ

ी

combate à corrupção e recuperação de ativos por meio do início da execução do Plano de Ações
Anticorrupção, elaborado pelo grupo de trabalho constituído no âmbito do CICC, cujo objetivo é
estruturar medidas concretas para aprimorar os mecanismos de combate à corrupção no contexto
Ȭʁ ʁȬȲʟ *˗ȲȦʹʰɔˑʁ <ȲȬȲʟȉɫौ ʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁ ȬȲ ȦʁɷȦʹʟʦʁ ȬȲ ȥʁȉʦ ʜʟȊʰɔȦȉʦ Ȭȉ ȲȬȲ ȬȲ ʁʟʟȲɆȲȬʁʟɔȉʦ Ȳ
ampliação de cursos e treinamentos oferecidos pela Corregedoria-Geral da União (CRG), com o apoio
da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) por meio de acordo de cooperação.

$Ȳɷʰʟʁ ȬȲʦʦȲ ȦʁɷʰȲ˗ʰʁू ȉ ʜʟȲˑɔʦȡʁ ȳ ȬȲ ̍ʹȲ ɷʁ ȉɷʁ ȬȲ ࢿࢽࢿࢽ ʦȲɣȉɴ ɔɷʦʰɔʰʹɖȬʁʦु ɔ३ ʁ ɷʁˑʁ *ʦʰȉʰʹʰʁ ȬȲ
ʟȲʦʜʁɷʦȉȥɔɫɔˢȉȩȡʁȬȲȉɆȲɷʰȲʦʜʺȥɫɔȦʁʦȲʁɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁȬʁɔʦʰȲɴȉȲॼ$ौɔɔ३ʁʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰʁʜȉʟȉȉȉɆȲɷȬȉ
ȬȲȦʁɴʜʟʁɴɔʦʦʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦौȲɔɔɔ३ȉɔɷʰȲɷʦɔεȦȉȩȡʁȬʁʹʦʁȬȉɔɷʰȲɫɔɆȶɷȦɔȉȉʟʰɔεȦɔȉɫʜȉʟȉʰʟɔȉɆȲɴȬȲȬȲɷʺɷȦɔȉʦे
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ʁɴȲʦɴʁʰȲɴʜʁȲɴ̍ʹȲʰʟȉȥȉɫɏȉɷȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉूʁ=ʁˑȲʟɷʁȲɷɅʟȲɷʰȉʁʦȬȲʦȉ̎ɔʁʦȬȲ
ȦʁɷʦʁɫɔȬȉʟȉʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁȲȦʁɷʅɴɔȦȉȲʟȲʦʰȉʹʟȉʟȉȦʁɷ̎ɔȉɷȩȉȬʁʦȦɔȬȉȬȡʁʦȲɴʦʹȉʦɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦे
ȡʁʰȉʟȲɅȉʦȉʦɴȉɔʦȦʁɴʜɫȲ˗ȉʦूʜʁʦʰʁ̍ʹȲʦȲʹȦʁɷʰȲ˗ʰʁȳȬȲȬȲʦɔɆʹȉɫȬȉȬȲʦʦʁȦɔʁȲȦʁɷʅɴɔȦȉʦȲʟȲɆɔʁɷȉɔʦ
já históricas.
Dados apresentados pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), no
Ȳɫȉʰʂʟɔʁ*ȦʁɷʅɴɔȦʁʦʁȥʟȲʁʟȉʦɔɫूʜʹȥɫɔȦȉȬʁȲɴɅȲˑȲʟȲɔʟʁȬȲࢿࢽࢾࣅूɴʁʦʰʟȉɴ̍ʹȲȉȦʁɷˑȲʟɆȶɷȦɔȉȬʁȉɖʦȚʦ
ɴȲɫɏʁʟȲʦʜʟȊʰɔȦȉʦɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦȦʁɷʰʟɔȥʹɔʟȊʜȉʟȉȉɴȉɔʁʟȲεȦɔȶɷȦɔȉɷȉȬȲʦʰɔɷȉȩȡʁȬʁʦɆȉʦʰʁʦȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ
ɷȉ ʜʟȲʦʰȉȩȡʁ ȬȲ ʦȲʟˑɔȩʁʦ ʜʺȥɫɔȦʁʦे + ʹʟɆȲɷʰȲ ʜʟʁȦȲȬȲʟ Ȧʁɴ ȉ ʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁ ʰʟɔȥʹʰȊʟɔȉू ȬȲʦȲɷˑʁɫˑȲʟ ȉ
infraestrutura e fortalecer a produtividade. Progresso do ambiente de negócios, aumento do investimento
Ȳɴ ʜȲʦ̍ʹɔʦȉू ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ Ȳ ɔɷʁˑȉȩȡʁू ȉʜʁɔʁ ȉʁ ɔɷɆʟȲʦʦʁ Ȭʁʦ ʰʟȉȥȉɫɏȉȬʁʟȲʦ ɷȉ ȲȦʁɷʁɴɔȉ Ʌʁʟɴȉɫू
ɅʁʟɷȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲȲȬʹȦȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉȬȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȲɴʰʁȬʁʦʁʦɷɖˑȲɔʦूʟȲȬʹȩȡʁȬȉʜʁȥʟȲˢȉूɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁ
das ações voltadas ao combate à corrupção e promoção de uma sustentabilidade ambiental amigável aos
negócios (por meio do investimento em conservação, biodiversidade, redução de emissões e gestão de
recursos hídricos) são temas prementes e caros a este Governo.

A OCDE reúne as nações mais ricas do mundo em torno das melhores práticas de governança. O Brasil
ȦȉɴɔɷɏȉȉʜȉʦʦʁʦεʟɴȲʦʜȉʟȉɔɷʰȲɆʟȉʟȲʦʦȲʦȲɫȲʰʁɆʟʹʜʁेsʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁȦʁɷʰȉȦʁɴȉɴʜɫȉȥȉʦȲȬȲȬȉȬʁʦ
com indicadores sobre o cenário brasileiro em diversas áreas, como agricultura, desenvolvimento,
ȲȦʁɷʁɴɔȉूȲȬʹȦȉȩȡʁूȲɷȲʟɆɔȉूɴȲɔʁȉɴȥɔȲɷʰȲूεɷȉɷȩȉʦूɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉूʦȉʺȬȲूɔɷʁˑȉȩȡʁȲʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉूȲɴʜʟȲɆʁ
e sociedade.
A acessão do Brasil à OCDE é o resultado esperado de um longo processo de aproximação, imensamente
ȉȦȲɫȲʟȉȬʁ ɷʁ ȉɷʁ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆे $ȲɷʰʟȲ ʁʦ ʜȉɖʦȲʦ ̍ʹȲ ʟȲȦȲɷʰȲɴȲɷʰȲ Ʌʁʟɴȉɫɔˢȉʟȉɴ ȉ ʦʁɫɔȦɔʰȉȩȡʁ ȬȲ ȉȦȲʦʦȡʁ Ț
s$*ूʁʟȉʦɔɫȳʁ̍ʹȲȉʜʟȲʦȲɷʰȉȉȦȉɷȬɔȬȉʰʹʟȉɴȉɔʦʦʂɫɔȬȉȚɫʹˢȬʁʦȦʟɔʰȳʟɔʁʦʁεȦɔȉɔʦेȬȲɴȉɔʦूʁʟȉʦɔɫȳ
a nação não membro com o mais alto nível de participação nas instâncias (grupos de trabalho, conselhos
e comitês) e um avançado estágio de aderência aos padrões da Organização.
A partir da convergência aos padrões exigidos, o Brasil poderá trabalhar junto aos países-membros em uma
ˑȉʦʰȉȉɆȲɷȬȉȬȲʰȲɴȉʦʟȲɫȉȦɔʁɷȉȬʁʦȉʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦेsɆʟȉɷȬȲȉʰɔˑʁȬȲʦʦȲʜʟʁȦȲʦʦʁȳ̍ʹȲȲʦʦȲʦȲʦɅʁʟȩʁʦʦȡʁ
ȦȉʰȉɫɔʦȉȬʁʟȲʦȬȉʦʟȲɅʁʟɴȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉɔʦȲɴȦʹʟʦʁȲȲɴʜʟȲʜȉʟȉȩȡʁʜȲɫʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫेsʹʦȲɣȉूʁʦʟȲ̍ʹɔʦɔʰʁʦ
para entrar para a OCDE coincidem com as iniciativas do Governo. O alinhamento aos instrumentos legais
e às práticas da OCDE auxiliarão o País a impulsionar o crescimento econômico sustentável, a reduzir
desigualdades socioeconômicas e regionais, a fortalecer o combate à corrupção e a aumentar a transparência
ȲȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȬȉȉȩȡʁɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɫे
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1. CONVERGÊNCIA ÀS MELHORES
PR ÁTI C A S DA OC D E

ʦʹʜȲʟȉȩȡʁȬȲʦʦȉʦʟȲʦʰʟɔȩʚȲʦȲɷˑʁɫˑȲɴʁȬɔεȦȉȩʚȲʦȬȲɫȲɆɔʦɫȉȩʚȲʦȲʜʟȊʰɔȦȉʦɔɷʰȲʟɷȉʦूȥȲɴȦʁɴʁɴʹȬȉɷȩȉʦ
institucionais.
$Ȳɷʰʟʁ ȬȲʦʦȉ ʜȲʟʦʜȲȦʰɔˑȉू ʁ =ʁˑȲʟɷʁ ȉȬʁʰʁʹू Ȳɴ ࢿࢽࢾࣆू ɴȲȬɔȬȉʦ ʜȉʟȉ ɔɷʰȲɷʦɔεȦȉʟ ȉ ȦʁɷˑȲʟɆȶɷȦɔȉ ȉʁʦ
padrões da OCDE. Em 18 de julho de 2019, durante a cerimônia do balanço dos primeiros 200 dias do atual
=ʁˑȲʟɷʁूɅʁɔȉʦʦɔɷȉȬʁʁ$ȲȦʟȲʰʁɷूࢽࢿࣆेࣆڎɔɷʦʰɔʰʹɔɷȬʁʁʁɷʦȲɫɏʁʜȉʟȉȉʟȲʜȉʟȉȩȡʁȲʁȦʁɴʜȉɷɏȉɴȲɷʰʁ
ȬʁʟʁȦȲʦʦʁȬȲȦȲʦʦȡʁȬȉȲʜʺȥɫɔȦȉ<ȲȬȲʟȉʰɔˑȉȬʁʟȉʦɔɫȚs$*२আʁɷʦȲɫɏʁʟȉʦɔɫॼs$*ই३ूʟȲʦʜʁɷʦȊˑȲɫ
pelas estratégias voltadas à convergência do Brasil às melhores práticas da Organização.
O colegiado conta com representação em alto nível dos principais órgãos responsáveis pela condução da
ʜʁɫɖʰɔȦȉȲȦʁɷʅɴɔȦȉȲȬȉʦʟȲɫȉȩʚȲʦȲ˗ʰȲʟɔʁʟȲʦȬʁȉɖʦुɔ३ȉʦȉɔˑɔɫȬȉʟȲʦɔȬȶɷȦɔȉȬȉȲʜʺȥɫɔȦȉ२ȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁ३ौ
ɔɔ३gɔɷɔʦʰȳʟɔʁȬȉʦȲɫȉȩʚȲʦ*˗ʰȲʟɔʁʟȲʦौɔɔɔ३gɔɷɔʦʰȳʟɔʁȬȉ*ȦʁɷʁɴɔȉौȲɔˑ३ȲȦʟȲʰȉʟɔȉॼ=ȲʟȉɫȬȉʟȲʦɔȬȶɷȦɔȉ
da República. Devido à alta complexidade dos temas tratados no âmbito do Conselho Brasil-OCDE, o

3 1

CAPÍTULO II POLÍTICAS MELHORES

Decreto também criou um Comitê Gestor, composto por representantes dos ministérios mencionados,
com a função de subsidiar o colegiado no exercício de suas atribuições.
*ɴ ʜȉʟȉɫȲɫʁू ʁ =ʁˑȲʟɷʁ ȉˑȉɷȩʁʹ ɷȉ ȉɆȲɷȬȉ ȬȲ ȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁ ɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫू Ȧʁɴ ȉ ɔɷʰȲɷʦɔεȦȉȩȡʁ Ȭʁ
processo de adesão aos Códigos de Liberalização de Movimentos de Capitais e de Operações Correntes
Intangíveis e promoção de alinhamento ao arcabouço legal da OCDE sobre preços de transferência.
*ɴࣄȬȲɷʁˑȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆूɅʁɔȲȬɔʰȉȬʁʁ$ȲȦʟȲʰʁɷʹ̍ूࣆࢽࢾेࢽࢾڎȲʜʟʁɴʹɫɆȉʁȉȦʁʟȬʁȬȲȦʁʁʜȲʟȉȩȡʁȲɷʰʟȲ
ȉȲʜʺȥɫɔȦȉ<ȲȬȲʟȉʰɔˑȉȬʁʟȉʦɔɫȲȉs$*ूεʟɴȉȬʁȲɴȉʟɔʦूȲɴࣀȬȲɣʹɷɏʁȬȲࢿࢽࢾࣂेsȉȦʁʟȬʁʜʟȲˑȶ
ɔ३ȉȦʁʁʜȲʟȉȩȡʁɷʁʦȬɔȊɫʁɆʁʦʜʁɫɖʰɔȦʁʦȬȉsʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁȲɴ̍ʹȲʦʰʚȲʦɆɫʁȥȉɔʦȲɴȲʟɆȲɷʰȲʦौɔɔ३ʁȉʜʁɔʁȉʁ
ȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦȲȚɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȲʟȲɅʁʟɴȉʦȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦȲȦʁɷʅɴɔȦȉʦूʦʁȦɔȉɔʦȲȉɴȥɔȲɷʰȉɔʦौ
ɔɔɔ३ ʁ ȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁ ȬȲ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ Ȳ ʦȲʟˑɔȩʁʦ ʜʺȥɫɔȦʁʦौ Ȳ ɔˑ३ ȉ ʜʟʁɴʁȩȡʁ ȬȲ ɴȲɫɏʁʟ ȦʁɴʜʟȲȲɷʦȡʁ Ȭʁʦ
ȬȲʦȉεʁʦʟȲɫȉȦɔʁɷȉȬʁʦȚʦɴʹȬȉɷȩȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉɔʦȲȉʁȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁȬȲɫʁɷɆʁʜʟȉˢʁɷʁʦʜȉɖʦȲʦȲɴȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦ
níveis de desenvolvimento.
ÁȉɫȲȬȲʦʰȉȦȉʟूȉɔɷȬȉू̍ʹȲʁʦʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉɷʰȲʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦȲɆʹȲɴȲɴȦʁɷʦʰȉɷʰȲȬɔȊɫʁɆʁȦʁɴȉɫʰȉʦ
autoridades diplomáticas, representantes da OCDE, parlamentares do Congresso Nacional e outros atores
considerados estratégicos nesse processo de convergência.
Em 2020, os esforços de adesão das políticas públicas brasileiras às melhores práticas propagadas pela
s$*ʰȲʟȡʁʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉȲɴˑȊʟɔȉʦɅʟȲɷʰȲʦेʁɴʁɅʁȦʁɷȉʟȲʰʁɴȉȬȉȬȉȦʁɷεȉɷȩȉȲȬʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ
ʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫȲɔɷȦɫʹʦɔˑʁूʁ=ʁˑȲʟɷʁˑȉɔʜʟʁɴʁˑȲʟȲʦʰʹȬʁʦȲȉˑȉɫɔȉȩʚȲʦȲɴȊʟȲȉʦ̍ʹȲȦʁɷʦɔȬȲʟȉʜʟɔʁʟɔʰȊʟɔȉʦू
como educação, saúde e governança pública.
No âmbito do Conselho Brasil-OCDE, serão implementadas as diretrizes para os trabalhos desempenhados
pelos ministérios voltados para o processo de convergência às melhores práticas internacionais.
ȉʟȉ ʁ Ȳ˗ȲʟȦɖȦɔʁ εɷȉɷȦȲɔʟʁ ȬȲ ࢿࢽࢿࢽू ɏȊ ʜʟȲˑɔʦȡʁ ȬȲ ȉʜʁʟʰȲ ȬȲ ʟȲȦʹʟʦʁʦ ȬȲʦʰɔɷȉȬʁʦ Ț ʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁ ȬȲ
missões técnicas da OCDE ao Brasil (Comitês Técnicos), emissão de documentação e tradução, ações de
comunicação e estudos técnicos e demais despesas necessárias à preparação do País para integrar o grupo.
*ɴ ࢿࢽࢿࢽ ʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ ȥʹʦȦȉʟȊ ȉˑȉɷȩʁʦ Ȳɴ ȉʰʹȉɫɔˢȉȩʚȲʦ ɷʁʟɴȉʰɔˑȉʦ ̍ʹȲ Ȧʁɷˑɔʟɣȉɴ Țʦ ɴȲɫɏʁʟȲʦ
ʜʟȊʰɔȦȉʦȬȉs$*ूȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉु

ी
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a proposta de instituir um novo marco legal para o mercado de câmbio de capitais estrangeiros no
ʟȉʦɔɫȲȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦɷʁȲ˗ʰȲʟɔʁʟूɴʁȬȲʟɷɔˢȉɷȬʁȲȬȲʦȥʹʟʁȦʟȉʰɔˢȉɷȬʁʁʦɔʦʰȲɴȉौȉ̍ʹȲʦʰȡʁȲʦʰȊʜʟȲˑɔʦʰȉ

ी

a modernização e o progresso nas normas gerais de licitação e contratação para as administrações
ʜʺȥɫɔȦȉʦȬɔʟȲʰȉʦूȉʹʰȊʟ̍ʹɔȦȉʦȲɅʹɷȬȉȦɔʁɷȉɔʦȬȉ©ɷɔȡʁूȬʁʦ*ʦʰȉȬʁʦूȬʁ$ɔʦʰʟɔʰʁ<ȲȬȲʟȉɫȲȬʁʦgʹɷɔȦɖʜɔʁʦौ

ी

ȉȬȲεɷɔȩȡʁȬʁʦʁȥɣȲʰɔˑʁʦȬʁȉɷȦʁȲɷʰʟȉɫȬʁʟȉʦɔɫȲȬɔʦʜʁʦɔȩȡʁ̍ʹȉɷʰʁȚʦʹȉȉʹʰʁɷʁɴɔȉʰȳȦɷɔȦȉू
ʁʜȲʟȉȦɔʁɷȉɫूȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑȉȲεɷȉɷȦȲɔʟȉौȲ

ी

ȉ ʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁ Ȭȉ ȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁू Ȭȉ ʜʁʦʦȲ Ȳ Ȭʁ ȦȉȬȉʦʰʟʁ ȬȲ ʜʟʁʜʟɔȲȬȉȬȲ ʟʹʟȉɫ ʜʁʟ ʜȲʦʦʁȉ ̎ɖʦɔȦȉ ʁʹ
jurídica estrangeira.

2 . DE SAFIOS À RETOM ADA
DO CRESCIMENTO
O Brasil tem sofrido com a baixa produtividade ao longo das últimas décadas, com decorrente perda de
competitividade das empresas domésticas, baixo crescimento econômico e estagnação do nível de renda
da população estacionado. O País apresentou um crescimento anual médio de 1,2% do PIB ao longo dos
últimos dez anos, período considerado entre 2009 e 2018. A título de comparação, a taxa média mundial
ɅʁɔȬȲࢾूࢿࣂ২ʜȉʟȉȉȲȦʁɷʁɴɔȉɴʹɷȬɔȉɫूࢿूࣂࣅ২ʜȉʟȉȉʦȲȦʁɷʁɴɔȉʦȬȲʟȲɷȬȉɴȳȬɔȉ२Ȭȉʦ̍ʹȉɔʦʁʟȉʦɔɫɅȉˢ
parte) e 1,04% para a América Latina.
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ȲɴʹɴʜʟʁɣȲʰʁȬȲɫȲɔ̍ʹȲȬɔʦʜʚȲूʦʁȥʟȲʁɴȲʟȦȉȬʁȬȲȦȒɴȥɔʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁूʁȦȉʜɔʰȉɫȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁɷʁȲ˗ʰȲʟɔʁʟू
ʁȦȉʜɔʰȉɫȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟʁɷʁȉɖʦȲȉʜʟȲʦʰȉȩȡʁȬȲɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦȉʁȉɷȦʁȲɷʰʟȉɫȬʁʟȉʦɔɫौ

sɅʟȉȦʁȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁȬȉʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲȉɆʟȲɆȉȬȉȬȉȲȦʁɷʁɴɔȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉȳʹɴȉ̍ʹȲʦʰȡʁȦʁɴʜɫȲ˗ȉȲ̍ʹȲ
ȲɷˑʁɫˑȲɴʺɫʰɔʜɫȉʦȦȉʹʦȉʦे$ȲɷʰʟȲȉʦˑȉʟɔȊˑȲɔʦʦɔʦʰȶɴɔȦȉʦूɏȊɅȉʰʁʟȲʦ̍ʹȲɔɷζʹȲɷȦɔȉɴʁʦȬȲɴȉɔʦȬȲʰȲʟɴɔɷȉɷʰȲʦू
ȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉुɔ३ȉɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ̎ɖʦɔȦȉȲȬȲʰȲɫȲȦʁɴʹɷɔȦȉȩʚȲʦȬʁȉɖʦौɔɔ३ʁʦȉʦʜȲȦʰʁʦȦʁɷȦʁʟʟȲɷȦɔȉɔʦ
ȲȬȲʟȲɆʹɫȉȩȡʁौɔɔɔ३ʁɆʟȉʹȬȲȉȥȲʟʰʹʟȉȦʁɴȲʟȦɔȉɫौɔˑ३ȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁȉɴȥɔȲɷʰȲȬȲɷȲɆʂȦɔʁʦौȲˑ३ȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ
do sistema tributário, entre outros.
A partir desse diagnóstico, o Governo tem atuado de forma coordenada no enfrentamento do problema
de estagnação da produtividade, assumindo a missão de viabilizar a reversão desse cenário com o fomento
da competitividade e do emprego, por meio da livre iniciativa, do mercado concorrencial, do capital
humano e da modernização das empresas brasileiras.
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$ɔȉɷʰȲȬɔʦʦʁूɅʁʟȉɴȬȲεɷɔȬʁʦʁȥɣȲʰɔˑʁʦȦɫȉʟʁʦȲȉȥʟȉɷɆȲɷʰȲʦʜȉʟȉʁȲɷɅʟȲɷʰȉɴȲɷʰʁȬʁʜʟʁȥɫȲɴȉूȬȲɷʰʟȲȲɫȲʦु

ी

ʟȲɴʁˑȲʟʁȥʦʰȊȦʹɫʁʦ̍ʹȲɔɴʜȲȩȉɴʁȉʹɴȲɷʰʁȬȉʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲȲȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲȬȉʦȲɴʜʟȲʦȉʦौ

ी

ȲɫȲˑȉʟȉ̍ʹȉɫɔεȦȉȩȡʁȬʁȦȉʜɔʰȉɫɏʹɴȉɷʁȲȉʰȉ˗ȉȬȲȲɴʜʟȲɆʁौ

ी

ȉʹɴȲɷʰȉʟȉȦʁɷȦʁʟʟȶɷȦɔȉȲȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȬʁʦɴȲʟȦȉȬʁʦौ

ी

ȲɫȲˑȉʟȉɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉȉʜȉʰȉɴȉʟȲʦɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦȬȲʜʟȲȩʁȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲौ

ी

ʜʟʁɴʁˑȲʟȉɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȬȉʦȲɴʜʟȲʦȉʦˑɔȉɔɷʁˑȉȩȡʁूȬɔɆɔʰȉɫɔˢȉȩȡʁȲȦȉʜȉȦɔʰȉȩȡʁɆȲʟȲɷȦɔȉɫौȲ

ी

ȲʦʰɔɴʹɫȉʟʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲɴɔȦʟʁȲʜȲ̍ʹȲɷȉȲɴʜʟȲʦȉʦ२g*ʦ३ȬȲɅʁʟɴȉɔɷʁˑȉȬʁʟȉȲʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫे

Como orientação para avaliar a efetividade dessas ações, o Governo utiliza indicadores internacionais
̍ʹȲʜȲʟɴɔʰȲɴȉȦʁɴʜȉʟȉȩȡʁȦʁɴʁʹʰʟȉʦȲȦʁɷʁɴɔȉʦूȦʁɴʁʁ&ɀȓȶȅɸɥȓȶǱɥɥLȶǫǱʖ, do Banco Mundial e
o ?ȪɀǤǈȪ ɀȳɛǱɯȓɯȓʐǱȶǱɥɥLȶǫǱʖूʜʟʁȬʹˢɔȬʁʜȲɫʁ<ʂʟʹɴ*ȦʁɷʅɴɔȦʁJɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫेʰʹȉɫɴȲɷʰȲूʁʟȉʦɔɫ
está na 124ª posição dentre os 190 países analisados no &ɀȓȶȅɸɥȓȶǱɥɥLȶǫǱʖ. Já em relação ao segundo
ɞǈȶȥȓȶȅू ʁ ȉɖʦ ʁȦʹʜȉ ʁ ࣄࢾ ڎɫʹɆȉʟे *ɴ ȉɴȥʁʦ ʁʦ Ȧȉʦʁʦू ȉ ȬȲʰȲʟɴɔɷȉȩȡʁ ʜʟȲʦɔȬȲɷȦɔȉɫ ॹ ȦʁɷʦʁȉɷʰȲ ȉʁ
ȬȲʦȲɣʁȬȲʰʁȬȉȉɷȉȩȡʁॹȳȬȲ̍ʹȲʁʟȉʦɔɫʦʹȥȉȦʁɷʦɔȬȲʟȉˑȲɫɴȲɷʰȲɷȲʦʦȉʦɫɔʦʰȉʦे
São objetivos ambiciosos. Contudo, por meio da adoção de políticas públicas transversais estruturadas, é
possível melhorar esses indicadores e tornar o Brasil mais produtivo e mais competitivo internacionalmente.
Para tanto, o Governo prioriza uma atuação transversal para “atacar” o problema de maneira
agregada. A efetividade das ações depende fortemente de uma articulação permanente e bem estruturada
̍ʹȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȲȬɔȊɫʁɆʁूȉɫɔɷɏȉɴȲɷʰʁȲʦɔɷȲʟɆɔȉȦʁɴȬɔˑȲʟʦʁʦȉʰʁʟȲʦʜʺȥɫɔȦʁʦȲʜʟɔˑȉȬʁʦɷȉʦɴȉɔʦȬɔˑȲʟʦȉʦ
áreas da economia.
Com o foco em promover essa recuperação sistêmica da produtividade da economia e na colaboração com
ʁʦȬɔˑȲʟʦʁʦȉʰʁʟȲʦʜʺȥɫɔȦʁʦȲʜʟɔˑȉȬʁʦूʁ=ʁˑȲʟɷʁȉɫȦȉɷȩʁʹɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦȦʁɷ̍ʹɔʦʰȉʦȲɴࢿࢽࢾࣆ:
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ी

ȉʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁȬʁʦʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰʁʦʜȉʟȉȲ˗ॼʰȉʟɔɅȊʟɔʁȲʜʟʁȦȲʦʦʁʜʟʁȬʹʰɔˑʁȥȊʦɔȦʁूȦʁɴˑɔʦʰȉʦȉˢȲʟȉʟʁ
ǤǈǥȥȪɀȅȬȲʰʁȬʁʦʁʦʜʟʁȦȲʦʦʁʦʦȲʰʁʟɔȉɔʦौ

ी

a pactuação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Brasileiro de
ʜʁɔʁȚʦgɔȦʟʁȲȲ̍ʹȲɷȉʦ*ɴʜʟȲʦȉʦ२ȲȥʟȉȲ३ʜȉʟȉȉʁɅȲʟʰȉȬȲʐɀɸǥȎǱɞɥȬȲ̍ʹȉɫɔεȦȉȩȡʁʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫौ

a aprovação de acordo de cooperação técnica com Senai e Sebrae para promover melhorias na
ʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲȬȲɴȉɔʦȬȲࢿࢽࢽɴɔɫȲɴʜʟȲʦȉʦूɷʁȒɴȥɔʰʁȬʁʟʁɆʟȉɴȉʟȉʦɔɫgȉɔʦgʁȬȲʟɷʁौ

ी

a conclusão do Mapa do Emprego e a abertura dos dados do Sistema Nacional de Emprego (SINE) para
ɷʁˑȉʦʦʁɫʹȩʚȲʦʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦȉʦɷȉȊʟȲȉȬȲɆȲʦʰȡʁȬȲȲȦʹʟʦʁʦEʹɴȉɷʁʦ२E¢ȲȦɏʦ३ौ

ी

ʁȲɷȦȉɴɔɷɏȉɴȲɷʰʁȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦȬȲɫȲɔ̍ʹȲʜȲʟɴɔʰȲɴȉʹɴȲɷʰʁȬʁʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲɴɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉू
ȦʁɴʁʦȉɷȲȉɴȲɷʰʁȥȊʦɔȦʁूʰȲɫȲȦʁɴʹɷɔȦȉȩʚȲʦूɫʁɆɖʦʰɔȦȉȲȲɷȲʟɆɔȉौ

ी

a elaboração de marco legal para ɥʧǈɞɯՒɸɛɥ, em conjunto com atores do ecossistema de ɥʧǈɞɯՒɸɛɥ, no
ɔɷʰʹɔʰʁȬȲɴȲɫɏʁʟȉʟʁȉɴȥɔȲɷʰȲȬȲȲɴʜʟȲȲɷȬȲȬʁʟɔʦɴʁɔɷʁˑȉȬʁʟौȲ

ी

ȉɅȉȦɔɫɔʰȉȩȡʁȬȉʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁɣʹȬɔȦɔȉɫूȲ˗ʰʟȉɣʹȬɔȦɔȉɫȲȬȲȬȲȦʟȲʰȉȩȡʁȬȲɅȉɫȶɷȦɔȉʜȉʟȉɴɔȦʟʁȲʜȲ̍ʹȲɷȉʦ
empresas (MPEs), bem como a redução das obrigações acessórias para MPEs.

ʁɴʁʁȬȲʦȉεʁȳȦʁɷʰɖɷʹʁूʦȲʟȊȉɔɷȬȉɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁˑȲɷȦȲʟʹɴȉʦȳʟɔȲȬȲȲʰȉʜȉʦȲɴࢿࢽࢿࢽूȦʁɴʁु

ी

ȉˑȉɷȩʁ ɷȉ ʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁ Ȭʁ ʁʰȉ ࢿࢽࣀࢽू ̍ʹȲ ʰȲɴ Ȧʁɴʁ ɅʁȦʁ ɔɷȦȲɷʰɔˑȉʟ ʁʦ ʜʟʁɣȲʰʁʦ ȬȲ ʜȲʦ̍ʹɔʦȉ Ȳ
ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ२$३ȲɴʰʁȬȉȉȦȉȬȲɔȉʜʟʁȬʹʰɔˑȉȬʁʦȲʰʁʟȉʹʰʁɴʁʰɔˑʁौ

ी

ȉʜʟʁˑȉȩȡʁȬȉʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁȬʁʦȦʁɷʰʟȉʰʁʦȬȲɔɴʜȉȦʰʁʦʁȦɔȉɫौ

ी

ɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁ Ȭʁ ɴȉʟȦʁ ɫȲɆȉɫ Ȭȉ ȉʜʟȲɷȬɔˢȉɆȲɴ ʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫू Ȧʁɴ ȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁ ɷʁ ʦɔʦʰȲɴȉ ȬȲ
ɅʁʟɴȉȩȡʁʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫɔɷɔȦɔȉɫ̍ʹȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȲȉɔɷʦȲʟȩȡʁȬʁɣʁˑȲɴɷʁɴȲʟȦȉȬʁȬȲʰʟȉȥȉɫɏʁौ

ी

ȉʜʟʁˑȉȩȡʁȬȲȉʰʁʦɷʁʟɴȉʰɔˑʁʦ̍ʹȲʰȲɷɏȉɴȉεɷȉɫɔȬȉȬȲȬȲȥʹʦȦȉʟʦʁɫʹȩȡʁȉʁʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦȲɷʰʟȉˑȲʦȚ
Ȳ˗ʜɫʁʟȉȩȡʁȲȦʁɷʅɴɔȦȉȬȉʰȲʟʟȉȲʰʟȉʰȲɴȬȉȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁȬʁɴȉʟȦʁɫȲɆȉɫȬȉȬȲʦȉʜʟʁʜʟɔȉȩȡʁौ

ी

lançamento do edital do projeto-piloto para viabilização e expansão da rede para universalização da
ȥȉɷȬȉɫȉʟɆȉȲȉȬʁȩȡʁȬʁࣂ=ौ

ी

ɞɀǈǫȳǈɛॹʹɴȉˑɔʦȡʁɆȲʟȉɫɆʟȊεȦȉȬʁʦʁȥɣȲʰɔˑʁʦȲȬȉʦȲɷʰʟȲɆȉʦȬʁʜʟʁɣȲʰʁȉʜʟȲʦȲɷʰȉȬʁʦȲɴʹɴȉɫɔɷɏȉ
Ȭʁ ʰȲɴʜʁू ɔɷȦɫʹɔɷȬʁ ɷʁʟɴȉʦ ʰȳȦɷɔȦȉʦ Ȳ ʟȲˑɔʦȡʁ ȬȲ ɴȉʟȦʁʦ ʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔʁʦ ȉȬȲ̍ʹȉȬʁʦ Ȳ ˑɔȊˑȲɔʦ ʜȉʟȉ ȉ
ɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȉJɷȬʺʦʰʟɔȉࣁेࢽौȲ

ी

criação de redes para elaboração de planos empresariais de digitalização e avanço nos trabalhos de
aprovação do Novo Marco Legal do Empreendedorismo, bem como o estabelecimento da jornada do
empreendedor, inclusive com a instituição do observatório das MPEs.
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3 . N O V O O L H A R S O B R E A I N O VA Ç Ã O
O conceito de “sociedade do conhecimento” vem sendo amplamente utilizado para descrever o modelo
ʜʟȲȬʁɴɔɷȉɷʰȲȬȲʁʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁȬʁɴʹɷȬʁȉʰʹȉɫूȲɴ̍ʹȲȉɆȲʟȉȩȡʁȲȉȉʜɫɔȦȉȩȡʁʦɔʦʰȲɴȊʰɔȦȉȬȲȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁ
Ȳ ʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉ ʰʁʟɷȉɴॼʦȲ ȲɫȲɴȲɷʰʁʦ ȲʦʦȲɷȦɔȉɔʦ Ȭȉ ȬɔɷȒɴɔȦȉ ȲȦʁɷʅɴɔȦȉ Ȳू ʜʁʟ ȦʁɷʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉू ȦʁɷȬɔȩʚȲʦ
ɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɔʦʜȉʟȉ̍ʹȲʹɴʜȉɖʦʜʁʦʦȉȦʁɴʜȲʰɔʟȲɴʹɴȦʁɷʰȲ˗ʰʁɴȉʟȦȉȬʁʜȲɫȉɆɫʁȥȉɫɔˢȉȩȡʁȲʜȲɫʁʟȊʜɔȬʁ
desenvolvimento de novas tecnologias.
+ʹɴȦȲɷȊʟɔʁȬȲʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦूɴȉʦʰȉɴȥȳɴȬȲʟɔʦȦʁʦʜȉʟȉʁʟȉʦɔɫेʁɴȲʦɴʁʰȲɴʜʁȲɴ̍ʹȲʁȉɖʦ
tem a possibilidade de se inserir em cadeias globais de produção e de prestação de serviços, há grande
ȦɏȉɷȦȲȬȲ̍ʹȲʦȲʰʁʟȲʦȬȉȲȦʁɷʁɴɔȉʦʁɅʟȉɴȦʁɴʹɴȉȦʁɷȦʁʟʟȶɷȦɔȉɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫʜȉʟȉȉ̍ʹȉɫɷȡʁȲʦʰȡʁ
ʜʟȲʜȉʟȉȬʁʦे+ूʜʁʟʰȉɷʰʁूȲ˗ȉʰȉɴȲɷʰȲȲʦʦȲȉˑȉɷȩʁɷȉʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲ̍ʹȲʹʟɆȲʦȲʟɔɷȦʁʟʜʁʟȉȬʁȚȲȦʁɷʁɴɔȉ
como um todo, permitindo ao Brasil escapar da chamada “armadilha da renda média” e alcançar os
países desenvolvidos. E isso não apenas em termos econômicos, mas também de redução da desigualdade,
melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos e, como objetivo mais importante, ampliação do bemestar da população.
jȲʦʦȲȦȲɷȊʟɔʁूˑȉɫȲȬȲʦʰȉȦȉʟʁʜʁʰȲɷȦɔȉɫ̍ʹȲȉɔɷʁˑȉȩȡʁȲʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉʦʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦʰȶɴʜȉʟȉȉʰȉȦȉʟ
ʜʟʁȥɫȲɴȉʦɏɔʦʰʂʟɔȦʁʦूȦʁɴʁȬʁȲɷȩȉʦʰʟʁʜɔȦȉɔʦूȬȲεȦɔȶɷȦɔȉȲɴɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦȦʁɴʁʦȉɷȲȉɴȲɷʰʁȲʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲ
ʜʺȥɫɔȦʁूʟȲȬʹȩȡʁȬʁȦʹʦʰʁȬȉɴʁʟȉȬɔȉȲȲɷɅʟȲɷʰȉɴȲɷʰʁȉȬȲʦȉεʁʦȦɫɔɴȊʰɔȦʁʦ२ȦʁɴʁʦȲȦȉʦȲȲɷȦɏȲɷʰȲʦ३े*ɴ
ʰȲɴʜʁूȲɴȥʁʟȉɏȉɣȉɴʹɔʰʁʁ̍ʹȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑȲʟूȦȉȥȲȬȲʦʰȉȦȉʟ̍ʹȲɏȊȊʟȲȉʦȲɴ̍ʹȲʁʟȉʦɔɫɣȊʦȲˑȉɫȲȬȉɔɷʁˑȉȩȡʁ
com expressivos resultados. É o caso do agronegócio, da exploração de petróleo e da aviação.
ʁʟȳɴूɅȉʰʁȳ̍ʹȲʁʟȉʦɔɫʜʟȲȦɔʦȉʟȲˑɔʦȉʟȲʟȲȉɫɔɷɏȉʟȉʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉʦȬȲʦʹȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲɔɷʁˑȉȩȡʁेsȬɔȉɆɷʂʦʰɔȦʁ
ʟȲȉɫɔˢȉȬʁʜʁʟȬɔˑȲʟʦʁʦȉɆȲɷʰȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬʁʦɷʁʰȲɴȉॸȲɴʜʟȲʦȉʦूʜȲʦ̍ʹɔʦȉȬʁʟȲʦȲ=ʁˑȲʟɷʁूȲɷʰʟȲʁʹʰʟʁʦॸ
assinala diversos pontos sensíveis, conforme a seguir:

ी
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ɷɖˑȲɔʦ ȬȲ ɔɷʁˑȉȩȡʁ ʟȲɫȉʰɔˑȉɴȲɷʰȲ ȥȉɔ˗ʁʦु ȉɔɷȬȉ ̍ʹȲ ʦȲ ʜȲʟȦȲȥȉ ʹɴ ȉʹɴȲɷʰʁ ʟȲɫȉʰɔˑʁ ɷȉ ʰȲɷȬȶɷȦɔȉ
à inovação nos últimos anos, as empresas brasileiras inovam pouco, se comparadas aos padrões
ɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦȬȲʜȉɖʦȲʦȉˑȉɷȩȉȬʁʦूʁ̍ʹȲʦȲʟȲζȲʰȲɷȉʦʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩʚȲʦɫɔɴɔʰȉȬȉʦɷʁʦʟȲɆɔʦʰʟʁʦȬȲʜȉʰȲɷʰȲʦ
ɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦेɴȉɔʁʟ̍ʹȉɷʰɔȬȉȬȲȬȲɔɷʁˑȉȩʚȲʦʟȲȉɫɔˢȉȬȉʦȲʦʰȊɫɔɆȉȬȉȚɔɴʜʁʟʰȉȩȡʁȲȚȉȬȉʜʰȉȩȡʁȬȲ
ʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉˑɔɷȬȉȬȲʁʹʰʟʁʦʜȉɖʦȲʦेjȲʦʦȲʦȲɷʰɔȬʁूʹɴȬʁʦȬȲʦȉεʁʦ२̍ʹȲूȉɫɔȊʦूɣȊʰȲɴʦɔȬʁȲɷɅʟȲɷʰȉȬʁ
com inédita determinação pela atual gestão) é o Estado inverter sua lógica de atrapalhar o crescimento
e passar a gerar condições para o desenvolvimento, desburocratizando, facilitando e colaborando, além
ȬȲɅȉˢȲʟʁ̍ʹȲɅʁʟʜʁʦʦɖˑȲɫʜȉʟȉɆȲʟȉʟȥȉʦȲʦʦʂɫɔȬȉʦȬȲȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁूȦʁɷʦʰʟʹɔɷȬʁȉɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉʦʜȉʟȉ
ʦʁɫʹȩʚȲʦʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦȉʦȲȉʜʟʁʰȲȩȡʁȬȲʦʦȲȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁɆȲʟȉȬʁौ

ȬɔεȦʹɫȬȉȬȲʦȬȲȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁȲɷʰʟȲɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦुȉȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦʁॼʜʟɔˑȉȬȉȲʹɷɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲॼȲɴʜʟȲʦȉ
em projetos conjuntos de inovação é outro ponto fraco. Em muitos casos, há pouca administração
entre as entidades privadas para concretizar projetos de inovação em base associativa. Além disso,
é muito comum no Brasil instituições de ensino desenvolverem independentemente da demanda do
ɴȲʟȦȉȬʁूʦȲɴɷȲɷɏʹɴȉʜʟȲʁȦʹʜȉȩȡʁȦʁɴʁ̍ʹȲʦȲʜȉʦʦȉɷʁɴʹɷȬʁʟȲȉɫौ

ी

ɫɔɴɔʰȉȩʚȲʦȬȲεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁुȉʜʟɔɷȦɔʜȉɫɅʁɷʰȲȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁȲɴʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȦʁɷʰɔɷʹȉ
sendo o setor público, em oposição aos países avançados em geral. Há relativamente pouco capital de
ʟɔʦȦʁȲȦʟȳȬɔʰʁʦȬɔʦʜʁɷɖˑȲɔʦʜȉʟȉεɷȉɷȦɔȉʟɔɷʁˑȉȩȡʁूʁ̍ʹȲʟȲȬʹˢʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉɴȲɷʰȲȉʦʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲʦȲ
ʁʦɔɷȦȲɷʰɔˑʁʦʜȉʟȉɔɷʁˑȉʟɷʁȒɴȥɔʰʁʜʟɔˑȉȬʁौ

ी

baixa capacidade de formação de recursos humanos: existe pouco planejamento na formação de
ʟȲȦʹʟʦʁʦɏʹɴȉɷʁʦ̍ʹȲȦʁʟʟȲʦʜʁɷȬȉɴȚʦɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲʦȬȲʹɴʦɔʦʰȲɴȉʜʟʁȬʹʰɔˑʁɔɷʁˑȉȬʁʟेɫȳɴȬɔʦʦʁू
ɏȊʁȉɆʟȉˑȉɷʰȲȬȲ̍ʹȲʁʦȦɔȦɫʁʦɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁʦʜȉʟȉȉɅʁʟɴȉȩȡʁȬȲʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦʦȡʁɫʁɷɆʁʦȲूʜʁʟʰȉɷʰʁूȳ
ʜʟȲȦɔʦʁɅȉˢȲʟȉɷȊɫɔʦȲʦʜʟʁʦʜȲȦʰɔˑȉʦȲȉȬɔȉɷʰȉʟॼʦȲȚʦȬȲɴȉɷȬȉʦौȲ

ी

baixa capacidade de transformar insumos de inovação em produtos: historicamente, o Brasil tem
se cercado de recursos e capacidades fundamentais para a geração de inovação, especialmente na
ʜʟʁȬʹȩȡʁ ȬȲ ȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁ ȦɔȲɷʰɖεȦʁ Ȳ ʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁ २ʜȲʦ̍ʹɔʦȉ Ȳ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ३े ʜȲʦȉʟ ȬȲ ʰȉɫ
ȲʦɅʁʟȩʁूʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦȉʜɫɔȦȉȬʁʦɷȡʁʰȶɴʦȲʟȲζȲʰɔȬʁȲɴʜʟʁȬʹʰʁʦȬȲɔɷʁˑȉȩȡʁूʁ̍ʹȲȬȲɴʁɷʦʰʟȉʹɴȉ
ȲɫȲˑȉȬȉȬɔεȦʹɫȬȉȬȲȬȲȉʰɔɷɆɔʟɴȲʟȦȉȬʁʦɆɫʁȥȉɔʦȬȲɅʁʟɴȉʦɔʦʰȲɴȊʰɔȦȉे
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ी

O tema de inovação tem sido tratado com diversos mecanismos nos últimos anos. Tais esforços, porém,
não têm alcançado os resultados esperados. O atual marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
ɷȡʁȳʦʹεȦɔȲɷʰȲʜȉʟȉȬȲʦȲɷˑʁɫˑȲʟȬȲˑȲˢȉɔɷʁˑȉȩȡʁूȦʁɫʁȦȉɷȬʁॼȉȲɴʹɴʜȉʰȉɴȉʟȬȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȲʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉ
necessário aos produtos nacionais. Com a percepção desse cenário, desde os primeiros dias, o Governo
<ȲȬȲʟȉɫʰȲɴʰʟȉȥȉɫɏȉȬʁɷȉȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬȲʹɴȉɷʁˑȉʁɫɖʰɔȦȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲJɷʁˑȉȩȡʁ२jJ३ȬȲɫʁɷɆʁʜʟȉˢʁे
¢ʟȉʰȉॼʦȲȬȲʹɴȦʁɷɣʹɷʰʁȬȲȬɔʟȲʰʟɔˢȲʦȲȉȩʚȲʦɔɷȲʟȲɷʰȲʦȉʁȲȦʁʦʦɔʦʰȲɴȉɔɷʁˑȉʰɔˑʁɷȉȦɔʁɷȉɫ̍ʹȲʰȲʟȡʁȦȉʟȊʰȲʟ
Ȧʁɴʜʹɫʦʂʟɔʁʜȉʟȉʁ=ʁˑȲʟɷʁȲʁʟɔȲɷʰȉȬʁʟʜȉʟȉʰʁȬʁʦʁʦȲɷʰȲʦʦʹȥɷȉȦɔʁɷȉɔʦेεɷȉɫɔȬȉȬȲूȲɴʺɫʰɔɴȉɫɔɷɏȉू
é buscar a universalização da inovação no Brasil.
A Política Nacional de Inovação (PNI) está em processo de consolidação no Ministério de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) e conta com a contribuição de órgãos e entidades do
*˗ȲȦʹʰɔˑʁ<ȲȬȲʟȉɫूʜʁʟɴȲɔʁȬȲʁεȦɔɷȉʦȲȦʁɷʦʹɫʰȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦेûʹȉɷȬʁˑɔȉȥɔɫɔˢȉȬʁʁʦȲʹɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁूȉjJ
ʦȲʰʁʟɷȉʟȊʹɴȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲ*ʦʰȉȬʁूȉʦȲʟȦʁʁʟȬȲɷȉȬȉʜȲɫʁȲɷʰʟʁȬȲ=ʁˑȲʟɷʁूȦʁɴɴȲʰȉʦ̍ʹȉɷʰɔʰȉʰɔˑȉʦ
ȦɫȉʟȉʦȲɴȲȦȉɷɔʦɴʁʦȬȲȉȦʁɴʜȉɷɏȉɴȲɷʰʁȬȉʦʹȉɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁूȉȬȲ̍ʹȉȬʁʦȉʹɴȉɅʁʟɴȉȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉ
ɴʁȬȲʟɷȉूȲεȦɔȲɷʰȲȲɅʁȦȉȬȉȲɴʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦे
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Muito além da dimensão normativa, a PNI pretende incentivar a busca pela transformação abrangente na forma
ȬȲȉʰʹȉȩȡʁȬʁʦȉɆȲɷʰȲʦɔɷʰȲɆʟȉɷʰȲʦȬʁȲȦʁʦʦɔʦʰȲɴȉȬȲɔɷʁˑȉȩȡʁूȬȲɴȉɷȲɔʟȉȉɔɷʰȲɷʦɔεȦȉʟʁȉɫȦȉɷȦȲȬȲȲʦʰȊɆɔʁʦ
mais avançados de maturidade nesse ambiente de implementação da política no Brasil. Com isso, a cultura de
ɔɷʁˑȉȩȡʁʦȲȉɴʜɫɔεȦȉʟȊूȦʟɔȉɷȬʁȦʁɷȬɔȩʚȲʦɅȉˑʁʟȊˑȲɔʦʜȉʟȉȉʦʟȲɅʁʟɴȉʦȲ˗ʰȲɷʦȉʦȬȲ̍ʹȲʁȉɖʦɷȲȦȲʦʦɔʰȉे
Para chegar a tal estágio, é crucial a sinergia entre as áreas governamentais, legislativas, produtivas e acadêmicas,
̍ʹȲȬȲˑȲɴȲʦʰȉʟȦʁȲʦȉʦȲʰʟȉȥȉɫɏȉʟȲɴʜʟʁɫȬȉɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȬȉʦȉȩʚȲʦूˑɔʦȉɷȬʁʜʟʁȬʹˢɔʟʁʦȲɅȲɔʰʁʦȬȲʦȲɣȉȬʁʦे
 ʜȉʟʰɔʟ Ȭʁ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ Ȭȉ jJू ʁ ʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁ Ȭȉʦ ɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦ ȬȲ Ȳʦ̍ʹɔʦȉू $ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ Ȳ
Inovação (PD&I) no País terá maior capacidade de produzir os efeitos desejados no desenvolvimento
ȲȦʁɷʅɴɔȦʁȲʦʁȦɔȉɫूɅʁɴȲɷʰȉɷȬʁʁȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁूȉεɴȬȲɴȲɫɏʁʟȉʟȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉȬʁʦȦɔȬȉȬȡʁʦ
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦेȬɔȦɔʁɷȉɫɴȲɷʰȲूȳȲʦʜȲʟȉȬʁ̍ʹȲɏȉɣȉʹɴʦȉɫʰʁȬʁȉɖʦɷʁʦɖɷȬɔȦȲʦȬȲɔɷʁˑȉȩȡʁɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦ
— notadamente o ?ȪɀǤǈȪLȶȶɀʐǈɯȓɀȶLȶǫǱʖॸʁ̍ʹȲूʜʁʟʦʹȉˑȲˢूȉʹɴȲɷʰȉʟȊȉȉʰʟȉʰɔˑɔȬȉȬȲȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦे
ʦʦɔɴूȦʟɔȉॼʦȲʹɴআȦɖʟȦʹɫʁˑɔʟʰʹʁʦʁই̍ʹȲɅʁɴȲɷʰȉʟȊʁȲȦʁʦʦɔʦʰȲɴȉȬȲɔɷʁˑȉȩȡʁे

4 . S A LT O PA R A A S O C I E D A D E D I G I TA L
As rápidas transformações na economia e na sociedade proporcionadas pelo ambiente digital impõem
ɷʁˑʁʦȬȲʦȉεʁʦȚȉʰʹȉȩȡʁɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɫूɷʁʦȲɷʰɔȬʁȬȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟȉɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁȬȲʹɴȉȉɆȲɷȬȉʜȉʟȉ
ȉ ʦʁȦɔȲȬȉȬȲ ȬɔɆɔʰȉɫ Ȭʁ Ʌʹʰʹʟʁे ʦ ȉȩʚȲʦ ȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦ ȬȲεɷɔȬȉʦ ʰȶɴ ɅʁȦʁ ɷʁ ʜȉʜȲɫ Ȭʁ *˗ȲȦʹʰɔˑʁ Ȧʁɴʁ
habilitador e facilitador dessa transformação digital no setor produtivo, na capacitação da sociedade para
essa nova realidade e na atuação do Estado como prestador de serviços e formulador de políticas públicas.
O aspecto mais importante é o País encarar a transformação digital como oportunidade para dar um
ʦȉɫʰʁ̍ʹȉɫɔʰȉʰɔˑʁेʦʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦȬɔɆɔʰȉɔʦʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉɴɅȲʟʟȉɴȲɷʰȉʦʜȉʟȉʹɴȉʜʟʁɅʹɷȬȉʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁɷȉ
atuação do próprio Governo, na competitividade e produtividade das empresas, assim como na capacitação
ȲɔɷȦɫʹʦȡʁɷȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲूʜȉʟȉ̍ʹȲʰʁȬʁʦʜʁʦʦȉɴʦȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑȲʟȲʜʟʁʦʜȲʟȉʟे
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*ʦʰȊȲɴȦʹʟʦʁȉȉʦʦɔɴȦɏȉɴȉȬȉ̍ʹȉʟʰȉʟȲˑʁɫʹȩȡʁɔɷȬʹʦʰʟɔȉɫूʟȲʦʹɫʰȉɷȬʁɷȉJɷȬʺʦʰʟɔȉࣁेࢽूȲ˗ʜʟȲʦʦʚȲʦʹʦȉȬȉʦ
para descrever as profundas mudanças ocasionadas pela crescente adoção de tecnologias digitais pela
ʦʁȦɔȲȬȉȬȲे¢ȉɫɅȲɷʅɴȲɷʁʜʁȬȲʰȲʟɔɴʜȉȦʰʁʦȦʁɴʜȉʟȊˑȲɔʦʁʹʦʹʜȲʟɔʁʟȲʦȚ̍ʹȲɫȲʦȲ˗ʜȲʟɔɴȲɷʰȉȬʁʦȲɴȦɔȦɫʁʦ
ʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁʦȉɷʰȲʟɔʁʟȲʦेJɷȬʺʦʰʟɔȉࣁेࢽȉɆʟȲɆȉȉʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲȉʹʰʁɴȉȩȡʁू̍ʹȲɴȉʟȦʁʹȉʰȲʟȦȲɔʟȉʟȲˑʁɫʹȩȡʁ
industrial, elementos da conectividade, da coleta e do processamento de dados em tempo real e em larga
ȲʦȦȉɫȉेʦʟȲȬȲʦȬȲʰȲɫȲɅʁɷɔȉɴʂˑȲɫȬȲ̍ʹɔɷʰȉɆȲʟȉȩȡʁ२ࣂ=३ूȉJɷʰȲʟɷȲʰȬȉʦʁɔʦȉʦȲȉɔɷʰȲɫɔɆȶɷȦɔȉȉʟʰɔεȦɔȉɫ
ʦȡʁ ʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦ ̍ʹȲ ȦʁɴʜʚȲɴ Ȳʦʦȉ ɷʁˑȉ ʟȲȉɫɔȬȉȬȲू Ȧʁɴ ɔɷʺɴȲʟʁʦ ɔɴʜȉȦʰʁʦ ʜȉʟȉ ȉ ʦʁȦɔȲȬȉȬȲ ɷȉʦ ɴȉɔʦ
diversas áreas, como emprego, trabalho, saúde, segurança pública e proteção de dados.

*ʦʦȉʦɷʁˑȉʦȬɔɷȒɴɔȦȉʦʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦȉʦȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉʦʟȲɅʁʟȩȉɴȉɔȬȲɔȉȬȲ̍ʹȲȉʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁȬɔɆɔʰȉɫɴȲʟȲȦȲ
tratamento prioritário no contexto brasileiro, em alinhamento com sinalizações já constantes de estratégias
ȬɔɆɔʰȉɔʦȬȲȬɔˑȲʟʦʁʦʜȉɖʦȲʦ̍ʹȲȥʹʦȦȉɴȦʁʁʟȬȲɷȉʟȉʦɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɔʦɫɔɆȉȬȉʦȉʁʰȲɴȉȲɴʰʁʟɷʁ
de uma visão única, de modo a apoiar a digitalização dos processos produtivos e a capacitação para o
ambiente digital, promovendo a geração de valor e o crescimento econômico.
As inovações digitais implicam na criação e atualização de marcos regulatórios. Além disso,
ȬȲɴȉɷȬȉɴʹɴȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬȲȉʜʁɔʁȚɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉȬȲʹɴȉȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉȬɔɆɔʰȉɫ̍ʹȲȦʁʁʟȬȲɷȲʁʦɴȲȦȉɷɔʦɴʁʦ
institucionais existentes e assegure prioridade na execução, no monitoramento e na avaliação de
resultados das iniciativas.
*ʦʰʟȉʰȳɆɔȉʟȉʦɔɫȲɔʟȉʜȉʟȉȉ¢ʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁ$ɔɆɔʰȉɫ२*ঀ$ɔɆɔʰȉɫ३ʁɅȲʟȲȦȲȉɴʜɫʁȬɔȉɆɷʂʦʰɔȦʁȬʁʦȬȲʦȉεʁʦ
ȉ ʦȲʟȲɴ ȲɷɅʟȲɷʰȉȬʁʦू ˑɔʦȡʁ ȬȲ Ʌʹʰʹʟʁू Ȧʁɷɣʹɷʰʁ ȬȲ ȉȩʚȲʦ ȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦ ̍ʹȲ ʦȲ ȉʜʟʁ˗ɔɴȉɴ ȬȲʦʦȉ ˑɔʦȡʁ Ȳ
ɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦʜȉʟȉɴʁɷɔʰʁʟȉʟʁʜʟʁɆʟȲʦʦʁɷȉȦʁɷ̍ʹɔʦʰȉȬʁʦʁȥɣȲʰɔˑʁʦे
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ʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁȬɔɆɔʰȉɫȬȉȲȦʁɷʁɴɔȉȉʜʟȲʦȲɷʰȉɆʟȉɷȬȲʜʁʰȲɷȦɔȉɫȬȲɔɷʁˑȉȩȡʁूȲεȦɔȶɷȦɔȉȲɴȲɫɏʁʟɔȉɷʁʦ
serviços, impulsionando o crescimento mais inclusivo e sustentável. Ao mesmo tempo, acarreta rupturas
em relação a modelos consagrados de organização dos mercados e de interação entre indivíduos e grupos
dentro da sociedade, com prováveis impactos em termos de empregos, educação, capacitação, privacidade,
segurança e políticas tributárias e comerciais, dentre outros temas.

Como forma de observar a contribuição da transformação digital para a competitividade global do Brasil,
ʦȡʁȉȬʁʰȉȬʁʦɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦȲɴȳʰʟɔȦȉʦȬȲȦʁɴʜȉʟȉȥɔɫɔȬȉȬȲɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫूɷʁʰȉȬȉɴȲɷʰȲȉ̍ʹȲɫȲʦȲɫȉȥʁʟȉȬʁʦ
pelas agências especializadas das Nações Unidas, separados por áreas. No caso da infraestrutura, têm-se o
ITU ICT &ǱʐǱȪɀɛȳǱȶɯLȶǫǱʖ२J$J३ौɷȉȦɔȥȲʟʦȲɆʹʟȉɷȩȉूʁJ¢©?ȪɀǤǈȪ ʗǤǱɞɥǱǥɸɞȓɯʗLȶǫǱʖ२=J३ौȲɴȦʁɴȳʟȦɔʁ
eletrônico, UNCTAD B2C ,ՒǥɀȳȳǱɞǥǱ LȶǫǱʖौ Ȳ ɷʁ ɆʁˑȲʟɷʁ ȲɫȲʰʟʅɷɔȦʁू ©j ,Ֆ?ɀʐǱɞȶȳǱȶɯ &ǱʐǱȪɀɛȳǱȶɯ
LȶǫǱʖ (EGDI).
Os temas da economia digital vêm ocupando espaço crescente nos principais foros internacionais de
debate e negociação econômica. O Brasil tem procurado manter presença constante e participação ativa
ɷȲʦʦȲʜʟʁȦȲʦʦʁूȬȲɅʁʟɴȉȉɆȉʟȉɷʰɔʟ̍ʹȲʦȲɣȉȬȉȬȉȉȬȲˑɔȬȉʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲȉʁʦȉʦʜȲȦʰʁʦȬȲɴȉɔʁʟʟȲɫȲˑȒɷȦɔȉʜȉʟȉ
os interesses nacionais nessa seara.
jȲʦʦȲ ʦȲɷʰɔȬʁू ɴȲʟȲȦȲ ȬȲʦʰȉ̍ʹȲ ȉ ȉʰʹȉȩȡʁ Ȭʁ ʟȉʦɔɫ ɷȉ ɅʁʟȩȉॼʰȉʟȲɅȉ Ȭȉ *Ȧʁɷʁɴɔȉ $ɔɆɔʰȉɫ Ȭʁ =ࢿࢽू ȥȲɴ
como no Comitê de Políticas sobre Economia Digital da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
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jʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆूɅʁʟȉɴȉɫȦȉɷȩȉȬʁʦȉˑȉɷȩʁʦɷȉʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬȉʦȉȩʚȲʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦȬȲεɷɔȬȉʦɷȉ*ঀ$ɔɆɔʰȉɫेȉʟȉ
2020, está previsto priorizar a implementação de um conjunto de ações estratégicas de transformação
ȬɔɆɔʰȉɫूɔɷȦɫʹɔɷȬʁȉ̍ʹȲɫȉʦˑʁɫʰȉȬȉʦुɔ३ȚȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬȉʦʟȲȬȲʦȬȲʰȲɫȲȦʁɴʹɷɔȦȉȩʚȲʦȲȬȲȉȦȲʦʦʁȚJɷʰȲʟɷȲʰौ
ɔɔ३ȉɷʁˑʁʦȉˑȉɷȩʁʦȲɴʦȲɆʹʟȉɷȩȉȦɔȥȲʟɷȳʰɔȦȉौɔɔɔ३ȚȲȬʹȦȉȩȡʁȲȚȦȉʜȉȦɔʰȉȩȡʁʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫȲɴʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦ
ȬɔɆɔʰȉɔʦौɔˑ३ȚȉȦȲɫȲʟȉȩȡʁȬȉʦɥʧǈɞɯՒɸɛɥȬɔɆɔʰȉɔʦौȲˑ३ȚȬɔʦʦȲɴɔɷȉȩȡʁȬʁʦɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁʦȬȲɆʁˑȲʟɷʁȬɔɆɔʰȉɫȲɴ
ʰʁȬʁʦʁʦɷɖˑȲɔʦȬȉ<ȲȬȲʟȉȩȡʁे

5 . EN FR ENTA MENTO À
C R IM I N A LI DA DE V I O LENTA
$ȲȉȦʁʟȬʁȦʁɴʁʺɫʰɔɴʁʰɫȉʦȬȉÁɔʁɫȶɷȦɔȉूʜʟʁȬʹˢɔȬʁʜȲɫʁJʜȲȉȲʜȲɫʁ<ʂʟʹɴʟȉʦɔɫȲɔʟʁȬȲȲɆʹʟȉɷȩȉ
ʺȥɫɔȦȉ२<३ूʁʟȉʦɔɫȉɫȦȉɷȩʁʹȉɴȉʟȦȉȬȲࣃࣂेࣃࢽࢿɏʁɴɔȦɖȬɔʁʦɷʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣄूȦʁɴȥȉʦȲȲɴɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦ
do Ministério da Saúde (SIM/DATASUS). A taxa de homicídios no Brasil é de 31,6 mortes para cada 100
ɴɔɫɏȉȥɔʰȉɷʰȲʦॹࣀࢽˑȲˢȲʦɴȉɔʁʟ̍ʹȲȉʰȉ˗ȉɴȳȬɔȉȬȉ*ʹʟʁʜȉूʜʁʟȲ˗Ȳɴʜɫʁे
Ainda segundo o Atlas da Violência, os homicídios não estão distribuídos de forma homogênea: 120
ȦɔȬȉȬȲʦȦʁɷȦȲɷʰʟȉɴ̍ʹȉʦȲࣂࢽ২ȬʁʦɏʁɴɔȦɖȬɔʁʦɷʁʟȉʦɔɫे¢ȉɴȥȳɴεȦʁʹȬȲɴʁɷʦʰʟȉȬʁ̍ʹȲȉʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦ
vítimas são jovens do sexo masculino entre 15 e 29 anos de idade. Aliás, nessa faixa etária, a taxa salta para
ࣃࣆूࣆȦȉʦʁʦʜʁʟࢾࢽࢽɴɔɫूʁ̍ʹȲʦɔɆɷɔεȦȉ̍ʹȲʁʦɏʁɴɔȦɖȬɔʁʦʦȡʁʟȲʦʜʁɷʦȊˑȲɔʦʜʁʟȉʜʟʁ˗ɔɴȉȬȉɴȲɷʰȲɴȲʰȉȬȲ
das causas de óbito de brasileiros jovens.
sʦ Ȧʹʦʰʁʦ ʦʁȦɔȉɔʦ Ȳ ȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦ Ȭȉ ˑɔʁɫȶɷȦɔȉ ʦȡʁ ʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁʦू ȉɅȲʰȉɴ ɆȲʟȉȩʚȲʦ Ȳ ȬȲʰȲʟɔʁʟȉɴ ʁ
desenvolvimento da sociedade brasileira. Ademais, de acordo com registro na Endes, os custos econômicos
anuais decorrentes da criminalidade foram na ordem de R$ 285 bilhões em 2015. Segundo indicadores da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), de 2018, os custos das empresas com a falta de segurança são
estimados na ordem de R$ 365 bilhões por ano.
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jȉ ɷʁˑȉ ɆȲʦʰȡʁ Ȭʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫू ȲʦʦȲʦ ɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦ ȦʁɴȲȩȉʟȉɴ ȉ ɴʹȬȉʟ ȬȲ Ʌʁʟɴȉ ɴʹɔʰʁ ˑȲɫʁˢ Ȳ
ȲεȦȉˢेʰȉ˗ȉȬȲɏʁɴɔȦɖȬɔʁʦɷʁʟȉʦɔɫʰȲˑȲ̍ʹȲȬȉȬȲࢿࢿ২ɷȉʦɴʁʟʰȲʦˑɔʁɫȲɷʰȉʦɷʁʜʟɔɴȲɔʟʁʦȲɴȲʦʰʟȲȬȲ
ࢿࢽࢾࣆȲɴȦʁɴʜȉʟȉȩȡʁȦʁɴʁɴȲʦɴʁʜȲʟɖʁȬʁȬȲࢿࢽࢾࣅेȡʁˑȊʟɔʁʦʁʦɅȉʰʁʟȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬʁʦɷȲʦʦȉȲ̍ʹȉȩȡʁेȉʟȉ
ȦʁɴȲȩȉʟूʹɴȉɴʹȬȉɷȩȉȬȲʜʁʦʰʹʟȉȬȲȬɔʦʜʁʦɔȩȡʁूȦʁɴʹɴȦɫȉʟʁȬɔʦȦʹʟʦʁʁεȦɔȉɫȬȲɔɷʰʁɫȲʟȒɷȦɔȉȦʁɷʰʟȉ
ʁ ȦʟɔɴȲ Ȳ ȬȲ ȬȲɅȲʦȉ Ȭȉ ˑɔȬȉ Ȳ Ȭȉʦ ʜȲʦʦʁȉʦ ȬȲ ȥȲɴे s εɴ ȬȲεɷɔʰɔˑʁ Ȭȉ ȥȲɷȲˑʁɫȶɷȦɔȉ Ȳʦʰȉʰȉɫ ʜȉʟȉ Ȧʁɴ
criminosos foi inclusive referenciado em tom de lamento por integrantes de facções, conforme noticiado
pela imprensa.

ȉʟȉɫȲɫȉɴȲɷʰȲू Ȳɴ ࢿࣁ ȬȲ ȬȲˢȲɴȥʟʁ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆू ʁȦʁʟʟȲʹ ȉ ʦȉɷȩȡʁ Ȭȉ ^Ȳɔ ɷʰɔȦʟɔɴȲ २^Ȳɔ ɷࣁࣃࣆेࣀࢾ ڎ३ू ̍ʹȲ
aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, mediante o aumento do período máximo de cumprimento
de pena de 30 para 40 anos, entre outras medidas. Nesse mesmo sentido, o texto também determina um
tempo maior de permanência de detentos em presídios federais de 360 dias para três anos, renováveis por
ɴȉɔʦʰʟȶʦे*ɴȉɔʦुȉɫȲɔʜʟʁɖȥȲʁȬɔʟȲɔʰʁȚʦȉɖȬȉʰȲɴʜʁʟȊʟɔȉʜȉʟȉʁȦʁɷȬȲɷȉȬʁ̍ʹȲȦʁɴȲʰȲʟȦʟɔɴȲɏȲȬɔʁɷȬʁ
̍ʹȲʰȲɷɏȉʟȲʦʹɫʰȉȬʁȲɴɴʁʟʰȲȲʰʁʟɷȉɴȉɔʦʟɔɆʁʟʁʦȉȉȦʁɷȦȲʦʦȡʁȬȲɫɔȥȲʟȬȉȬȲȦʁɷȬɔȦɔʁɷȉɫेɫȳɴȬɔʦʦʁू
ȉɴʜɫɔȉʁʜȲʟɖʁȬʁȬȲȦʁɷȬȲɷȉȩȡʁʜȉʟȉ̍ʹȲɴˑȲɷȬȲʟȉʟɴȉɔɫȲɆȉɫɴȲɷʰȲूȬȲ̍ʹȉʰʟʁȉʁɔʰʁȉɷʁʦʜȉʟȉʦȲɔʦȉࢾࢿ
ȉɷʁʦूȉɫȳɴȬȲɴʹɫʰȉे^ȲɔʜʟȲˑȶूȉɔɷȬȉूȉʹɴȲɷʰʁȬȉʜȲɷȉʜʁʟʟʁʹȥʁ̍ʹȉɷȬʁɅʁʟʹʦȉȬȉȉʟɴȉȥʟȉɷȦȉूȦʁɴʁ
faca. Trata-se de desestímulos à prática criminosa, em uma reversão da tendência histórica de afrouxar as
leis e incentivar o crime.
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Junto disso, como propulsores decisivos da mudança do cenário da violência, atuações conjuntas e
articuladas em uma série de iniciativas multidisciplinares, interministeriais e interfederativas. Ou seja,
fala-se em esforços integrados de diferentes áreas (como o poder público e iniciativa privada), diferentes
ministérios (não apenas o de Justiça e Segurança Pública) e diferentes entes (União, Estados e Municípios).
O objetivo central é combater de maneira efetiva a criminalidade violenta no País, além de implementar
ações e programas com vistas a desestruturar grupos criminosos. Essa mudança de perspectiva contribuiu
ʜȉʟȉ̍ʹȲɅʁʦʦȲɴʜʁʹʜȉȬȉʦɴȉɔʦȬȲʦȲɔʦɴɔɫˑɔȬȉʦɷʁʜʟɔɴȲɔʟʁʦȲɴȲʦʰʟȲȬȲࢿࢽࢾࣆे

Outro avanço em 2019 foi o fato de o Ministério da Justiça e Segurança Pública obter a adesão de todos
ʁʦ*ʦʰȉȬʁʦȬȉ<ȲȬȲʟȉȩȡʁȉʁɔʦʰȲɴȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲJɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦȬȲȲɆʹʟȉɷȩȉʺȥɫɔȦȉूʟɔʦɔʁɷȉɔʦȲʦʁȥʟȲ
$ʟʁɆȉʦ २ɔɷȲʦʜ३ू ̍ʹȲ ȦʁɷʦɔʦʰȲ Ȳɴ ɅȲʟʟȉɴȲɷʰȉ ȬȲ ȦʁɫȲʰȉू ȉɷȊɫɔʦȲू ɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁ Ȳ ɔɷʰȲʟʜʟȲʰȉȩȡʁ ȬȲ ȬȉȬʁʦ Ȳ
informações de segurança pública, gerando estatística balizadora para o planejamento operacional das
polícias e melhorando a gestão das políticas públicas.
Em agosto de 2019, após o planejamento desde os primeiros dias de Governo, foi lançado o “Em frente,
ʟȉʦɔɫই ॹ ʜʟʁɣȲʰʁ ɫɔȬȲʟȉȬʁ ʜȲɫʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ ʜȉʟȉ ȉʰʹȉʟ ɷȉ ʟȲʦʜʁʦʰȉ ȉʁ ȬȲʦȉεʁ Ȭȉ ȦʟɔɴɔɷȉɫɔȬȉȬȲ
violenta. A proposta alia ação interministerial e com ações interfederativas. A iniciativa prevê medidas de
segurança pública e ações sociais e econômicas. A intenção é promover a transformação das realidades no
curto e no longo prazos por meio da cooperação e da integração. Em um primeiro momento, o projeto foi
instituído em caráter experimental (piloto).
No âmbito da União, além do Ministério da Justiça e Segurança Pública, fazem parte do projetopiloto a Casa Civil, a Secretaria de Governo, a Secretaria-Geral da Presidência da República e os
ɴɔɷɔʦʰȳʟɔʁʦȬȉgʹɫɏȲʟू<ȉɴɖɫɔȉȲ$ɔʟȲɔʰʁʦEʹɴȉɷʁʦौ*ȦʁɷʁɴɔȉौȉʺȬȲौ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȲɆɔʁɷȉɫौ
ɔȬȉȬȉɷɔȉौȲ*ȬʹȦȉȩȡʁे
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O foco são os crimes violentos, como homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos. A partir dos
diagnósticos locais, as cidades são atendidas por meio da atuação transversal e multidisciplinar nas áreas
da educação, saúde, habitação, emprego, cultura, esporte e programas sociais.
Em um primeiro ciclo de aplicação da metodologia, foram escolhidas cinco cidades com relevantes
ɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦȬȲɏʁɴɔȦɖȬɔʁʦूʹɴȉȲɴȦȉȬȉʟȲɆɔȡʁुɷʁjʁʟʰȲूɷȉɷɔɷȬȲʹȉ२३ौɷʁjʁʟȬȲʦʰȲूȉʹɫɔʦʰȉ२*३ौɷʁ
ʹȬȲʦʰȲूȉʟɔȉȦɔȦȉ२*३ौɷʁʹɫूȡʁXʁʦȳȬʁʦɔɷɏȉɔʦ२३ौȲूɷʁȲɷʰʟʁॼsȲʦʰȲू=ʁɔȒɷɔȉ२=s३ेʜȉʟʰɔʟȬȉ
parceria entre os governos federal, estaduais e municipais, foram realizados diagnósticos socioterritoriais
ȬȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉूʜȉʟȉɔȬȲɷʰɔεȦȉʟɅȉʰʁʟȲʦȬȲˑʹɫɷȲʟȉȥɔɫɔȬȉȬȲɫʁȦȉɫ̍ʹȲȦʁɷȦʁʟʟȲɴʜȉʟȉȉɔɷȦɔȬȶɷȦɔȉȬȲȦʟɔɴȲʦ
ˑɔʁɫȲɷʰʁʦे*ʦʦȉʜȲʦ̍ʹɔʦȉʁȥʰȲˑȲȬȉȬʁʦȲɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦʜȉʟȉȉȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬʁʦʜɫȉɷʁʦɫʁȦȉɔʦȬȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉू̍ʹȲ
ȲɴʦʹȉˑȲʟʦȡʁȬȲεɷɔʰɔˑȉɫɔʦʰȉʟȡʁɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦȲʜʟʁɣȲʰʁʦȬȲʟȲʦʜʁɷʦȉȥɔɫɔȬȉȬȲȬȉ©ɷɔȡʁूȬʁʦ*ʦʰȉȬʁʦȲȬʁʦ
gʹɷɔȦɖʜɔʁʦʜȉʟȉȉʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁȬʁȦȲɷȊʟɔʁȲɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁेȲɆʹɷȬʁʁʦ
ʜʟɔɴȲɔʟʁʦɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦूɏʁʹˑȲ̍ʹȲȬȉȬȲࣁࣁूࢿ২ɷʁɷʺɴȲʟʁȬȲɏʁɴɔȦɖȬɔʁʦɷȲʦʦȉʦȦɔȬȉȬȲʦȲɷʰʟȲʁɔɷɖȦɔʁȬʁ
ʜʟʁɣȲʰʁȲʁεɴȬȲࢿࢽࢾࣆूȲɴʹɴȉȦʁɴʜȉʟȉȩȡʁȦʁɴʁɴȲʦɴʁʜȲʟɖʁȬʁȬʁȉɷʁȉɷʰȲʟɔʁʟे
A redução dos homicídios tem efeitos positivos de melhoria da percepção de segurança dos brasileiros, com
repercussões positivas na atratividade de investimentos privados em atividades como turismo e serviços e
em investimentos sociais. Em outra frente de trabalho no combate à criminalidade, foi editado o Decreto
ɷूࣀࢽࢾेࢽࢾڎȬȲࣃȬȲɷʁˑȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆू̍ʹȲȬȲʰȲʟɴɔɷȉȲʦʰʹȬʁʦȬȲɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦ̍ʹȲˑɔʦȉɴȉʁȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁȬʁ
ȲɷɅʟȲɷʰȉɴȲɷʰʁȚȦʟɔɴɔɷȉɫɔȬȉȬȲɷȉʦɫʁȦȉɫɔȬȉȬȲʦȦʁɴȬȲεȦɔȶɷȦɔȉʦɷʁʦȲʟˑɔȩʁȬȲɔɫʹɴɔɷȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉेȲʟȡʁ
priorizados os Municípios com maiores índices de incidência de crimes violentos. A medida decorre de
ʜȲʦ̍ʹɔʦȉʦ̍ʹȲȬȲɴʁɷʦʰʟȉɴ̍ʹȲȉȥʁȉɔɫʹɴɔɷȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉʰȲɴȲɅȲɔʰʁʦʜʁʦɔʰɔˑʁʦɷȉʟȲȬʹȩȡʁȬȉȦʟɔɴɔɷȉɫɔȬȉȬȲ
violenta. O projeto segue diretrizes das melhores práticas de governança da OCDE, como estrutura de
governança envolvendo diversas partes interessadas (governos estaduais e municipais) e desenho da política
pública baseada em evidências.
As avaliações realizadas a partir do projeto-piloto do “Em frente, Brasil” vão gerar evidências para a
formação do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. Essa política vai indicar as
ȉȥʁʟȬȉɆȲɷʦɴȉɔʦȲεȦɔȲɷʰȲʦʜȉʟȉȉʟȲȬʹȩȡʁȬȲɏʁɴɔȦɖȬɔʁʦȲʁʹʰʟʁʦȦʟɔɴȲʦˑɔʁɫȲɷʰʁʦɷʁȉɖʦे
A partir de 2020, os planos locais de segurança serão aplicados nos cinco Municípios do projeto-piloto,
ˑɔʦȉɷȬʁɴɔʰɔɆȉʟʁʹȉɷʹɫȉʟʁʦɅȉʰʁʟȲʦȬȲˑʹɫɷȲʟȉȥɔɫɔȬȉȬȲʦʁȦɔʁȲȦʁɷʅɴɔȦȉɔȬȲɷʰɔ̎ɔȦȉȬʁʦɷʁȬɔȉɆɷʂʦʰɔȦʁ
ɫʁȦȉɫे s ʁȥɣȲʰɔˑʁ ȳ ̍ʹȲ ʁʦ ȬȲˢ ɴɔɷɔʦʰȳʟɔʁʦ ȲɷˑʁɫˑɔȬʁʦ ʜʁʦʦȉɴ ȉʰʹȉʟ ȬȲ Ʌʁʟɴȉ ȦʁʁʟȬȲɷȉȬȉ ȲɷʰʟȲ ʦɔ
Ȳ Ȧʁɴ *ʦʰȉȬʁʦ Ȳ gʹɷɔȦɖʜɔʁʦू ȉʟʰɔȦʹɫȉɷȬʁ ɔɷʰȲʟˑȲɷȩʚȲʦ Ȳ̎ɔȦȉˢȲʦ ȦʁɷɅʁʟɴȲ ȉʦ ɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲʦ ʜʟʂʜʟɔȉʦू
ȲʦʜȲȦɖ̎ɔȦȉʦ ȬȲ ȦȉȬȉ ʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁे ȉȲɴ ȉʦ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ ɆȲɷȳʟɔȦȉʦ Ȳ Ȳɷʰʟȉɴ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ Ȳ ȉȩʚȲʦ ȬȲʦȲɷɏȉȬȉʦ
ȲʦʜȲȦɔȉɫɴȲɷʰȲʜȉʟȉȦȉȬȉɫʁȦȉɫɔȬȉȬȲूʟȲʦʹɫʰȉɷȬʁȲɴʹɴȉȲ̎ɔȦɔȶɷȦɔȉɔɷȦʁɴʜȉʟȊˑȲɫɷʁȦʁɴȥȉʰȲȉʁȦʟɔɴȲे
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sʟȲʰʁʟɷʁȚˑɔȬȉȲɴʦʁȦɔȲȬȉȬȲȬȲʜȲʦʦʁȉʦूɷȉȦɔʁɷȉɔʦʁʹȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟȉʦू̍ʹȲɣȊɷȡʁɴȉɔʦʁɅȲʟȲȦȲɴʜȲʟɔɆʁȲ
ʦȲȲɷȦʁɷʰʟȉˑȉɴȲɷȦȉʟȦȲʟȉȬȉʦूȳʹɴȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁȦʁɷȦȲȬɔȬʁʜʁʟɴȲɔʁȬȲʹɴȉʰʁȬȲȦɫȲɴȶɷȦɔȉȬʁʟȲʦɔȬȲɷʰȲ
da República. Em 2019, o Decreto Presidencial de Indulto Natalino se fundamentou, como tradição, no
ȦȉʟȊʰȲʟ ɏʹɴȉɷɔʰȊʟɔʁू Ȳ ȦʁɷʰȲɴʜɫʁʹ ɔɷʁˑȉȩʚȲʦ ȉʁ ȦʁɷȦȲȬȲʟ ɔɷȬʹɫʰʁ ʰȉɴȥȳɴ ȉʁʦ ȉɆȲɷʰȲʦ ̍ʹȲ ȦʁɴʜʚȲɴ
ʁ ʦɔʦʰȲɴȉ ɷȉȦɔʁɷȉɫ ȬȲ ʦȲɆʹʟȉɷȩȉ ʜʺȥɫɔȦȉ ̍ʹȲू ɷʁ Ȳ˗ȲʟȦɖȦɔʁ Ȭȉ Ʌʹɷȩȡʁ ʁʹ Ȳɴ ȬȲȦʁʟʟȶɷȦɔȉ ȬȲɫȉू ʰȲɷɏȉɴ
ȦʁɴȲʰɔȬʁȦʟɔɴȲȦʹɫʜʁʦʁूʦȲɴɔɷʰȲɷȩȡʁूȲȉʁʦɴɔɫɔʰȉʟȲʦȬȉʦ<ʁʟȩȉʦʟɴȉȬȉʦू̍ʹȲȲɴʁʜȲʟȉȩʚȲʦȬȲ=ȉʟȉɷʰɔȉ
da Lei e da Ordem, tenham cometido crimes previstos no artigo 45 do Código Penal Militar.

6. REDUÇ ÃO DE
DE SIGUALDADE S REGIONAIS
As séries históricas de variado espectro de indicadores socioeconômicos, bem como os diagnósticos para
os recém-elaborados Planos de Desenvolvimento Regional do Nordeste (PDRNE) e do Norte (PDRNO),
mostram o descolamento persistente dos indicadores da maior parte dos territórios situados nessas regiões
ȬʁȉɖʦȲɴʟȲɫȉȩȡʁȉʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁˑȲʟɔεȦȉȬʁɷʁȲɷʰʟʁॼʹɫे
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jʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢿࢽʦȲʟȊȬɔʦȦɔʜɫɔɷȉȬȉȲɅʁʟɴȉʰȉȬȉȉȲ˗ʜȉɷʦȡʁȬȲʦʦȲʜʟʁɣȲʰʁूȦʁɴʁɅʁȦʁȲɴgʹɷɔȦɖʜɔʁʦ̍ʹȲू
ȬȲɷʰʟȲʁʹʰʟʁʦ̍ʹȲʦɔʰʁʦूȦʁɷȦȲɷʰʟȉɴʁɴȉɔʁʟɷʺɴȲʟʁȬȲɏʁɴɔȦɖȬɔʁʦे

©ʰɔɫɔˢȉɷȬʁȦʁɴʁɔɷȬɔȦȉȬʁʟȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉʁLɷȬɔȦȲȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁEʹɴȉɷʁ२J$E३ूʁȥʦȲʟˑȉॼ
ʦȲȬɔʦʜȉʟɔȬȉȬȲȬȲȉʰȳࢿࣂ২ȲɷʰʟȲʹɷɔȬȉȬȲʦȬȉ<ȲȬȲʟȉȩȡʁूȦʁɴȉȦʁɷȦȲɷʰʟȉȩȡʁȉȥʦʁɫʹʰȉȬʁʦʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁʦɴȉɔʦ
ˑʹɫɷȲʟȊˑȲɔʦɷʁjʁʟʰȲȲjʁʟȬȲʦʰȲे*ɷ̍ʹȉɷʰʁȉʦɫʁȦȉɫɔȬȉȬȲʦȬȲʦʦȲʟȲȦʁʟʰȲʰȲʟʟɔʰʁʟɔȉɫȉʜʟȲʦȲɷʰȉɴLɷȬɔȦȲȬȲ
Desenvolvimento Humano (IDH) no espectro 0,683-0,752, os territórios no Centro-Sul partem da base
0,743 e chegam a 0,850.
Os números sinalizam a ocorrência de situações concretas de limitação material e intelectual na vida de
milhões de cidadãos brasileiros, muitos deles à margem do mapa das políticas públicas, pouco visíveis nos
fóruns de discussões estratégicas. A atual gestão tem lhes dado inédita visibilidade, buscando mostrar com
clareza os aspectos multidimensionais da pobreza. Veja-se, por exemplo, a comparação entre uma criança
ɷȉʦȦɔȬȉɷʁjʁʟʰȲॼjʁʟȬȲʦʰȲȲɴʟȲɫȉȩȡʁȉʁʹʰʟȉɷȉʦȦɔȬȉɷʁȲɷʰʟʁॼʹɫुȲɷ̍ʹȉɷʰʁȉʜʟɔɴȲɔʟȉʰȲɴȉʰȳࢾࣃ২
de chances de chegar aos 15 anos sem capacidade de ler e escrever, o risco desse desenlace para a segunda
ȦʟɔȉɷȩȉʦȲʟȊȬȲूɷʁɴȊ˗ɔɴʁूࣃ২ूȦʁɷɅʁʟɴȲȬȉȬʁʦȬȉȲʦ̍ʹɔʦȉjȉȦɔʁɷȉɫʜʁʟɴʁʦʰʟȉȬȲ$ʁɴɔȦɖɫɔʁʦʁɷʰɖɷʹȉ
(PNAD Contínua).
4 3

CAPÍTULO II POLÍTICAS MELHORES

ɴȲʦɴȉȦʟɔȉɷȩȉȬʁʜʟɔɴȲɔʟʁȲʦʜȲȦʰʟʁˑɔˑȲʟȊूȲɴɴȳȬɔȉूࣄࣀȉɷʁʦूȲɷ̍ʹȉɷʰʁȉʦȲɆʹɷȬȉʰȲʟȊʜʁʰȲɷȦɔȉɫɴȲɷʰȲ
ȉȦɏȉɷȦȲȬȲȦɏȲɆȉʟȉʁʦࣄࣅȉɷʁʦे*ɷʰʟȲʁʹʰʟȉʦʟȉˢʚȲʦूɔʦʦʁʁȦʁʟʟȲʜʁʟ̍ʹȲȉʜʟɔɴȲɔʟȉʰȲɴࣀࣂ২ȬȲȦɏȉɷȦȲʦȬȲ
morar em domicílio sem água tratada e, ao alcançar a vida adulta, 40% de chances de não conseguir fazer
ʹɴȉɴȉɴʁɆʟȉεȉूȲɷ̍ʹȉɷʰʁूʜȉʟȉȉʦȲɆʹɷȬȉȦʟɔȉɷȩȉूʁʦʟɔʦȦʁʦʦȡʁूʟȲʦʜȲȦʰɔˑȉɴȲɷʰȲूȬȲࢾࢽ২Ȳࢿࣃ২े
ʁɴʁˑȲʰʁʟʟȲʦʹɫʰȉɷʰȲȬȲʦʦȉȲ̍ʹȉȩȡʁूȉʜʟɔɴȲɔʟȉȦʟɔȉɷȩȉˑȉɔʜȲʟʰȲɷȦȲʟȉʁʦࣀࣃ২ȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉ̍ʹȲ
ʜȉʟʰɔȦɔʜȉɴȬȲȉʜȲɷȉʦࢾࣆ২Ȭȉʟɔ̍ʹȲˢȉɷȉȦɔʁɷȉɫूȲɷ̍ʹȉɷʰʁȉʦȲɆʹɷȬȉɔɷʰȲɆʟȉʟȊʁʦʁʹʰʟʁʦࣃࣁ২Ȭȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁू
̍ʹȲʦȲȥȲɷȲεȦɔȉɴȬȲࣅࢾ২Ȭȉʟɔ̍ʹȲˢȉे
*ɴ ȦʁɷʰʟȉʦʰȲ Ȧʁɴ ʰȉɔʦ ɫɔɴɔʰȉȩʚȲʦू ʁʦ ʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁʦ Ȭʁ jʁʟʰȲॼjʁʟȬȲʦʰȲ ȉȥʟɔɆȉɴ ʟɔ̍ʹȲˢȉʦ ȬȲ ʦɔɆɷɔεȦȒɷȦɔȉ
mundial em ativos naturais, culturais e históricos, abarcando potenciais energéticos, minerais,
ȥɔʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦूʰʹʟɖʦʰɔȦʁʦȲȬʁȉɴʜɫʁȲʦʜȲȦʰʟʁȬȉȲȦʁɷʁɴɔȉȦʟɔȉʰɔˑȉȲȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦेȥȉɔ˗ȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲ
ˑɔȬȉूɷȲʦʦȲȦȲɷȊʟɔʁूɷȡʁȳʹɴɔɴʜȲʟȉʰɔˑʁɷȉʰʹʟȉɫे+ूȉʁȦʁɷʰʟȊʟɔʁूʹɴʟȲʦʹɫʰȉȬʁȬȲȲ̍ʹɖˑʁȦʁʦȉȦʹɴʹɫȉȬʁʦ
ao longo da história.
Conforme detalhado no PDRNE, desde a primeira metade do século XX se compreendia a necessidade
ȬȲʦȲȲɷɅʟȲɷʰȉʟȉɅȉɫʰȉȬȲȬɔɷȉɴɔʦɴʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁȲɴɆʟȉɷȬȲʦʦʹȥȲʦʜȉȩʁʦȬʁjʁʟʰȲॼjʁʟȬȲʦʰȲूʜȉʟȉʁʦ̍ʹȉɔʦ
diretrizes e ações deveriam ser criadas. Na prática, contudo, a estratégia territorial de desenvolvimento
deu clara prioridade à industrialização nas três maiores aglomerações do Nordeste — as regiões
ɴȲʰʟʁʜʁɫɔʰȉɷȉʦȬȲȉɫˑȉȬʁʟूȲȦɔɅȲȲ<ʁʟʰȉɫȲˢȉे$ʁɔʦʰȲʟȩʁʦȬʁʦɔɷȦȲɷʰɔˑʁʦȉɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȬʁʦ
pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por exemplo, destinaram-se a esses
polos metropolitanos. Outras ações trataram principalmente da implantação de infraestruturas de
energia e transportes e de apoio ao setor agropecuário, com base na difusão ɯɀɛՒǫɀʑȶ dos vetores de
ɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁेȦʟɔʦȲεɷȉɷȦȲɔʟȉȬȉȬȳȦȉȬȉȬȲࢾࣆࣅࢽˑɔʟɔȉूɷȉʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉूȉȦʁɴʜʟʁɴȲʰȲʟȉȬɔʦʜʁɷɔȥɔɫɔȬȉȬȲ
de recursos, mesmo para esse modelo concentrado de atuação.
Após a estabilização monetária dos anos 1990, um novo movimento de desenvolvimento territorial foi
ȬȲζȉɆʟȉȬʁʜȉʟȉȉʟȲɆɔȡʁjʁʟȬȲʦʰȲूˑɔɷȦʹɫȉȬʁȉʜʁʟʰɅʂɫɔʁʦȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲɴȲɔ˗ʁʦ२ʰʟʁɷȦʁʦूȉɷȳɔʦȲʰȦे३
de infraestrutura e logística. Investimentos com longos períodos de maturação entre a concepção e a obra
ȬȲ ȲɷɆȲɷɏȉʟɔȉ Ʌʁʟȉɴ ȉȬʁʰȉȬʁʦ Ȧʁɴ Ɇʟȉʹʦ ȬȲ ʦʹȦȲʦʦʁ ˑȉʟɔȉȬʁʦे ʟʁȥɫȲɴȉʦ ȬȲ ɔɷζȲ˗ȡʁ ȬȲ ʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲʦ Ȳ
baixa capacidade de gestão mostraram-se obstáculos importantes, mas deixaram legados relevantes em
infraestrutura e logística para a faixa costeira, as áreas produtoras de grão dos cerrados e sua ligação
ȉʁʦʜʁʟʰʁʦȲȉʦȊʟȲȉʦɔʟʟɔɆȉȬȉʦȬʁȡʁ<ʟȉɷȦɔʦȦʁेÁȉʦʰȉʦʜʁʟȩʚȲʦȬʁʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁूȦʁɷʰʹȬʁूʜȲʟɴȉɷȲȦȲʟȉɴȚ
margem das estratégias.
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Nesse mesmo período, iniciativas de desenvolvimento local foram tentadas, com características limitadoras:
ȲɴȊʟȲȉʦȦʁɷʦɔȬȲʟȉȬȉʦʜʁʹȦʁȬɔɷȒɴɔȦȉʦʜȲɫʁʦʜɫȉɷȲɣȉȬʁʟȲʦूȉʦɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦɫʁȦȉɔʦȦʁɷεɆʹʟȉˑȉɴȉɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉʦ
ȬɔεȦɔɫɴȲɷʰȲȲʦȦȉɫȊˑȲɔʦɷʁʁȥɣȲʰʁूȲʦʰʟȲɔʰȉɴȲɷʰȲȬȲʜȲɷȬȲɷʰȲʦȬȲȉɆȲɷʰȲʦूȦʁɷȬɔȩʚȲʦȲɏɔʦʰʂʟɔȉʦɫʁȦȉɔʦौɷȉʦ

O entendimento presente do problema das desigualdades no Brasil, sob o aspecto territorial, assenta-se
Ȳɴ̍ʹȉʰʟʁȦʁɷȦɫʹʦʚȲʦुɔ३ȦʁɷȦȲɷʰʟȉȩȡʁȬʁɅʁȦʁȬȉʦɔɷʰȲʟˑȲɷȩʚȲʦȲɴɅȉɔ˗ȉʦȦʁʦʰȲɔʟȉʦȲȉɆʟʁȲ˗ʜʁʟʰȉȬʁʟȉʦौɔɔ३
ȉʹʦȶɷȦɔȉȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦȉʰɔˑȉʦʜȉʟȉȉʟȲȬʹȩȡʁȬȉʦȬȲʦɔɆʹȉɫȬȉȬȲʦʰȲʟʟɔʰʁʟɔȉɔʦौɔɔɔ३ȥȉɔ˗ȉȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁ
ɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫ Ȭȉʦ ȉȩʚȲʦ ɴʹɫʰɔʦʦȲʰʁʟɔȉɔʦ ʜʺȥɫɔȦȉʦ Ȳ ʜʟɔˑȉȬȉʦौ Ȳ ɔˑ३ ȥȉɔ˗ȉ ȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲ ȬȲ Ȳ˗ȲȦʹȩȡʁ Ȭȉʦ
intervenções iniciadas.
ȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁȬȉʟȲȦȲɷʰȲȬɔɷȒɴɔȦȉʜʟʁʜɖȦɔȉȚȬȲʦȦʁɷȦȲɷʰʟȉȩȡʁʟȲ̍ʹȲʟ̍ʹȲʦȲʰʟȉɷʦȦȲɷȬȉȉȦʁɷȦȲʜȩȡʁȬʁ
planejamento regional como mera complementação social dos portfólios de grandes investimentos ou de
assistência social. Conforme se lê no PDRNE, em tramitação no Congresso Nacional, nas últimas décadas
ɏʁʹˑȲू ʦȲɴ ̍ʹȲ ɔʦʦʁ ɆȲʟȉʦʦȲ ɆʟȉɷȬȲʦ ȉʹɴȲɷʰʁʦ Ȭʁ Jू ɴʹɔʰȉʦ ɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦ ɫʁȦȉɔʦ ȉʦʦʁȦɔȉɷȬʁ ʜʟʁȬʹȩʚȲʦ
Ȳ Ȧʁɷʦʹɴʁ Ȳɴ ʰʁʟɷʁ ȬȲ ʜʟʁȬʹʰʁʦ ̍ʹȲ ʦȲ ȬȲʦʰȉȦȉɴ ʜȲɫȉ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ २ɫȉʰɔȦɖɷɔʁʦू ɴȲɫू Ʌʟʹʰȉʦ Ȭȉ ȦȉȉʰɔɷɆȉ३
e do abastecimento de mercados urbanos próximos (Programa Nacional de Alimentação Escolar, feiras
ȬȲʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦȲʰȦे३ेȉʟȉ̍ʹȲȲʦʦȉʦȉɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉʦʦȲȦʁɷʦʁɫɔȬȲɴूʦȡʁȲʦʦȲɷȦɔȉɔʦʁȉȦȲʦʦʁȉʹɴȉȥʁȉʟȲȬȲȬȲ
Internet, a ampliação de oportunidades de formação humana e condições de realização econômica, por
meio de articulação com investidores, mercados e circuitos econômicos de múltiplos alcances.
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áreas já integradas à economia nacional, a priorização recaía sobre polos de produção de ǥɀȳȳɀǫȓɯȓǱɥ para
o mercado externo, deixando em segundo plano a maior parte da região onde se realizam iniciativas
ȬȲʜȲ̍ʹȲɷʁʜʁʟʰȲे¢ȉɔʦɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦȬȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁɫʁȦȉɫȉʜʟȲʦȲɷʰȉˑȉɴूʦȲɆʹɷȬʁʁ$j*ूআȲʦȦȉʦʦʁ
ʜʁȬȲʟ ȬȲ ʜʟʁʜʹɫʦȡʁ ʜȉʟȉ ȉʰɔˑȉʟ ɔɴʜʹɫʦʁʦ ɴȉɔʦ ʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁʦ ȉʁ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ ɷȉȦɔʁɷȉɫू ʦȲɣȉ ʜȲɫʁ
reduzido volume de recursos envolvidos nas iniciativas, seja pelo baixo — ou mesmo inexistente — grau de
coordenação entre as inúmeras ações efetuadas por uma miríade de instituições”. Na melhor das hipóteses,
essas iniciativas podiam se mostrar oportunas para o campo das políticas sociais ao promoverem, mediante
a criação de postos de trabalho ou geração complementar de renda, alternativas de inclusão produtiva
ʜȉʟȉʁʦȥȲɷȲεȦɔȊʟɔʁʦȬʁʦʜʟʁɆʟȉɴȉʦȬȲȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉʦʁȦɔȉɫȲȬɔʦʰʟɔȥʹɔȩȡʁȬȲʟȲɷȬȉे

ȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉȉȬʁʰȉȬȉʜȲɫʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫूȉʜȉʟʰɔʟȬȲࢿࢽࢾࣆूʜȉʟȉȉʜʟʁɴʁȩȡʁȬʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁʟȲɆɔʁɷȉɫ
— leia-se: para o resgate das crianças mais vulneráveis e sua transformação em cidadãos empreendedores
e prósperos no interior do País — assenta-se nas seguintes frentes de atuação:

ी

programas setoriais focados nas necessidades e oportunidades das regiões Norte e Nordeste, nas áreas
de educação, saúde, agricultura, segurança pública, agropecuária, energia, mobilidade, conectividade
ȬɔɆɔʰȉɫȲʁʹʰʟȉʦɔɷʦȦʟɔʰȉʦɷʁɫȉɷʁɫʹʟɔȉɷʹȉɫࢿࢽࢿࢽॼࢿࢽࢿࣀȲȲɴʦȲʹʦȬȲʦȬʁȥʟȉɴȲɷʰʁʦʁʟȩȉɴȲɷʰȊʟɔʁʦौ

ी

ʟȲɅʁʟȩʁȚɆȲʦʰȡʁεʦȦȉɫȲȚʦȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲʦɆʁˑȲʟɷȉʰɔˑȉʦȬȲ*ʦʰȉȬʁʦȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦूʜʁʟɴȲɔʁȬʁʟʁɆʟȉɴȉ
de <ʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁ Ȭȉʦ ȉʜȉȦɔȬȉȬȲʦ =ʁˑȲʟɷȉʰɔˑȉʦ Ȭʁʦ *ɷʰȲʦ ʹȥɷȉȦɔʁɷȉɔʦ ̍ʹȲ ʰȲɴ ʜʁʟ ȲʦʦȶɷȦɔȉ
ȦʁɷʦʁɫɔȬȉʟȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲʦȬʁʦȲɷʰȲʦɅȲȬȲʟȉȬʁʦȉʜȉʟʰɔʟȬȉʦʦȲɆʹɔɷʰȲʦɫɔɷɏȉʦȬȲȉʰʹȉȩȡʁुɔ३ȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉʰȳȦɷɔȦȉौ
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ɔɔ३ ȦȉʜȉȦɔʰȉȩȡʁौ ɔɔɔ३ Ȳ˗ʰȲɷʦȡʁ ʹɷɔˑȲʟʦɔʰȊʟɔȉौ ɔˑ३ ɔɷʁˑȉȩȡʁ ɷȉ ɆȲʦʰȡʁौ ˑ३ ɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁ Ȭȉ ɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉौ
ˑɔ३ʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲȬɔʦʦȲɴɔɷȉȩȡʁȬʁȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁौˑɔɔ३ȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁȬȲɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁʦȬȲȉʟʟȲȦȉȬȉȩȡʁȲȬȲ
ɆȲʦʰȡʁȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦौˑɔɔɔ३ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲɴȲʰʁȬʁɫʁɆɔȉʦȬȲɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȲȉˑȉɫɔȉȩȡʁȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦȲ
ʜʟʁɆʟȉɴȉʦौȲɔ˗३ȉʜʁɔʁȚȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦɔɷʰȲɆʟȉȬʁʦʜȉʟȉʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁʹʟȥȉɷʁȲʟȲɆɔʁɷȉɫौȲ

ी

melhoria de resultados em educação e segurança hídrica e no aproveitamento das oportunidades
ȲȦʁɷʅɴɔȦȉʦȬȉʦɴɔȦʟʁʟʟȲɆɔʚȲʦɅʁʟɴȉȬȉʦʜʁʟʟȲȬȲʦȬȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦȬȲʜȲ̍ʹȲɷʁȲɴȳȬɔʁʜʁʟʰȲȬʁɔɷʰȲʟɔʁʟू
nos termos da estratégia transversal do centro de governo.

Dessa forma, pretende-se alcançar a redução de desigualdades nos territórios mais vulneráveis do interior,
ɴȲȬɔȬȉ̍ʹȲʦȲʟȊȉɫȦȉɷȩȉȬȉʜʁʟɴȲɔʁȬȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬʁʦɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦȬȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁɏʹɴȉɷʁूȦʁɴɅʁȦʁ
nas crianças.
¢ʟȉʰȉॼʦȲȬȲȬȲʦȉεʁȬȲɫȉʟɆȉȲɷˑȲʟɆȉȬʹʟȉूȦʹɣʁʦʹȦȲʦʦʁȲ˗ɔɆȲȉȉʰȲɷȩȡʁɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɫʜȉʟȉ̍ʹȉʰʟʁʟȲ̍ʹɔʦɔʰʁʦु
ɔ३ȬȲȦɔʦȡʁȥȉʦȲȉȬȉȲɴȲˑɔȬȶɷȦɔȉʦʦʁȥʟȲʁʦʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁʦȬʁɔɷʰȲʟɔʁʟूȲʦʜȲȦɔȉɫɴȲɷʰȲʦʁȥʟȲȉʦʟɔ̍ʹȲˢȉʦɏʹɴȉɷȉʦू
ɷȉʰʹʟȉɔʦȲɏɔʦʰʂʟɔȦȉʦȲ˗ɔʦʰȲɷʰȲʦौɔɔ३ȉʰʹȉȩȡʁʜʁʟɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦॼȦɏȉˑȲȬȲʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȲʦʹȉʦȦȉȬȲɔȉʦȬȲȦȉʹʦȉɫɔȬȉȬȲ
ȲʜʟȲȦȲȬȶɷȦɔȉʦौɔɔɔ३ȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁɴʹɫʰɔʦʦȲʰʁʟɔȉɫȬȲɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦȲʜʟɔˑȉȬȉʦूʁʟɔȲɷʰȉȬȉȚɴȲɫɏʁʟɔȉȬʁ
ȉɴȥɔȲɷʰȲȬȲɷȲɆʂȦɔʁʦȲȬȉȲɅȲʰɔˑɔȬȉȬȲȬȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦौȲɔˑ३ɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉ
e gestão das instâncias executivas dos três níveis de governo.
Em 2020, serão aplicados os princípios acima para nove microrregiões selecionadas do Nordeste,
abrangendo cerca de 220 localidades, visando a organizar a ação multinível e multissetorial para os três
pilares estratégicos do IDH: educação, longevidade e renda.
jȉȲȬʹȦȉȩȡʁूʁʁȥɣȲʰɔˑʁȲʦʜȲȦɖεȦʁʦȲʟȊȉɴʜɫɔȉʟʁȉȦȲʦʦʁूȉʜȲʟɴȉɷȶɷȦɔȉȲȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉȲȬʹȦȉȩȡʁɔɷɅȉɷʰɔɫ
ȲɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɫJेsȥɣȲʰɔˑʁȲʦʦȲ̍ʹȲʦȲʟȊɴȲɷʦʹʟȉȬʁʜȲɫʁLɷȬɔȦȲȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉ*ȬʹȦȉȩȡʁȊʦɔȦȉ
(IDEB) – anos iniciais do ensino fundamental – e pelo índice de matrículas de crianças em situação
de pobreza e extrema pobreza em estabelecimentos de educação infantil. As ações serão focadas em
infraestrutura escolar, capacitação de gestores e professores, metodologias pedagógicas e apoio à família
dos alunos.
jʁʰȲɴȉȬȉɫʁɷɆȲˑɔȬȉȬȲूʁʁȥɣȲʰɔˑʁȲʦʜȲȦɖεȦʁʦȲʟȊȉʹɴȲɷʰȉʟȉʦȲɆʹʟȉɷȩȉɏɖȬʟɔȦȉʜȉʟȉȉʦʜʁʜʹɫȉȩʚȲʦɫʁȦȉɔʦ
e a disponibilidade de água para produção, assegurando mais renda, alimentos e água potável. O indicadorchave nacional utilizado será a porcentagem de domicílios com condição satisfatória de bem-estar,
conforme detalhado na Endes.
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XȊɷȉȬɔɴȲɷʦȡʁȬȲʟȲɷȬȉूʁʁȥɣȲʰɔˑʁȲʦʜȲȦɖεȦʁȳȲɫȲˑȉʟʁJɴɔȦʟʁʟʟȲɆɔʁɷȉɫʜȲɫȉʁɅȲʟʰȉȬȲɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦ
̍ʹȉɫɔεȦȉȬȉʦʦʁȥʟȲȉʦˑʁȦȉȩʚȲʦȲȦʁɷʅɴɔȦȉʦȲȉʦʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦʜʟʁȬʹʰɔˑȉʦɷȉʦɴɔȦʟʁʟʟȲɆɔʚȲʦूȥȲɴȦʁɴʁ

Muitas informações sobre as microrregiões já estão disponíveis, mas se encontram dispersas e nem
ʦȲɴʜʟȲȲ˗ɔʦʰȲɴʁʦȬȉȬʁʦɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁʦȉʁʦȦȊɫȦʹɫʁʦȬȲˑɔȉȥɔɫɔȬȉȬȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉʜȉʟȉ̍ʹȲȉʦʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲʦʦȲ
convertam em investimentos efetivos. O uso de portais eletrônicos como ferramentas de disseminação
das informações permitirá a livre iniciativa de empreendedores, desde microempreendedores individuais
e membros de ɥʧǈɞɯՒɸɛɥ até investidores alavancados. A organização das cadeias produtivas em torno de
vocações publicamente reconhecidas, por sua vez, orientará a formação técnica dos jovens locais para o
ȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁ Ȭȉʦ ɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲʦ ȲʦʜȲȦɖεȦȉʦ Ȭʁ ɴȲʟȦȉȬʁ ȬȲ ʰʟȉȥȉɫɏʁू ȦʟɔȉɷȬʁ ʹɴ ȦɖʟȦʹɫʁ ˑɔʟʰʹʁʦʁ ȲɷʰʟȲ
produção, educação e renda. A ideia não é contar somente com investimentos públicos diretos, mas criar
ȦʁɷȬɔȩʚȲʦʜȉʟȉ̍ʹȲȉʦɅʁʟȩȉʦȲɴʜʟȲȲɷȬȲȬʁʟȉʦȬȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲɆȲʟȲɴˑȉɫʁʟʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫɷȲʦʦȉʦʟȲɆɔʚȲʦे
Como o papel do Governo é coordenar a ação de múltiplos atores públicos e privados, bem como
oferecer os recursos institucionais necessários às famílias e aos empreendedores, a estratégia será
ȉɷȦʁʟȉȬȉȲɴȉȩʚȲʦȬȲɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉʜʺȥɫɔȦȉूȬȲɴʁȬʁȉȲɫȲˑȉʟȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȲȉȲεȦȊȦɔȉȬȉʦ
ȉȩʚȲʦɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɔʦूɴȲɷʦʹʟȉȬȉʦʜȲɫʁʦJɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦȬȲ=ʁˑȲʟɷȉɷȩȉgʹɷȬɔȉɫ२*εȦȊȦɔȉȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ३े
ȲʟȊȉȬʁʰȉȬȉɴȲʰʁȬʁɫʁɆɔȉȲʦʜȲȦɖεȦȉȬȲȬȲʦȲɷɏʁȬȲɴȲʰȉʦूȦȉȬȲɔȉʦȬȲȲɷʰʟȲɆȉȲʟʁʰɔɷȉʦȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉ
ʜȉʟȉʁʰʟɔȶɷɔʁࢿࢽࢿࢽॼࢿࢽࢿࢿू̍ʹȲȉȥʟɔʟȊȦȉɴʜʁȬȲʟȲˑɔʦȡʁȬȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦɅȲȬȲʟȉɔʦʟȲɫȉʰɔˑȉɴȲɷʰȲुɔ३
ȚȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲȬȲʜȲɷȲʰʟȉȩȡʁɷʁʦʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁʦौɔɔ३ȚʁɅȲʟʰȉȬȲɴȲȦȉɷɔʦɴʁʦȬȲεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁूɴȲɷʰʁʟɔȉȲ
ȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁौɔɔɔ३ȚȦʟɔȉȩȡʁȬȲɷʁˑʁʦȉʟʟȉɷɣʁʦȬȲȦʁɷʦʁʟȦɔȉɴȲɷʰʁʰȲʟʟɔʰʁʟɔȉɫौȲɔˑ३ȉȉɫʰȲʟȉȩʚȲʦʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔȉʦ
para alavancar investimentos e negócios.

CAPÍTULO II POLÍTICAS MELHORES

ȉʜʁɔʁɷʁʟɴȉʰɔˑʁȲɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫʜȉʟȉȉȬȲζȉɆʟȉȩȡʁȬȲɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦɆȲʟȉȬʁʟȉʦȬȲʟȲɷȬȉȲȲɴʜʟȲɆʁेȉʟȉȦȉȬȉ
território microrregional, será formulada uma visão de futuro em conexão com os contextos nacional —
*ɷȬȲʦॸȲʟȲɆɔʁɷȉɫॸ$j*े¢ȉɴȥȳɴʦȲʟȡʁɔȬȲɷʰɔεȦȉȬȉʦȉʦȦʁɷȬɔȩʚȲʦȉʦȲʟȲɴʜʟʁˑɔȬȉʦʜȲɫʁ=ʁˑȲʟɷʁ
para o aproveitamento das potencialidades existentes, no esteio dos esforços de desburocratização, remoção
ȬȲȥȉʟʟȲɔʟȉʦȚɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʜʟɔˑȉȬȉȲɔɷʁˑȉȩȡʁɷȉʦɅʁɷʰȲʦȬȲεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁे
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C A PÍTU LO
R E SU LTA DOS

III

MELH O R E S

CAPÍTULO III RESULTADOS MELHORES

1. ECONOMIA
 ȦʟɔʦȲ ɆȲʟȉȬȉ ʜʁʟ Ȳ̍ʹɔˑʁȦȉȬȉʦ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ ȲȦʁɷʅɴɔȦȉʦ ̍ʹȲू ʦʁȥʟȲʰʹȬʁ ɷȉ ʺɫʰɔɴȉ ȬȳȦȉȬȉू ȉȦȉʟʟȲʰȉʟȉɴ
ɔɷȉȬȲ̍ʹȉȬʁ ȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁ Ȳ ʟȲʦʹɫʰȉȬʁ ȲȦʁɷʅɴɔȦʁ Ȧʁɴ ʁ ̍ʹȉɫ ʁ ȉʰʹȉɫ =ʁˑȲʟɷʁ ʦȲ ȬȲʜȉʟʁʹ ɷʁ εɷȉɫ ȬȲ
2018, já está sendo superada. Desde o início de 2019, tem-se buscado reduzir as fragilidades estruturais
advindas de anos anteriores, assim como se tem adotado medidas para retomar o crescimento sustentado
da economia brasileira, por meio de um conjunto amplo e coordenado de reformas e medidas focadas em:
ɔ३ɆȉʟȉɷʰɔʟȉȲʦʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉौɔɔ३ɴȲɫɏʁʟȉʟȉȉɫʁȦȉȩȡʁȲʁʹʦʁȬʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦौɔɔɔ३Ȳʦʰɔɴʹɫȉʟȉ
ɔɷʁˑȉȩȡʁौɔˑ३ɔɷȦȲɷʰɔˑȉʟʁȉʹɴȲɷʰʁȬȉʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲȬʁʦɅȉʰʁʟȲʦȲȬʁʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦौȲˑ३ʜʟʁɴʁˑȲʟɴȉɔʁʟ
ɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁɷȉȦɔʁɷȉɫɷȉȲȦʁɷʁɴɔȉʟȲɆɔʁɷȉɫȲɆɫʁȥȉɫूȦʁɴȉʜʟȲʦȲʟˑȉȩȡʁȬʁȲ̍ʹɔɫɖȥʟɔʁȬȉʦȦʁɷʰȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦू
ȬȲɴʁȬʁȉʜȲʟɴɔʰɔʟʁধȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁȲȉধȲ˗ʜȉɷʦȡʁȬȲʟȲɷȬȉȲȲɴʜʟȲɆʁे
sʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦȬȲʦȉ̎ɔʁʦȬȲʦʦȲȲɔ˗ʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁȲɷˑʁɫˑȲɴुɔ३ȉʟȲʰʁɴȉȬȉȬʁȲ̍ʹɔɫɖȥʟɔʁ̎ɔʦȦȉɫȲʁȉʹɴȲɷʰʁȬȉ
Ȳ̎ɔȦɔȶɷȦɔȉȲȬȉʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉʜʁʟɴȲɔʁȬȉȲɫɔɴɔɷȉȩȡʁȬȲȬɔʦʰʁʟȩʚȲʦȬȲȦʹɷɏʁɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫ
ȲɫȲɆȉɫूʟȲɫȉȦɔʁɷȉȬȉʦȉʁʰȉɴȉɷɏʁȬʁ*ʦʰȉȬʁȲȚȥʹʟʁȦʟȉȦɔȉौɔɔ३ȉȦȉʟȶɷȦɔȉȬȲʟȉȦɔʁɷȉɫɔˢȉȩȡʁूɔʦʁɷʁɴɔȉू
ɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁू ȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁ Ȳ ʦɔɴʜɫɔ̎ɔȦȉȩȡʁ ɫȲɆȉɫ Ȳ ʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔȉौ ɔɔɔ३ ȉ ɔɷʦȲɆʹʟȉɷȩȉ ɣʹʟɖȬɔȦȉ Ȳ ʁ
Ȳ˗ȦȲʦʦʁȬȲɫɔʰɖɆɔʁʦौȲɔˑ३ȉɅȉɫʰȉȬȲȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲेsʦʁɴȉʰʂʟɔʁȬȲʦʦȲʦɅȉʰʁʟȲʦʜʟʁˑʁȦȉɴȊȉɫʁȦȉȩȡʁȬʁʦ
recursos na economia, compromete o ambiente de negócios e afeta negativamente o funcionamento
dos mercados.
jȲʦʦȲ ʦȲɷʰɔȬʁू ɴʹɔʰʁʦ ȉɣʹʦʰȲʦ ɣȊ Ʌʁʟȉɴ ɅȲɔʰʁʦ ɷȉ ȲȦʁɷʁɴɔȉू ̍ʹȲ ȦʁɴȲȩʁʹ ȉ ȉʜʟȲʦȲɷʰȉʟ ʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦ
melhores, ainda em 2019, especialmente após a aprovação da Nova Previdência e de outras medidas
ȬȲ Ȳʦʰɖɴʹɫʁ Ț ʁɅȲʟʰȉ Ȭʁ ʦȲʰʁʟ ʜʟɔˑȉȬʁु ɔ३ ȉˑȉɷȩʁ ɷȉ ʦʹʦʰȲɷʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲ εʦȦȉɫू Ȧʁɴʁ ɴʁʦʰʟȉ ȉ Ȳˑʁɫʹȩȡʁ
ȬȉʦȲ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉʦʜȉʟȉʁʟȲʦʹɫʰȉȬʁʜʟɔɴȊʟɔʁȬȲࢿࢽࢾࣆूʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉȬȉɷʁɆʟȊεȦʁȲʦʹɫʰȉȬʁʟɔɴȊʟɔʁࢿࢽࢾࣆू
ȥȲɴȦʁɴʁɷʁȲ̍ʹɔɫɖȥʟɔʁȬʁʦɔʦʰȲɴȉʜʟȲˑɔȬȲɷȦɔȊʟɔʁूȦʁɴɴȉɔʁʟɣʹʦʰɔȩȉूȲ̍ʹɔȬȉȬȲूʹɷɔˑȲʟʦȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲ
ȦʁȥȲʟʰʹʟȉ ʜʟȲˑɔȬȲɷȦɔȊʟɔȉ Ȳ ʜʟȲʦȲʟˑȉȩȡʁ Ȭʁʦ ȬɔʟȲɔʰʁʦ ȉȬ̍ʹɔʟɔȬʁʦौ ɔɔ३ ʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁ ȦʁɷʦɔʦʰȲɷʰȲ ɷʁ ʦȲʰʁʟ
ʜʟɔˑȉȬʁूȥȉʦȲȉȬȉɷʁȉʹɴȲɷʰʁȬȲࢾࣀूࢿ২ȬʁȦʟȳȬɔʰʁɫɔˑʟȲȲɴࢾࢿɴȲʦȲʦूȉʰȳɷʁˑȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆ२Ȳɷ̍ʹȉɷʰʁʁ
ȦʟȳȬɔʰʁȬɔʟȲȦɔʁɷȉȬʁʟȲȦʹʁʹࢾूࣄ২ूɷȲʦʦȉɴȲʦɴȉȥȉʦȲȬȲȦʁɴʜȉʟȉȩȡʁ३ौɔɔɔ३ȦʟɔȉȩȡʁȬȲȉʜʟʁ˗ɔɴȉȬȉɴȲɷʰȲ
644 mil novos postos formais de trabalho em 2019 (melhor resultado desde 2013), sendo 99,2 mil
somente em novembro de 2019 (melhor resultado desde 2010 e oitavo mês consecutivo de saldo positivo),
ȦʁɴʁȬȲɴʁɷʦʰʟȉȬʁʜȲɫʁɆʟȊεȦʁʟɔȉȩȡʁ^ɖ̍ʹɔȬȉȬȲʁʦʰʁʦ<ʁʟɴȉɔʦȬȲ¢ʟȉȥȉɫɏʁौȲɔˑ३ʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁȬȉʦ
Ȳ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉʦȲȬʁȉɴȥɔȲɷʰȲȬȲɷȲɆʂȦɔʁʦूȦʁɴȉʟȲʰʁɴȉȬȉȬȉȦʁɷεȉɷȩȉȲȬʁʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦʜʟʁȬʹʰɔˑʁʦू
ʜʁʟɴȲɔʁȬȉʟȲȬʹȩȡʁʦʹȥʦʰȉɷȦɔȉɫȬʁʦɣʹʟʁʦȬȲȲ̍ʹɔɫɖȥʟɔʁूȬʁʟɔʦȦʁɷʁȉɖʦȲȬȉɔɷζȉȩȡʁे
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Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) – Focus.
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RESULTADO PRIMÁRIO 2019 – EXPECTATIVAS DE MERCADO
(% DO PIB)

CRIAÇÃO LÍQUIDA DE POSTOS FORMAIS DE TRABALHO ACUMULADOS EM 12 MESES
(EM POSTOS DE TRABALHO)
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Fonte: Ministério da Economia – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (dados ajustados).
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AVA N Ç O S N A E C O N O M I A B R A S I L E I R A
O processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira tem avançado e sua continuidade
ȳȲʦʦȲɷȦɔȉɫʜȉʟȉȉ̍ʹȲȬȉȬȉʰȉ˗ȉȬȲɣʹʟʁʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉɫȲʜȉʟȉȉʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫȬȉȲȦʁɷʁɴɔȉे*ɴ
particular, avanços concretos nessa agenda são fundamentais para a consolidação do cenário benigno para
ȉɔɷζȉȩȡʁʜʟʁʦʜȲȦʰɔˑȉे
ʟȲʰʁɴȉȬȉɴȉɔʦʟʁȥʹʦʰȉȬȉȲȦʁɷʁɴɔȉȬȲʜȲɷȬȲʰȉɴȥȳɴȬȉȉɆȲɷȬȉɴɔȦʟʁȲȦʁɷʅɴɔȦȉू̍ʹȲɔɷȦɫʹɔɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦ
̍ʹȲˑɔʦȉɴȉʁȉʹɴȲɷʰʁȬȲʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲूɆȉɷɏʁʦȬȲȲεȦɔȶɷȦɔȉूɴȉɔʁʟζȲ˗ɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬȉȲȦʁɷʁɴɔȉȲɴȲɫɏʁʟɔȉ
do ambiente de negócios. Esses esforços são fundamentais para o crescimento da atividade econômica,
para a redução do custo do crédito e para o desenvolvimento da economia brasileira.
+ɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁȉˑȉɷȩȉʟȲɴɴʹȬȉɷȩȉʦ̍ʹȲʜȲʟɴɔʰȉɴʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬʁʦɴȲʟȦȉȬʁʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦू̍ʹȲʜʟȲȦɔʦȉ
ʦȲɫɔȥȲʟʰȉʟȬȉɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲȬȲεɷȉɷȦɔȉʟʁ=ʁˑȲʟɷʁȲˑʁɫʰȉʟॼʦȲʜȉʟȉʁεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁȉʁȲɴʜʟȲȲɷȬȲȬʁʟɔʦɴʁे
Há avanços a serem feitos também no mercado de trabalho, no mercado de bens e serviços, no sistema
legal e em relação à abertura comercial. Com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios e atrair maior
ȦȉʜɔʰȉɫʜʟʁȬʹʰɔˑʁूʁȉɖʦʰʟȉȥȉɫɏȉʜȉʟȉʁʰɔɴɔˢȉʟȉʦɫȲɆɔʦɫȉȩʚȲʦεɷȉɷȦȲɔʟȉूȬȲʦȲɆʹʟʁʦȲʜʟȲˑɔȬȶɷȦɔȉȲʰʁʟɷȊॼ
ɫȉʦʟȲɅȲʟȶɷȦɔȉʦȉʰȳɴȲʦɴʁʜȉʟȉȉ̍ʹȲɫȉʦɷȉȩʚȲʦȦʁɷʦɔȬȲʟȉȬȉʦˑȉɷɆʹȉʟȬȉʦɷʁȉʦʦʹɷʰʁे
ʁɷʦɔȬȲʟȉɷȬʁʁȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁȉȦʹɴʹɫȉȬʁȬȲʦȬȲʁɔɷɖȦɔʁȬʁʦȉɷʁʦࢾࣆࣅࢽूʁʟȉʦɔɫεȦʁʹʜȉʟȉʰʟȊʦ
em comparação a vários outros pares internacionais. A produtividade da economia brasileira também não
mostrou avanços importantes. A evolução das reformas proporcionará uma grande contribuição para o
crescimento da produtividade da economia.
JɴʜʁʟʰȉɷʰȲʟȲʦʦȉɫʰȉʟ̍ʹȲȉʟȲȬʹȩȡʁȬȉʦʰȉ˗ȉʦȬȲɣʹʟʁʦȥȉɷȦȊʟɔȉʦȬȲˑȲʁȦʁʟʟȲʟȬȲɅʁʟɴȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉɫूȦʁɴ
a atuação do Governo voltada para remover barreiras à concorrência e mitigar falhas de mercado.
Para isso, é fundamental ter um bom diagnóstico dos determinantes do elevado custo do crédito no
Brasil. Desconsiderando-se o custo de captação, segundo estimativas apresentadas no último Relatório
ȬȲ *Ȧʁɷʁɴɔȉ ȉɷȦȊʟɔȉू ȉ ɔɷȉȬɔɴʜɫȶɷȦɔȉ ȳ ʁ Ʌȉʰʁʟ ̍ʹȲ ʟȲʦʜʁɷȬȲ ʜȲɫȉ ɴȉɔʁʟ ʜȉʟȦȲɫȉ Ȭʁ ɥɛɞǱǈǫ bancário,
correspondendo a 37% do total. As despesas administrativas, segunda maior parcela, respondem por
ࢿࣄ২ूȲȉʦʁȥʟɔɆȉȩʚȲʦʰʟɔȥʹʰȊʟɔȉʦूʜʁʟࢿࢾ২ेʁʟεɴूȉɴȉʟɆȲɴεɷȉɷȦȲɔʟȉȬȉʦɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦȦʁʟʟȲʦʜʁɷȬȲȉ
aproximadamente 15% do ɥɛɞǱǈǫԬ
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Não menos relevante, ao longo de 2019, os estímulos monetários adicionais implementados nas principais
ȲȦʁɷʁɴɔȉʦू Ȳɴ ȦʁɷʰȲ˗ʰʁ ȬȲ ȬȲʦȉȦȲɫȲʟȉȩȡʁ ȲȦʁɷʅɴɔȦȉ Ȳ ȬȲ ɔɷζȉȩȡʁ ȉȥȉɔ˗ʁ Ȭȉ ɴȲʰȉू ʰȶɴ ʦɔȬʁ ȦȉʜȉˢȲʦ
de produzir ambiente relativamente favorável para economias emergentes. Entretanto, o cenário segue
incerto, e os riscos associados a uma desaceleração mais intensa da economia global permanecem.

jʁȉɴȥɔȲɷʰȲȬʁɴȳʦʰɔȦʁूȉɔɷζȉȩȡʁȉȦʹɴʹɫȉȬȉȲɷȦʁɷʰʟȉॼʦȲȲɴࣁूࣀࢾ২ूɷʁʜȲʟɖʁȬʁȬȲࢾࢿɴȲʦȲʦȲɷȦȲʟʟȉȬʁ
em dezembro de 2019. Os juros para prazos longos mostraram forte redução ao decorrer de 2019, algo
̍ʹȲɷȡʁˑɔɷɏȉʁȦʁʟʟȲɷȬʁɷʁʦʺɫʰɔɴʁʦȉɷʁʦूȲɴʹɴʦɔɷȉɫȬȲʟȲȬʹȩȡʁȬȉʜȲʟȦȲʜȩȡʁȬʁʦʟɔʦȦʁʦɷʁɴȲʟȦȉȬʁ
ȬʁɴȳʦʰɔȦʁूȥȲɴȦʁɴʁȬȲȦʟȲȬɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬȉȦʁɷȬʹȩȡʁȬȉʜʁɫɖʰɔȦȉɴʁɷȲʰȊʟɔȉेȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁȬȉɔɷζȉȩȡʁȲɴ
ʰʁʟɷʁȬȉɴȲʰȉȲȉȉɷȦʁʟȉɆȲɴȬȉʦȲ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉʦȬȲɔɷζȉȩȡʁʰȶɴʜȲʟɴɔʰɔȬʁȉʟȲȬʹȩȡʁȦʁɷʦɔʦʰȲɷʰȲȬȉʰȉ˗ȉ
ȬȲɣʹʟʁʦेʰȉ˗ȉȬʁɔʦʰȲɴȉ*ʦʜȲȦɔȉɫȬȲ^ɔ̍ʹɔȬȉȩȡʁȲȬȲʹʦʰʂȬɔȉ२ȲɫɔȦ३ू̍ʹȲȉɫȦȉɷȩʁʹࢾࣁूࢿࣂ২ȉʁȉɷʁȲɴ
outubro de 2016, foi reduzida para 4,5% ao ano em dezembro de 2019, seu menor valor histórico. O presente
ʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲζȲ˗ɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁɴʁɷȲʰȊʟɔȉʰȲɴɫȲˑȉȬʁʰȉɴȥȳɴȚ̍ʹȲȬȉȬȉʰȉ˗ȉȬȲɣʹʟʁʦʟȲȉɫȲ˗ॼȉɷʰȲू̍ʹȲʦȲ
ȲɷȦʁɷʰʟȉȉʰʹȉɫɴȲɷʰȲȉȥȉɔ˗ʁȬȲࢾ২ȉʁȉɷʁूɷɖˑȲɫ̍ʹȲʰȲɷȬȲȉȲʦʰɔɴʹɫȉʟȉȲȦʁɷʁɴɔȉे
*ɴʟȲɫȉȩȡʁȚȉʰɔˑɔȬȉȬȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉूȳɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲȬȲʦʰȉȦȉʟ̍ʹȲȉȲȦʁɷʁɴɔȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉʦʁɅʟȲʹȬɔˑȲʟʦʁʦȦɏʁ̍ʹȲʦ
̍ʹȲȉɅȲʰȉʟȉɴʁȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁɷʁȬȲȦʁʟʟȲʟȬȲࢿࢽࢾࣆूȦʁɴʁȉʦɔʰʹȉȩȡʁȬȉʟɆȲɷʰɔɷȉूȉȬȲʦȉȦȲɫȲʟȉȩȡʁȲʦʜȲʟȉȬȉ
tanto no comércio como na atividade global e o desastre em Brumadinho (MG). Todavia, os dados mais
ʟȲȦȲɷʰȲʦʟȲɅʁʟȩȉɴȉȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲȬʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁȬȉȲȦʁɷʁɴɔȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉेsȦȲɷȊʟɔʁ̍ʹȲʦȲ
ʜʟʁɣȲʰȉʦʹʜʚȲ̍ʹȲȲʦʦȉʟȲʰʁɴȉȬȉʁȦʁʟʟȲʟȊȲɴʟɔʰɴʁɆʟȉȬʹȉɫे
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$ɔȉɷʰȲȬȲʦʦȲʦʟɔʦȦʁʦूȦȉȥȲȬȲʦʰȉȦȉʟȉȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲ̍ʹȲȉȲȦʁɷʁɴɔȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉȉʜʟȲʦȲɷʰȉȬȲȉȥʦʁʟˑȲʟȲˑȲɷʰʹȉɫ
ʟȲˑȳʦɷʁɴȲʟȦȉȬʁɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫेsȉɖʦȉʜʟȲʦȲɷʰȉʹɴȥȉɫȉɷȩʁȬȲʜȉɆȉɴȲɷʰʁʦʟʁȥʹʦʰʁूȲɫȲˑȉȬʁȲʦʰʁ̍ʹȲ
ȬȲʟȲʦȲʟˑȉʦूȲ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉʦȬȲɔɷζȉȩȡʁȉɷȦʁʟȉȬȉʦȲɴʰʁʟɷʁȬȉʦɴȲʰȉʦȲʜȲʟʦʜȲȦʰɔˑȉȬȲȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲȬȉʦ
reformas estruturais e da recuperação econômica.

ʦ Ȳ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉʦ ʜʁʦɔʰɔˑȉʦ Ȳɴ ʟȲɫȉȩȡʁ Ț ʟȲʰʁɴȉȬȉ Ȭʁ ʜʟʁȦȲʦʦʁ ȬȲ ȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁ ȲȦʁɷʅɴɔȦʁ ʦȲ ʟȲζȲʰȲɴ
nos mercados de capitais e de crédito. O mercado de capitais no Brasil tem mostrado uma evolução
muito favorável, com o volume de emissões de debêntures crescendo em ritmo acelerado. A redução
ʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫ Ȭȉ ʰȉ˗ȉ ɴȳȬɔȉ ȉɣʹʦʰȉȬȉ Ȭʁʦ εɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁʦ ȬɔȊʟɔʁʦ ȉʜʹʟȉȬʁʦ ɷʁ ȲɫɔȦ ʜȉʟȉ ʰɖʰʹɫʁʦ ɅȲȬȲʟȉɔʦू
ʟȲʦʹɫʰȉȬʁȬʁȦʁɷɣʹɷʰʁȬȲʟȲɅʁʟɴȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉɔʦȲɴȉɷȬȉɴȲɷʰʁूʰȲɴɫȲˑȉȬʁɴʹɔʰȉʦʜȲʦʦʁȉʦȉȬɔˑȲʟʦɔεȦȉʟȲɴ
ʦȲʹʦ ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦू ȬɔʟȲȦɔʁɷȉɷȬʁ ʦȲʹʦ ʟȲȦʹʟʦʁʦ ʜȉʟȉ ʁ ɴȲʟȦȉȬʁ ȬȲ Ȧȉʜɔʰȉɔʦू ʁ ̍ʹȲ ȉɣʹȬȉ ȉ ɅʁɴȲɷʰȉʟ ʁ
empreendedorismo. No mercado de crédito, as operações com recursos livres vêm crescendo a uma taxa
interanual superior a 13% ao ano. Ao mesmo tempo, as taxas de juros bancárias vêm diminuindo.
As taxas médias das novas concessões de crédito com recursos livres têm caído sistematicamente,
comprovando os sólidos avanços do ambiente de negócios brasileiro. Movimentos de redução nas taxas
de juros vêm ocorrendo nas mais diversas modalidades de crédito. Essa redução tem sido um avanço
ɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʜȉʟȉʰʁʟɷȉʟʁȦʟȳȬɔʰʁɴȉɔʦȥȉʟȉʰʁʜȉʟȉȲɴʜʟȲʦȉʦȲɅȉɴɖɫɔȉʦेʁʟȳɴूɔʦʦʁȉɔɷȬȉɷȡʁȳʦʹεȦɔȲɷʰȲ
Ȳʁ=ʁˑȲʟɷʁȲʦʰȊȲɴʜȲɷɏȉȬʁɷȉȥʹʦȦȉʜʁʟʦʁɫʹȩʚȲʦ̍ʹȲɫȲˑȲɴȉʟȲȬʹȩʚȲʦȉȬɔȦɔʁɷȉɔʦȬʁȦʹʦʰʁȬʁȦʟȳȬɔʰʁे
Motor da economia brasileira nos últimos anos, o setor do agronegócio respondeu, em 2018, por 21,1%
do PIB de acordo com cálculos realizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
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(Cepea) da Universidade de São Paulo. Mesmo em cenário de crise, a agropecuária fechou o ano de 2019
alavancando mais uma vez a atividade econômica brasileira.
O Brasil ocupa o primeiro lugar nas exportações mundiais de açúcar, café, suco de laranja, carne bovina,
carne de frango e soja (grão) e a segunda posição nas exportações de milho e algodão.
Dentre os diversos ajustes e medidas tomadas em prol de melhorias estruturais e conjunturais na economia
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉȲȦʁɷʦȲ̍ʹȲɷʰȲȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁʦʹʦʰȲɷʰȉȬʁूȦʹɣʁʦȲɅȲɔʰʁʦȦʁɷʰɔɷʹȉʟȡʁʁʹʦȲʟȡʁʦȲɷʰɔȬʁʦɷʁȬȲȦʁʟʟȲʟ
do ano de 2020, são destacados os pontos a seguir:

ी

ȉʜʟʁˑȉȩȡʁȬȉʟȲɅʁʟɴȉȬȉʟȲˑɔȬȶɷȦɔȉुȉʟȲɅʁʟɴȉε˗ȉʹɴȉɔȬȉȬȲɴɖɷɔɴȉȬȲȉʜʁʦȲɷʰȉȬʁʟɔȉȬȲࣃࣂȉɷʁʦ
ʜȉʟȉʁɏʁɴȲɴȲȬȲࣃࢿȉɷʁʦʜȉʟȉȉɴʹɫɏȲʟेsʹʰʟȉɴʹȬȉɷȩȉɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲȳʁȦȊɫȦʹɫʁȬʁȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁू̍ʹȲˑȉɔ
se basear na média de todos os salários do trabalhador e não nos 80% maiores, como hoje. Além disso,
com 20 anos de contribuição, os trabalhadores homens terão apenas 60% da média. Esse percentual
sobe dois pontos para cada ano de trabalho a mais. Para as mulheres, o tempo de contribuição
ɴɖɷɔɴʁȳȬȲࢾࣂȉɷʁʦेsʦʰʟȉȥȉɫɏȉȬʁʟȲʦȬʁʦȲʰʁʟʜʟɔˑȉȬʁ̍ʹȲɣȊȲʦʰȡʁɷʁɴȲʟȦȉȬʁʰȲʟȡʁȦɔɷȦʁʁʜȩʚȲʦ
ȬȲʰʟȉɷʦɔȩȡʁȲʁʦʦȲʟˑɔȬʁʟȲʦूȬʹȉʦेsʹʰʟȉɴʹȬȉɷȩȉʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉȬȉʟȲɅʁʟɴȉȬȉʟȲˑɔȬȶɷȦɔȉȳȉʟȲȬʹȩȡʁ
ȬȉʜȲɷʦȡʁʜʁʟɴʁʟʰȲȲɴࣁࢽ২̍ʹȉɷȬʁʁʺɷɔȦʁȬȲʜȲɷȬȲɷʰȲȳʁȦʅɷɣʹɆȲेȉȦʹɴʹɫȉȩȡʁȬȲʜȲɷʦȡʁȦʁɴ
ȉʜʁʦȲɷʰȉȬʁʟɔȉʰȉɴȥȳɴɅʁɔʟȲʦʰʟɔɷɆɔȬȉेsȲɷȉȬʁ<ȲȬȲʟȉɫȲɫɔɴɔɷʁʹȉʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬȲȉʜȲɷʦȡʁʦȲʟ
ɴȲɷʁʟ̍ʹȲʹɴʦȉɫȊʟɔʁɴɖɷɔɴʁȲɴȉɷʰȲˑȲȉʦʟȲɆʟȉʦȉʰʹȉɔʦʜȉʟȉʜȉɆȉɴȲɷʰʁȬʁȉȥʁɷʁʦȉɫȉʟɔȉɫेɔɷȬȉ
ȬȲˑȲɴ ʦȲʟ ȉʜʟʁˑȉȬȉʦ ʟȲɆʟȉʦ ȲʦʜȲȦɖεȦȉʦ ʜȉʟȉ ʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉʟ ʁ ȬɔʟȲɔʰʁ Ț ȉʜʁʦȲɷʰȉȬʁʟɔȉ ɷʁʦ Ȧȉʦʁʦ ȬȲ
trabalhadores em condições de periculosidade. A economia estimada é de cerca de R$ 800 bilhões em
ȦȲʟȦȉȬȲȬȲˢȉɷʁʦौ

ी

mudanças nas regras de acesso dos trabalhadores aos recursos do Programa de Integração Social (PIS),
ȬʁʟʁɆʟȉɴȉȬȲ<ʁʟɴȉȩȡʁȬʁȉʰʟɔɴʅɷɔʁȬʁȲʟˑɔȬʁʟʺȥɫɔȦʁ२ȉʦȲʜ३ȲूȲʦʜȲȦɔȉɫɴȲɷʰȲूȬʁ<ʹɷȬʁȬȲ
=ȉʟȉɷʰɔȉȬʁ¢ȲɴʜʁȬȲȲʟˑɔȩʁ२<=¢३ेjʁȦȉʦʁȬʁ<=¢ूɏʁʹˑȲȉɫɔȥȲʟȉȩȡʁɔɴȲȬɔȉʰȉȬȲʦȉ̍ʹȲȬȲȉʰȳ
R$ 500 por conta, valor ampliado para R$ 998 pelo Poder Legislativo. Estima-se em R$ 43 bilhões o
ɔɴʜȉȦʰʁȬʁʦȉ̍ʹȲɔɴȲȬɔȉʰʁȲɴࢿࢽࢾࣆȲࢿࢽࢿࢽे<ʁɔʰȉɴȥȳɴɔɷʦʰɔʰʹɖȬȉȉʦɔʦʰȲɴȊʰɔȦȉȬʁȉ̍ʹȲɷɔˑȲʟʦȊʟɔʁू
ʜʁʟ ɴȲɔʁ Ȭȉ ̍ʹȉɫ ʁʦ ʰʟȉȥȉɫɏȉȬʁʟȲʦ ʁʜʰȉɷʰȲʦ ʜʁȬȲɴ ʦȉȦȉʟ ʜȲʟȦȲɷʰʹȉɫ Ȭȉ ʦʁɴȉ Ȭʁʦ ʦȉɫȬʁʦ Ȭȉʦ ʦʹȉʦ
contas anualmente no mês de seu aniversário, em adição às formas de movimentação já disponíveis.
sʹʰʟȉ ɔɷʁˑȉȩȡʁ ɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲ Ʌʁɔ ȉ ʁȥʟɔɆȉȩȡʁ ȬȲ Ȭɔʦʰʟɔȥʹɔȩȡʁ ȬȲ ࢾࢽࢽ২ Ȭʁʦ ʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦ Ȭʁ <=¢ ʜȉʟȉ
ʰʁȬȉʦȉʦȦʁɷʰȉʦˑɔɷȦʹɫȉȬȉʦेʁʟεɴूɅʁɔʁɅȲʟȲȦɔȬȉȉʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬȲȉɷʰȲȦɔʜȉȩȡʁȬʁʦȉ̍ʹȲȉɷʹȉɫɅʹʰʹʟʁ
ʜʁʟɴȲɔʁȬȲȦʟȳȬɔʰʁूȉȲ˗ȲɴʜɫʁȬʁ̍ʹȲʦȲɅȉˢȦʁɴȉʟȲʦʰɔʰʹɔȩȡʁȬʁJूȦʹɣʁʟɔʦȦʁȳɴʹɔʰʁȥȉɔ˗ʁʜȉʟȉʁ
ȲɴʜʟȲʦʰȉȬʁʟूʁ̍ʹȲɫȲˑȉȚʟȲȬʹȩȡʁȬȉʰȉ˗ȉȬȲɣʹʟʁʦʜȉʟȉʁʦʰʟȉȥȉɫɏȉȬʁʟȲʦौ

ी

ʟȲɅʁʟɴȉȬȉɫȲɆɔʦɫȉȩȡʁȬʁȦȉȬȉʦʰʟʁʜʁʦɔʰɔˑʁूȦʁɴˑɔʦʰȉʦȉʜʟʁɴʁˑȲʟȉɔɷȦɫʹʦȡʁεɷȉɷȦȲɔʟȉȲȉʟȲȬʹȩȡʁ
do ɥɛɞǱǈǫ bancário e do custo do crédito ao tomador, tanto por melhorar o conjunto de informações

ी

mecanismos de garantias ao crédito rural com a edição da Medida Provisória do Agro (Medida
ʟʁˑɔʦʂʟɔȉ ɷ ूࣄࣆࣅ ڎȬȲ ࢾ ڎȬȲ ʁʹʰʹȥʟʁ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆ३ू Ȧʁɴ ʁ ʜʟʁʜʂʦɔʰʁ ȬȲ ʦɔɴʜɫɔεȦȉʟ ʜʟʁȦȲʦʦʁʦू ʟȲȬʹˢɔʟ
custos e aumentar a transparência e segurança nas operações voltadas ao agronegócio, por meio da
ɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁ Ȭȉ ʟȲʦʜȲȦʰɔˑȉ Ȳʦʰʟʹʰʹʟȉ ȬȲ ʰɖʰʹɫʁʦे  g Ȧʟɔʁʹ ʁ <ʹɷȬʁ ȬȲ ˑȉɫ <ʟȉʰȲʟɷʁ २<<३ू ʁ
ȲɆɔɴȲȬȲɅȲʰȉȩȡʁȬʁJɴʂˑȲɫʹʟȉɫȲȉȳȬʹɫȉJɴʁȥɔɫɔȊʟɔȉʹʟȉɫ२J३ू̍ʹȲɴȲɫɏʁʟȉɴʁȉɴȥɔȲɷʰȲ
de negócios por meio do fortalecimento das garantias a serem utilizadas em operações de crédito
ȦʁɷʰʟȉʰȉȬȉʦʜʁʟʜʟʁʜʟɔȲʰȊʟɔʁʦȲʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦʟʹʟȉɔʦे<ʁɔʟȲʦʜʁɷʦȊˑȲɫʰȉɴȥȳɴʜȲɫȉȬȲɴʁȦʟȉʰɔˢȉȩȡʁȬʁ
ȉȦȲʦʦʁȉʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦʜȉʟȉȲ̍ʹȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲʰȉ˗ȉʦȬȲɣʹʟʁʦʜʁʟ̍ʹȉɫ̍ʹȲʟɔɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁεɷȉɷȦȲɔʟȉ̍ʹȲʁʜȲʟȲ
ȦʁɴȦʟȳȬɔʰʁʟʹʟȉɫूʁ̍ʹȲʜȲʟɴɔʰɔʟȊɴȉɔʁʟȦʁɷȦʁʟʟȶɷȦɔȉȲूȦʁɷʦȲ̍ʹȲɷʰȲɴȲɷʰȲूȉʟȲȬʹȩȡʁȬȲɆȉʦʰʁʦʜȲɫʁ
=ʁˑȲʟɷʁȲȉȦʁɷȦȲʦʦȡʁȬʁȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁȉʹɴɴȉɔʁʟɷʺɴȲʟʁȬȲʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦʟʹʟȉɔʦौ

ी

a ȲȬȲ jȉȦɔʁɷȉɫ ʜȉʟȉ ɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁ Ȭʁ ȲɆɔʦʰʟʁ Ȳ ^ȲɆȉɫɔˢȉȩȡʁ ȬȲ *ɴʜʟȲʦȉʦ Ȳ jȲɆʂȦɔʁʦ २ȲȬȲʦɔɴ३
ʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰʁʹूȲɴࢿࢽࢾࣆूȉʟȲȬʹȩȡʁɷʁʰȲɴʜʁȬȲȉȥȲʟʰʹʟȉूȉɫʰȲʟȉȩȡʁȲȲ˗ʰɔɷȩȡʁȬȲȲɴʜʟȲʦȉʦ̍ʹȲȲ˗ȲʟȦȲɴ
atividades de baixo risco, conforme previsão da Lei de Liberdade Econômica. O tempo médio para a
ȉȥȲʟʰʹʟȉȬȲʹɴȉȲɴʜʟȲʦȉȳȬȲ̍ʹȉʰʟʁȬɔȉʦȲࢾࢿɏʁʟȉʦूʦȲɷȬʁ̍ʹȲࣃࣅ২ȬȉʦȉȥȲʟʰʹʟȉʦȬȲȲɴʜʟȲʦȉʦʦȡʁ
ʟȲȉɫɔˢȉȬȉʦȲɴȉʰȳʰʟȶʦȬɔȉʦेɫȳɴȬɔʦʦʁूʜȉʦʦʁʹȉʜȲʟɴɔʰɔʟ̍ʹȲȉȉȥȲʟʰʹʟȉूȉɫʰȲʟȉȩȡʁʁʹȥȉɔ˗ȉȬȲεɫɔȉɔʦ
sejam realizadas na junta comercial da matriz, evitando deslocamentos excessivos para o empreendedor
ȲʜʟʁɴʁˑȲɷȬʁʟȲȬʹȩȡʁȬȲȦʹʦʰʁʦौ

ी

facilitação e conformidade das operações de importação, exportação e trânsito aduaneiro, assim como
promoção de segurança da cadeia logística internacional, por meio da modernização do Programa
Portal Único de Comércio Exterior (PCE) e do Programa Operador Econômico Autorizado (OEA),
ȦʁɴˑɔʦʰȉʦȚɔɷʰȲɷʦɔεȦȉȩȡʁȬʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲɔɷʦȲʟȩȡʁȲȦʁɷʅɴɔȦȉɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫौ

ी

ɔɷʰȲʟɷȉɫɔˢȉȩȡʁ ȬȲ ȬɔˑȲʟʦʁʦ ȉȦʁʟȬʁʦ ȦʁɴȲʟȦɔȉɔʦू ̍ʹȲ ʜʁʦʦʹȲɴ ʁȥɣȲʰɔˑʁʦ ȬȲ ɅȉȦɔɫɔʰȉʟ ʁ ȦʁɴȳʟȦɔʁ Ȳ ʁ
investimento, conceder preferências tarifárias, possibilitar a troca de informações em matéria tributária,
ʦɔɴʜɫɔεȦȉʟʟȲɆɔɴȲʦȉȬʹȉɷȲɔʟʁʦूȲɷʰʟȲʁʹʰʟʁʦȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦे*ɴࢿࢽࢾࣆूʁȦʁɴȳʟȦɔʁȥɔɫȉʰȲʟȉɫȬȲȉʹʰʁɴʂˑȲɔʦ
ȲɷʰʟȲʟȉʦɔɫȲgȳ˗ɔȦʁʜȉʦʦʁʹȉʁȦʁʟʟȲʟɫɔˑʟȲɴȲɷʰȲूʦȲɴȦʁȥʟȉɷȩȉȬȲʰȉʟɔɅȉʦʁʹɫɔɴɔʰȉȩȡʁ̍ʹȉɷʰɔʰȉʰɔˑȉे
ʁʟ ʦʹȉ ˑȲˢू ʟȉʦɔɫ Ȳ ʟɆȲɷʰɔɷȉ ȦȲɫȲȥʟȉʟȉɴ ȉȦʁʟȬʁ ̍ʹȲ ʜʟȲˑȶ ʁ Ʌʹʰʹʟʁ ɫɔˑʟȲ ȦʁɴȳʟȦɔʁ ȬȲ ˑȲɖȦʹɫʁʦ Ȳ
ȉʹʰʁʜȲȩȉʦȲɷʰʟȲʁʦʜȉɖʦȲʦूʦȲɴȦʁɷȬɔȦɔʁɷȉɫɔȬȉȬȲʦे¢ȉɴȥȳɴूȲɴࢿࢽࢾࣆूɅʁɔεʟɴȉȬʁʁɴȉɔʁʟȉȦʁʟȬʁȲɷʰʟȲ
ʟȲɆɔʚȲʦȬȉɏɔʦʰʂʟɔȉूʁȦʁʟȬʁȬȲʦʦʁȦɔȉȩȡʁɔʟʟȲɆɔʁɷȉɫgȲʟȦʁʦʹɫॼ©ɷɔȡʁ*ʹʟʁʜȲɔȉूʁʦ̍ʹȉɔʦूɣʹɷʰʁʦू
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ȬɔʦʜʁɷɖˑȲɔʦʦʁȥʟȲʁʦʰʁɴȉȬʁʟȲʦȬȲȦʟȳȬɔʰʁȦʁɴʁʜʁʟȉʹɴȲɷʰȉʟȉȦʁɷȦʁʟʟȶɷȦɔȉɷʁʦȲʰʁʟεɷȉɷȦȲɔʟʁȬȲ
oferta de crédito, ao eliminar a vantagem informacional dos grandes bancos. Com a aprovação da
^ȲɔʁɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟɷࣅूࣃࣃࢾڎȬȲȉȥʟɔɫȬȲࢿࢽࢾࣆूȉȉȥʟȉɷɆȶɷȦɔȉȬʁȦȉȬȉʦʰʟʁȉʹɴȲɷʰȉʟȊूȬɔɅʹɷȬɔɷȬʁʦȲʹʦ
ȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦʜȉʟȉ̍ʹȉʦȲȉʰʁʰȉɫɔȬȉȬȲȬʁʦʰʁɴȉȬʁʟȲʦȬȲȦʟȳȬɔʰʁʜȲʦʦʁȉ̎ɖʦɔȦȉूɔɷȦɫʹʦɔˑȲȬȲʜȉʟʰȲȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁ
̍ʹȲɏʁɣȲɷȡʁʰȲɴȉȦȲʦʦʁȉʁɴȲʟȦȉȬʁȬȲȦʟȳȬɔʰʁɅʁʟɴȉɫूɴȉʦ̍ʹȲʜȉɆȉȲɴȬɔȉʦʹȉʦȦʁɷʰȉʦूȦʁɴʁʟȲʦʹɫʰȉȬʁ
ȬȉɔɷȦɫʹʦȡʁȬȲɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦʜʁʟʜʟȲʦʰȉȬʁʟȲʦȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦȦʁɷʰɔɷʹȉȬʁʦȦʁɴʁʰȲɫȲɅʁɷɔȉȲɫʹˢौ
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representam cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Adicionalmente,
o Mercosul, com protagonismo brasileiro, também concluiu negociações com a Associação Europeia
ȬȲ^ɔˑʟȲʁɴȳʟȦɔʁ२*<¢३ूȥɫʁȦʁȦʁɴʜʁʦʰʁʜʁʟʹɖȩȉूjʁʟʹȲɆȉूJʦɫȒɷȬɔȉȲ^ɔȲȦɏʰȲɷʦʰȲɔɷौ

ी

criação do contrato de trabalho Verde e Amarelo e reestruturação do Programa Nacional de
gɔȦʟʁȦʟȳȬɔʰʁ ʟʁȬʹʰɔˑʁ sʟɔȲɷʰȉȬʁ २jgs३ू ʜʁʟ ɴȲɔʁ Ȭȉ gȲȬɔȬȉ ʟʁˑɔʦʂʟɔȉ ɷ ूࣂࢽࣆ ڎȬȲ ࢾࢾ ȬȲ
ɷʁˑȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆू̍ʹȲʟȲʺɷȲɴȲȬɔȬȉʦ̍ʹȲˑɔʦȉɴȚʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁɷʁʟɴȉʰɔˑȉȲȚʜʟʁɴʁȩȡʁȬȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉ
jurídica para favorecer o ambiente de negócios. O contrato de trabalho Verde e Amarelo tem como
ʁȥɣȲʰɔˑʁȦʟɔȉʟʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦʜȉʟȉɣʁˑȲɷʦȲɷʰʟȲࢾࣅȲࢿࣆȉɷʁʦȲɴȥʹʦȦȉȬʁʜʟɔɴȲɔʟʁȲɴʜʟȲɆʁौ

ी

revisão de todas as 36 normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, cujo processo é
conduzido em ambiente tripartite, com a participação de trabalhadores e empregadores. Em 2019,
ɅʁʟȉɴʟȲˑɔʦȉȬȉʦȲʜʹȥɫɔȦȉȬȉʦȉʦʦȲɆʹɔɷʰȲʦjʦुࢾूࢿ२ʟȲˑʁɆȉȬȉ३ूࣀूࢾࢿूࢿࢽूࢿࣁȲࢿࣅौȉɫȳɴȬɔʦʦʁूʜʟʁȦȲȬȲʹॼ
se às revisões do anexo de calor da NR15 e de um item da NR16, ambas com impactos relevantes.
¢ȉɴȥȳɴɅʁʟȉɴȦʁɷȦɫʹɖȬȉʦȉȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬȲʹɴɷʁʟɴȉʰɔˑʁ̍ʹȲʰʟȉʰȉȬʁʜʟʁɆʟȉɴȉȬȲɆȲʟȲɷȦɔȉɴȲɷʰʁȬȲ
ʟɔʦȦʁʦू̍ʹȲȬȲˑȲȲɷʰʟȉʟɷȉjࢾूȲȉʟȲˑɔʦȡʁȬȉʦjʦࣄूࣆȲࢾࣅू̍ʹȲȬȲˑȲɴʦȲʟʜʹȥɫɔȦȉȬȉʦȲɴɅȲˑȲʟȲɔʟʁ
ȬȲʦʰȲȉɷʁौ

ी

inicialização de diversos processos de desestatização e desinvestimentos no sentido de reordenar a
ʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁȬʁ*ʦʰȉȬʁɷȉȲȦʁɷʁɴɔȉȲɆȲʟȉʟʹɴȉɴȉɔʁʟȲεȦɔȶɷȦɔȉɷȉȉɫʁȦȉȩȡʁȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦʜʁʟɴȲɔʁ
ȬȉˑȲɷȬȉȬȲȉʰɔˑʁʦʁɷȲʟʁʦʁʦ̍ʹȲɷȡʁɅȉˢȲɴʜȉʟʰȲȬȉȉʰɔˑɔȬȉȬȲʜʟɔɷȦɔʜȉɫȬȉʦȦʁɴʜȉɷɏɔȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦू
superando a expectativa inicial de R$ 76 bilhões para R$ 105,4 bilhões realizados em 2019. A União
reduziu sua participação ou se desfez totalmente de 71 ativos estatais, sendo 14 subsidiárias, 38 empresas
coligadas e 19 participações minoritárias. Em paralelo, foram realizados planos para a redução do
̍ʹȉȬʟʁȬȲʜȲʦʦʁȉɫȬȉʦȲʦʰȉʰȉɔʦɅȲȬȲʟȉɔʦूʰʁʰȉɫɔˢȉɷȬʁࢾࣁɴɔɫȬȲʦɫɔɆȉɴȲɷʰʁʦˑʁɫʹɷʰȊʟɔʁʦूʁ̍ʹȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟȊ
uma economia bilionária com a folha de pagamentos dessas empresas já neste ano. Essa nova política
ʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉȉʁ*ʦʰȉȬʁɴȉɔʁʟȲεȦɔȶɷȦɔȉȲȲʦʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲʁʟȩȉɴȲɷʰȊʟɔȉूȚɴȲȬɔȬȉȲɴ̍ʹȲȲʦʦȉʦȲɴʜʟȲʦȉʦ
ʦȡʁȦʁɷȬʹˢɔȬȉʦȉʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲȬȲʦȲʦʰȉʰɔˢȉȩȡʁौ

ी

ȉʜʟʁˑȉȩȡʁȬȉ^ȲɔɷूࣃࣁࣅेࣀࢾڎȬȲࢾࣅȬȲɣʹɷɏʁȬȲࢿࢽࢾࣆू̍ʹȲɔɷʦʰɔʰʹɔʁʟʁɆʟȉɴȉ*ʦʜȲȦɔȉɫʜȉʟȉɷȊɫɔʦȲȬȲ
ȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦȦʁɴJɷȬɖȦɔʁʦȬȲJʟʟȲɆʹɫȉʟɔȬȉȬȲूʁʟʁɆʟȉɴȉȬȲȲˑɔʦȡʁȬȲȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦʜʁʟJɷȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲू
ʁ ʅɷʹʦ ȬȲ $ȲʦȲɴʜȲɷɏʁ JɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫ ʜʁʟ ɷȊɫɔʦȲ ȬȲ ȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦ Ȧʁɴ JɷȬɖȦɔʁʦ ȬȲ JʟʟȲɆʹɫȉʟɔȬȉȬȲ
ȬʁgʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁsʜȲʟȉȦɔʁɷȉɫȬȲȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦȲʁʅɷʹʦȬȲ$ȲʦȲɴʜȲɷɏʁJɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫʜʁʟȲʟɖȦɔȉ
gȳȬɔȦȉȲɴȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦʜʁʟJɷȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲेjȉȲʦʦȶɷȦɔȉूʁʰȲ˗ʰʁʰʟȉʰȉȬʁȦʁɴȥȉʰȲȉɅʟȉʹȬȲʦɷȉȲʦɅȲʟȉ
ȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑȉूʰʟȉȥȉɫɏɔʦʰȉȲʜʟȲˑɔȬȲɷȦɔȊʟɔȉेXȊȉ^ȲɔɷूࣃࣄࣅेࣀࢾڎȬȲࢿࢽȬȲʦȲʰȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆूȬɔʦʜʚȲʦʁȥʟȲ
ɏʁɷʁʟȊʟɔʁʦʜȲʟɔȦɔȉɔʦȲɴȉȩʚȲʦȲɴ̍ʹȲʁJɷʦʰɔʰʹʰʁjȉȦɔʁɷȉɫȬʁȲɆʹʟʁʁȦɔȉɫ२Jj३εɆʹʟȲȦʁɴʁʜȉʟʰȲ
e altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com um conjunto de medidas para a redução da
ɣʹȬɔȦɔȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲȬɔʟȲɔʰʁʜʺȥɫɔȦʁौ

tramitação de medidas de combate a devedores contumazes e de fortalecimento da cobrança da
dívida ativa no âmbito da administração tributária federal e, também, o desenvolvimento do
ʜʟʁȦȲʦʦʁȲɫȲʰʟʅɷɔȦʁȬʁʦȉʹʰʁʦȬȲɔɷɅʟȉȩȡʁȲȬȲɷʁʰɔεȦȉȩʚȲʦȬȲȬȳȥɔʰʁȬȲ<=¢े*ɴʁʹʰʟȉʦɅʟȲɷʰȲʦ
de ação, estão previstos o desenvolvimento de ferramentas de autodiagnóstico no cumprimento da
legislação trabalhista, a criação da auditoria remota e do canal de denúncias e o aprimoramento
ȬȉεʦȦȉɫɔˢȉȩȡʁȬʁ<=¢ʜʁʟɴȲɔʁȬɔɆɔʰȉɫȲȬȉȉʟʰȲɔʟȉȬȲ¢ʟȉȥȉɫɏʁȲʟȲˑɔȬȶɷȦɔȉʁȦɔȉɫȬɔɆɔʰȉɫ
२¢ȬɔɆɔʰȉɫ३ूʜȲʟɴɔʰɔɷȬʁ̍ʹȲʁȉȬȉʦʰʟʁȬȲȲʦʦʁȉʦ<ɖʦɔȦȉʦ२<३ʦȲɣȉʁȬʁȦʹɴȲɷʰʁʦʹεȦɔȲɷʰȲ
ʜȉʟȉ Ʌʁʟɴȉɫɔˢȉʟ ʹɴȉ Ȧʁɷʰʟȉʰȉȩȡʁे *ɴ ࢿࢽࢿࢽू ʁ ʦȲɆʹʟʁॼȬȲʦȲɴʜʟȲɆʁ ʜʁȬȲʟȊ ʦȲʟ ʟȲ̍ʹɔʦɔʰȉȬʁ ʜȲɫȉ
¢$ɔɆɔʰȉɫौȲ

ी

implantação da concorrência no mercado nacional de loterias com a venda da Loteria Instantânea
Exclusiva (Lotex), em 22 de outubro de 2019, ao Consórcio Estrela (IGT / SGI) – LȶɯǱɞȶǈɯȓɀȶǈȪ?ǈȳǱ
¤ǱǥȎȶɀȪɀ̾, da Itália, e ǥȓǱȶɯȓ̇ǥ?ǈȳǱɥLȶɯǱɞȶǈɯȓɀȶǈȪ, dos Estados Unidos da América (EUA).

sɅʹʰʹʟʁȬȉʦ̎ɔɷȉɷȩȉʦȬȉ©ɷɔȡʁȲȬʁʦ*ʦʰȉȬʁʦȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦȳɅʁȦʁʜʟɔʁʟɔʰȊʟɔʁूȲȉʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁȬʁ
ʁɷɆʟȲʦʦʁjȉȦɔʁɷȉɫȳɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɫेsɫȉɷʁȬȲʟʁɴʁȩȡʁȬȲ*̍ʹɔɫɖȥʟɔʁ<ɔʦȦȉɫ२*<३ʜʟʁʜʚȲʁɅȲʟʰȉ
ȬȲ ȉˑȉɫ Ȭʁ ¢Ȳʦʁʹʟʁ jȉȦɔʁɷȉɫ Ȳɴ ʁʜȲʟȉȩʚȲʦ ȬȲ ȦʟȳȬɔʰʁ Ț̍ʹȲɫȲʦ ȲɷʰȲʦ ʦʹȥɷȉȦɔʁɷȉɔʦ ̍ʹȲ Ȳʦʰȡʁ Ȧʁɴ
ʦɔʰʹȉȩȡʁ̎ɔɷȉɷȦȲɔʟȉɅʟȊɆɔɫȲʦȲȦʁɴʜʟʁɴȲʰȲʟȲɴȉɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟɴȲȬɔȬȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉɷʰȲʦ̍ʹȲɴȲɫɏʁʟȲɴ
ȉʜʁʹʜȉɷȩȉȦʁʟʟȲɷʰȲेXȊʁɫȉɷʁgȉɔʦʟȉʦɔɫू̍ʹȲȉȥʟȉɷɆȲȉʦʟʁʜʁʦʰȉʦȬȲ*ɴȲɷȬȉʁɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫ
(PECs) nosࢾࣅࣃूࢾࣅࣄȲࢾࣅࣅूȬȲࢿࢽࢾࣆूɅʁɔȲɫȉȥʁʟȉȬʁʜȲɫʁʁȬȲʟ*˗ȲȦʹʰɔˑʁ<ȲȬȲʟȉɫȲȲʦʰȊȲɴʰʟȉɴɔʰȉȩȡʁ
ɔɷɔȦɔȉɫɷʁȲɷȉȬʁ<ȲȬȲʟȉɫे*ʦʰȡʁʦȲɷȬʁȦɏȉɴȉȬȉʦȬȲ**ɴȲʟɆȲɷȦɔȉɫू*Ȭʁʦ<ʹɷȬʁʦȲ*Ȭʁ
ȉȦʰʁ<ȲȬȲʟȉʰɔˑʁूʟȲʦʜȲȦʰɔˑȉɴȲɷʰȲे

CAPÍTULO III RESULTADOS MELHORES

ी

ɫȳɴȬȲȲɷȬȲʟȲȩȉʟ̍ʹȲʦʰʚȲʦεʦȦȉɔʦȬȲɴȉɔʦȦʹʟʰʁʜʟȉˢʁȦʁɴȉ*Ȭʁʦ<ʹɷȬʁʦȲȉ**ɴȲʟɆȲɷȦɔȉɫूȉ*
ȬʁȉȦʰʁ<ȲȬȲʟȉʰɔˑʁʜʟʁʜʚȲȬȲʦȦȲɷʰʟȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦȲɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁʟȲɆɔʁɷȉɫूɴȉʟȦʁɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫ
ȬȉɷʁˑȉʁʟȬȲɴεʦȦȉɫȲȬȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉɣʹʟɖȬɔȦȉू̍ʹȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉɴȉɔʦȉʹʰʁɷʁɴɔȉȲɴȉɔʁʟʟȲʦʜʁɷʦȉȥɔɫɔȬȉȬȲȉʁʦ
gestores públicos, aproximando o recurso do cidadão. O aumento das transferências aos entes tem como
ȦʁɷʰʟȉʜȉʟʰɔȬȉʁεɴȬʁɔɴʜȉʦʦȲʦʁȥʟȲȉ^ȲɔZȉɷȬɔʟȲȲ˗ɔɆȲɴȉɔʦȉʹʦʰȲʟɔȬȉȬȲȬȲ*ʦʰȉȬʁʦȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦूʹɴȉ
ˑȲˢ̍ʹȲȉȦȉȥȉȦʁɴȉʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬȲʟȲʦɆȉʰȲȬȲʦʦȲʦʜȲɫȉ©ɷɔȡʁे
O leilão da cessão onerosa, em novembro de 2019, além de acelerar a exploração de petróleo no pré-sal
ʰȉɴȥȳɴȦʁɷʰʟɔȥʹɔʹʜȉʟȉȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉʦȦʁɷʰȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦɷȉȦɔʁɷȉɔʦूʜʁʦʰʁ̍ʹȲʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦʦȲʟȡʁʟȲʜȉʟʰɔȬʁʦ
entre os cofres de Estados e Municípios.
*ɷ̍ʹȉɷʰʁʰȉɔʦʟȲɅʁʟɴȉʦɅʁʟȉɴʜʟʁʜʁʦʰȉʦʁʹɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȬȉʦूʁʹʰʟȉʦȲʦʰȡʁʦȲɷȬʁȉɷȉɫɔʦȉȬȉʦȲȬȲɫɔɷȲȉȬȉʦ
para apresentação em 2020. Ademais, há iniciativas no sentido de:

ी
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ी

ʦɔɴʜɫɔεȦȉʟɷʁʟɴȉʦȲʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰʁʦʜȉʟȉɔɷȦʟȲɴȲɷʰȉʟȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑȲʟȬɔˑȲʟʦʁʦʦȲʰʁʟȲʦूȦʁɴʁʁεɷȉɷȦȲɔʟʁू
de previdência complementar, seguros, crédito, garantias, capitalização e mercado de capitais, com o
intuito de melhorar o ambiente de negócios brasileiro, urbano e rural, possibilitando a criação de
ɷʁˑʁʦȲɴȲɫɏʁʟȲʦʜʁʦʰʁʦȬȲʰʟȉȥȉɫɏʁौ

ी

favorecer a estabilização da renda e incentivar a permanência do produtor rural no campo, em prol de
ɴȉɔʁʟʦȲɆʹʟȉɷȩȉȉɫɔɴȲɷʰȉʟȬʁʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦूʜȉʟȉʁ̍ʹȲȲʦʰȡʁʜʟȲˑɔʦʰȉʦɴȲȬɔȬȉʦʟȲɅȲʟȲɷʰȲʦȚɴɔʰɔɆȉȩȡʁ
ȬȲ ʟɔʦȦʁ Ȭȉ ʜʟʁȬʹȩȡʁ Ȳ Ȭȉ ʟȲɷȬȉ Ȭʁ ʦȲʰʁʟ ȉɆʟʁʜȲȦʹȊʟɔʁू ʟȲɫȉȦɔʁɷȉȬʁ ȉ ζʹʰʹȉȩʚȲʦ ʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉʦ ȬȲ
ʜʟȲȩʁʦूʦȲɴ̍ʹȲʦȲȲɫȲˑȲʁȦʹʦʰʁεʦȦȉɫ२ʹɴȲ˗ȲɴʜɫʁʦȡʁȉʦȉȩʚȲʦ̍ʹȲɔɷʰȲɷʦɔεȦȉɴȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȬʁʦȲɆʹʟʁ
ʟʹʟȉɫȦʁɷʰʟȉʟɔʦȦʁȦɫɔɴȊʰɔȦʁूȉɴʜɫɔȉɷȬʁॼʦȲʁɷʺɴȲʟʁȬȲɅȉɴɖɫɔȉʦȉʰȲɷȬɔȬȉʦूȦʁɷɅʁʟɴȲȦʁɷεɆʹʟȉȬʁɷʁ
ʁʟȩȉɴȲɷʰʁɅȲȬȲʟȉɫȬȲࢿࢽࢿࢽ३ौ

ी

ɴȲɫɏʁʟȉʟ ʁ ʜʟʁȦȲʦʦʁ ȬȲ ɔɴʜʁʟʰȉȩȡʁ ȬȲ ɴʁȬʁ ȉ ȉɆʟȲɆȉʟ ȉʦ ȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦ ɴȲȬɔȉɷʰȲ ζʹ˗ʁ ʺɷɔȦʁ ȬȲ
ɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦूɔɷʰȲɆʟȉɷȬʁʁʦȦʁɷʰʟʁɫȲʦȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑʁʦूȉȬʹȉɷȲɔʟʁʦूεʦȦȉɔʦȲɫʁɆɖʦʰɔȦʁʦेʹʦȦȉॼʦȲʰȉɴȥȳɴ
permitir o conhecimento das obrigações pecuniárias e o pagamento centralizado de impostos, taxas
e tarifas públicas correlacionadas aos processos de importação e de exportação, de forma simples,
ȉʹʰʁɴȊʰɔȦȉȲʁʟɆȉɷɔˢȉȬȉɷʁʦɖʰɔʁȬʁʁʟʰȉɫªɷɔȦʁȬȲʁɴȳʟȦɔʁ*˗ʰȲʟɔʁʟौ

ी

promover a integração com outros órgãos anuentes e estabelecer acordos de reconhecimento mútuo
ȦʁɴʁʹʰʟʁʦʜȉɖʦȲʦूȦʁɴʁɔɷʰʹɔʰʁȬȲʦȲʁȥʰȲʟɴȉɔʁʟȉɆɔɫɔȬȉȬȲȲʟȲȬʹȩȡʁɷʁȦʹʦʰʁȬȉʦʰʟȉɷʦȉȩʚȲʦ̍ʹȲ
ȲɷˑʁɫˑȉɴȲɴʜʟȲʦȉʦs*ूʟȲʦʹɫʰȉɷȬʁɷʁȉʹɴȲɷʰʁȬȉȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲȬȉʦȲɴʜʟȲʦȉʦɷȉȦɔʁɷȉɔʦौ

ी

ʦɔɴʜɫɔεȦȉʟ ȉ ɫȲɆɔʦɫȉȩȡʁ Ȭʁʦ ʜʟʁȦȲʦʦʁʦ ȬȲ ȬȲʦȲʦʰȉʰɔˢȉȩȡʁ Ȳ ȬȲʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁ Ȭȉʦ Ȳʦʰȉʰȉɔʦ Ȳ ȉʰɔˑʁʦ
ɔɴʁȥɔɫɔȊʟɔʁʦȬȉ©ɷɔȡʁौȉʟȲɆʹɫȉʟɔˢȉȩȡʁɅʹɷȬɔȊʟɔȉूȉȦʁɴʜȉɷɏȉȬȉȬȉʟȉȦɔʁɷȉɫɔˢȉȩȡʁȬʁʹʦʁȬʁʦɔɴʂˑȲɔʦ
para uma melhor destinação de cada um deles, permitirá eliminar a ocupação irregular e o abandono
ʜʁʟɴȲɔʁȬȉȉɫɔȲɷȉȩȡʁȬʁʦȥȲɷʦूʟȲȬʹˢɔɷȬʁȬȲʦʜȲʦȉʦȦʁɴɴȉɷʹʰȲɷȩȡʁूȦʁɷʦȲʟˑȉȩȡʁȲɣʹȬɔȦɔȉɫɔˢȉȩȡʁौ

ी

ȲɅȲʰɔˑȉʟɴȲȬɔȬȉʦȬȲʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁȬʁʦɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁʦȬȲɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉȬȲȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉʦȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉȦʁɴȲʟȦɔȉɫौ
ȬȲ ʟȲɆʹɫȉȩȡʁ Ȳ ɅȉȦɔɫɔʰȉȩȡʁ Ȭʁ ȦʁɴȳʟȦɔʁ Ȳ˗ʰȲʟɔʁʟौ ȬȲ ɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁ Ȭȉʦ Ȳʦʰʟʹʰʹʟȉʦ ȬȲ εɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁ
ȲɆȉʟȉɷʰɔȉȚʦȲ˗ʜʁʟʰȉȩʚȲʦौȲȬȲȉʰʟȉȩȡʁȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦूȥȲɴȦʁɴʁȲɫȲˑȉʟȉȦʁɴʜɫȲ˗ɔȬȉȬȲȲʁˑȉɫʁʟ
ȉɆʟȲɆȉȬʁȬȉʦȲ˗ʜʁʟʰȉȩʚȲʦौ

ी

ɔɷʰȲɷʦɔεȦȉʟ ȉ ȉɆȲɷȬȉ ȬȲ ɷȲɆʁȦɔȉȩʚȲʦ ȦʁɴȲʟȦɔȉɔʦू Ȭɔɷȉɴɔˢȉʟ ɴȲȦȉɷɔʦɴʁʦ ȬȲ ȬɔȊɫʁɆʁʦ ȦʁɴȲʟȦɔȉɔʦ
bilaterais e regionais e buscar maior poder de voz nos fóruns multilaterais e organismos
ɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦौȦʁɴȲʦʦȲʜʟʁʜʂʦɔʰʁूȉʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁȬʁʟȉʦɔɫɷʁjʁˑʁȉɷȦʁȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ
२j$३ɅʁɔȉȦʁʟȬȉȬȉौ

promover a negociação, via Mercosul, de acordos comerciais de última geração com Canadá,
Coreia do Sul e Cingapura, além de novas negociações com parceiros comerciais relevantes, a serem
ɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȬȉʦौ

ी

ʜʟʁȦȲȬȲʟʁȲɷȦȉɴɔɷɏȉɴȲɷʰʁȬʁεɴȬȉʹɷɔȦɔȬȉȬȲʦɔɷȬɔȦȉɫȲȥʹʦȦȉʟȉʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁɔɷɅʟȉȦʁɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫ
ȬʁʦɔʦʰȲɴȉȬȲʟȲˑɔȬȶɷȦɔȉʁȦɔȉɫȲȉȬȲ̍ʹȉȩʚȲʦȬȲɷʁʟɴȉʦȬȲɫȉȬȲȦʁʟʟȲɷʰȲʦौȲ

ी

aprimorar os cadastros do cidadão para reduzir fraudes e erros, aumentando a focalização das
políticas sociais, além de incrementar a prestação de serviços previdenciários ao cidadão por meio da
ȬɔɆɔʰȉɫɔˢȉȩȡʁȲʜʟʁɴʁˑȲʟȉȲȬʹȦȉȩȡʁεɷȉɷȦȲɔʟȉȲʜʟȲˑɔȬȲɷȦɔȊʟɔȉे

s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʰȉɴȥȳɴʰȲɴȥʹʦȦȉȬʁɔȬȲɷʰɔεȦȉʟɴȲȬɔȬȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉɔʦ̍ʹȲȦʁɷʰʟɔȥʹȉɴȦʁɴʁȉʹɴȲɷʰʁ
Ȭȉ ʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲ Ȭʁ ʦɔʦʰȲɴȉ εɷȉɷȦȲɔʟʁ Ȳ ʟȲȬʹˢȉɴ ʁ Ȧʹʦʰʁ Ȭʁ ȦʟȳȬɔʰʁ ɷʁ ʟȉʦɔɫे *ʦʦȉʦ ɴȲȬɔȬȉʦ Ȳʦʰȡʁ
reunidas na Agenda BC#ू̍ʹȲʟȲɅʁʟɴʹɫȉʁʜʟʁɣȲʰʁɔɷɔȦɔȉȬʁʜȲɫȉɆȲɷȬȉूȦʁɴʁȉȦʟȳʦȦɔɴʁȬȲɷʁˑȉʦ
dimensões e o fortalecimento de pontos anteriores.
A Agenda BC# está alinhada à busca de soluções para os problemas prioritários listados nas diretrizes
de governo. A ênfase é na geração de oportunidades e estímulos à inserção no mercado de trabalho e no
ȦʁɴʜʟʁɴɔʦʦʁȉȥʦʁɫʹʰʁȦʁɴȉʦʁɫˑȶɷȦɔȉȲʁȲ̍ʹɔɫɖȥʟɔʁεʦȦȉɫूȥʹʦȦȉɷȬʁʟȲɔɷʦȲʟɔʟʁʟȉʦɔɫɷʁɆʟʹʜʁȬȲʜȉɖʦȲʦ
com grau de investimento.
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ी

As ações da Agenda BC#ʜʟȲʰȲɷȬȲɴȉʹɴȲɷʰȉʟȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȬʁʦɴȲʟȦȉȬʁʦʜȉʟȉȉʰȲɷȬȲʟȚʦɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲʦ
da população, promovendo a redução do custo de crédito e o uso de tecnologias e regras mais modernas
ȲζȲ˗ɖˑȲɔʦेsȬȲʦȉεʁȬʁ=ʁˑȲʟɷʁȳɴȉɷʰȲʟʁȉʰʹȉɫȉɴȥɔȲɷʰȲȬȲɔɷζȉȩȡʁȥȉɔ˗ȉȲȲʦʰȊˑȲɫूȦʁɴʹɴɔʦʰȲɴȉ
<ɔɷȉɷȦȲɔʟʁjȉȦɔʁɷȉɫ२<j३ʦʂɫɔȬʁȲȲεȦɔȲɷʰȲे
+ʹɴȉȉɆȲɷȬȉȬɔɷȒɴɔȦȉȲȦʁɷʦʰȉɷʰȲɴȲɷʰȲȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉȬȉू̍ʹȲʦȲɆʹȲȬʹȉʦʜʟȲɴɔʦʦȉʦुɔ३ȉɴʜɫʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲ
ȬȲɴʁȦʟȉʰɔˢȉȩȡʁεɷȉɷȦȲɔʟȉ̍ʹȲȲʦʰȊȉʦʦʁȦɔȉȬʁȉʹɴɴȉɔʁʟȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁȬʁJौȲɔɔ३ʟȲȬʹȩȡʁȬȉɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲ
ȬȲεɷȉɷȦɔȉʟʁ=ʁˑȲʟɷʁूʁ̍ʹȲȉȥʟȲȲʦʜȉȩʁʜȉʟȉεɷȉɷȦɔȉʟʁɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʜʟɔˑȉȬʁे
ʦ̍ʹȉʰʟʁȬɔɴȲɷʦʚȲʦȬȉAgenda BC#̍ʹȲˑɔʦȉɴɆȉʟȉɷʰɔʟȚʜʁʜʹɫȉȩȡʁʁȉȦȲʦʦʁȉʁɴȲʟȦȉȬʁεɷȉɷȦȲɔʟʁ
moderno e inclusivo, preparado para atender às suas necessidades, são as seguintes: i) inclusão, facilitando
ʁȉȦȲʦʦʁȉʁɴȲʟȦȉȬʁεɷȉɷȦȲɔʟʁȉʰʁȬʁʦʁʦʰɔʜʁʦȬȲʜʺȥɫɔȦʁʦॸȬʁʦʜȲ̍ʹȲɷʁʦȉʁʦɆʟȉɷȬȲʦूȬʁʦɔɷˑȲʦʰɔȬʁʟȲʦ
ȉʁʦʰʁɴȉȬʁʟȲʦȲȬʁʦɷȉȦɔʁɷȉɔʦȉʁʦȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟʁʦॸूȦʁɴʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁȲȬȲʦȥʹʟʁȦʟȉʰɔˢȉȩȡʁȬȲʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰʁʦौ
ɔɔ३ ȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲू ɴȲɫɏʁʟȉɷȬʁ ȉ ʜʟȲȦɔεȦȉȩȡʁ ʜʁʟ ɴȲɔʁ ȬȲ ɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁʦ ȬȲ ȉȦȲʦʦʁ ȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑʁ ȉʁʦ
ɴȲʟȦȉȬʁʦौɔɔɔ३ʰʟȉɷʦʜȉʟȶɷȦɔȉूȉʹɴȲɷʰȉɷȬʁȉȦɫȉʟȲˢȉɷʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲɅʁʟɴȉȩȡʁȬȲʜʟȲȩʁʦȲɷȉʦɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦ
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ȬʁɴȲʟȦȉȬʁȲȬʁȉɷȦʁȲɷʰʟȉɫȬʁʟȉʦɔɫ२३ौȲɔˑ३ȲȬʹȦȉȩȡʁεɷȉɷȦȲɔʟȉूȦʁɷʦȦɔȲɷʰɔˢȉɷȬʁʁʦȦɔȬȉȬȡʁʦ
ʜȉʟȉ̍ʹȲʰʁȬʁʦʜȉʟʰɔȦɔʜȲɴȬʁɴȲʟȦȉȬʁȲȦʹɫʰɔˑȲɴʁɏȊȥɔʰʁȬȲʜʁʹʜȉʟे
Para 2020, cabe destacar os seguintes resultados a serem alcançados:

ी

na dimensão Inclusão, a alteração do marco legal do mercado de câmbio brasileiro busca alinhar
a legislação cambial às melhores práticas internacionais e às necessidades de uma economia
ɆɫʁȥȉɫɔˢȉȬȉेȲ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉȳ̍ʹȲɏȉɣȉȉʜʟʁɴʁȩȡʁȬȉȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁȲʟȲˑʁɆȉȩȡʁȬȲɴȉɔʦȬȲࣁࢽɷʁʟɴȉʰɔˑʁʦ
editados desde o ano de 1920. Trata-se de um primeiro passo em direção à conversibilidade do real.
Outra ação nessa dimensão é o aperfeiçoamento dos mecanismos de oferta de ȎǱǫȅǱ cambial pelo
ɴȲʟȦȉȬʁ εɷȉɷȦȲɔʟʁ ʜȉʟȉ ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦ Ȳɴ ɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉू ʹɴȉ ȉȩȡʁ Ȭȉ JɷɔȦɔȉʰɔˑȉ Ȭʁ gȲʟȦȉȬʁ ȬȲ
ȉʜɔʰȉɔʦ२JgZ३ौ

ी

na dimensão Competitividade, ênfase para: i) o ɀɛǱȶǤǈȶȥȓȶȅूɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʜȉʟȉȉʹɴȲɷʰȉʟȉȲεȦɔȶɷȦɔȉɷʁ<j
mediante a promoção de ambiente de negócio mais inclusivo e competitivo, preservando a segurança
ȲȉʜʟʁʰȲȩȡʁȬʁʦȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟȲʦौɔɔ३ȉȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȬʁȲȦʁʦʦɔʦʰȲɴȉȬȲʜȉɆȉɴȲɷʰʁʦɔɷʦʰȉɷʰȒɷȲʁʦɷʁʟȉʦɔɫू
̍ʹȲ ʜȲʟɴɔʰɔʟȊ ʜȉɆȉɴȲɷʰʁʦ Ȧʁɴ ʰʟȉɷʦɅȲʟȶɷȦɔȉʦ ɴʁɷȲʰȊʟɔȉʦ Ȳɴ ʰȲɴʜʁ ʟȲȉɫू Ȧʁɴ ȬɔʦʜʁɷɔȥɔɫɔȬȉȬȲ ࢿࣁ
ɏʁʟȉʦʜʁʟȬɔȉूʦȲʰȲȬɔȉʦʜʁʟʦȲɴȉɷȉȲȲɴʰʁȬʁʦʁʦȬɔȉʦɷʁȉɷʁौɔɔɔ३ʁȉʟȦȉȥʁʹȩʁȬʁɥǈȶǫǤɀʖ regulatório,
ʜȉʟȉȉȦȲɫȲʟȉʟȉȲɷʰʟȉȬȉȬȲɷʁˑȉʦʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦȲȬȲɷʁˑʁʦɴʁȬȲɫʁʦȬȲɷȲɆʂȦɔʁɷʁʦȲʰʁʟौȲɔˑ३ȉɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁ
ȬȉȦȲɷʰʟȉɫȬȲʟȲȦȲȥɖˑȲɔʦȬȲȦȉʟʰȡʁȬȲȦʟȳȬɔʰʁौ

ी

na dimensão Transparência, o Governo continuará trabalhando para desenvolver métodos objetivos e
̍ʹȉɷʰɔεȦȊˑȲɔʦȬȲȉɅȲʟɔʟȉȲεȦȊȦɔȉȬȉȦʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁȲʜʹȥɫɔȦȉʟȊʟȲɫȉʰʂʟɔʁȦʁɴʜȉʟȉʰɔˑʁȬȉȦʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁ
ȬȉʜʁɫɖʰɔȦȉɴʁɷȲʰȊʟɔȉɷʁʟȉʦɔɫȦʁɴȥȉɷȦʁʦȦȲɷʰʟȉɔʦȬȲʟȲɅȲʟȶɷȦɔȉौȲ

ी

ɷȉȬɔɴȲɷʦȡʁ*ȬʹȦȉȩȡʁ<ɔɷȉɷȦȲɔʟȉूʁ=ʁˑȲʟɷʁʜʟʁʦʦȲɆʹɔʟȊȦʁɴȉȩʚȲʦʜȉʟȉʁʜʺȥɫɔȦʁȬȲȥȉɔ˗ȉʟȲɷȬȉȲ
para os superendividados, com a intenção de promover uma gestão mais consciente dos recursos.

Além desse conjunto de ações importantes, outras medidas terão continuidade. Cabe assinalar a tramitação
ȬȲɷʁʟɴȉɫȲɆȉɫ̍ʹȲȬɔʦʜʚȲʦʁȥʟȲȉȉʹʰʁɷʁɴɔȉʰȳȦɷɔȦȉूʁʜȲʟȉȦɔʁɷȉɫूȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑȉȲεɷȉɷȦȲɔʟȉȬʁे¢ȉɫ
mecanismo possibilitará a redução do custo de condução da política monetária voltada à estabilidade de
ʜʟȲȩʁʦूʜʁʟɴȲɔʁȬʁȉʹɴȲɷʰʁȬȲʦʹȉȦʟȲȬɔȥɔɫɔȬȉȬȲूȉʁɴȲʦɴʁʰȲɴʜʁȲɴ̍ʹȲȲʦʰȉʟɔȉɴȉɔʦȥȲɴȲ̍ʹɔʜȉȬʁ
ʜȉʟȉʜʟʁɴʁˑȲʟȉʦɴʹȬȉɷȩȉʦɷȲȦȲʦʦȊʟɔȉʦɷʁ<jेsʹʰʟȉɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʟȲɫȲˑȉɷʰȲȉʦȲʟȦʁɫʁȦȉȬȉȲɴʜʟȊʰɔȦȉȲɴ
ࢿࢽࢿࢽȳȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉ<ɔɷȉɷȦȲɔʟȉȬȲ^ɔ̍ʹɔȬȲˢ२<^३ूʹɴȉɫɔɷɏȉȬȲȦʟȳȬɔʰʁȬɔʦʜʁɷɖˑȲɫȬȲɅʁʟɴȉȦʁɷʦʰȉɷʰȲू
ȦʁɴȥȉʦȲȲɴʰɖʰʹɫʁʦʜʟɔˑȉȬʁʦȬȲʜʁʦɔʰȉȬʁʦȦʁɴʁɆȉʟȉɷʰɔȉʜȉʟȉʁू̍ʹȲȦʁɷʰʟɔȥʹɔʟȊȦʁɴȉʟȲȬʹȩȡʁȬʁʦ
recolhimentos compulsórios dos bancos.
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*ɴ ࢿࢽࢾࣆू ʁ =ʁˑȲʟɷʁ ȬȲȦɔȬɔʹ ʹɷɔεȦȉʟ ʰʁȬȉʦ ȉʦ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ ˑʁɫʰȉȬȉʦ ʜȉʟȉ ȉ ȉɆʟʁʜȲȦʹȊʟɔȉ ɷʁ gɔɷɔʦʰȳʟɔʁ Ȭȉ
ɆʟɔȦʹɫʰʹʟȉूȲȦʹȊʟɔȉȲȥȉʦʰȲȦɔɴȲɷʰʁ२g३ूɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉɔɷʁˑȉȬʁʟȉ̍ʹȲूȉʜʂʦȬʹȉʦȬȳȦȉȬȉʦूʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰʁʹ
ȉʟȲʹɷɔȡʁȬȲʜȲ̍ʹȲɷʁʦूɴȳȬɔʁʦȲɆʟȉɷȬȲʦʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦʟʹʟȉɔʦू̍ʹȲʜȉʦʦȉʟȉɴȉʰʟȉȥȉɫɏȉʟɣʹɷʰʁʦूʦȲɴȬɔʦʰɔɷȩȡʁे
ȉʟʰɔʹॼʦȲȬʁʜʟɔɷȦɖʜɔʁʟȲȉɫȬȲ̍ʹȲʰʁȬʁʦʦȡʁɔɆʹȉɫɴȲɷʰȲɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦʜȉʟȉɴȉɷʰȲʟȉʦȲɆʹʟȉɷȩȉȉɫɔɴȲɷʰȉʟȬʁ
Brasil e de seus mais de 160 parceiros comerciais.
ʦʦɔɴू ȦʁɷʦȲɆʹɔʹॼʦȲ ɫȉɷȩȉʟूধ ʜȲɫȉ ʜʟɔɴȲɔʟȉ ˑȲˢू ʹɴ ʺɷɔȦʁ ɫȉɷʁ ȉɅʟȉू ɔȬȲȉɫɔˢȉȬʁ ʜȉʟȉ ȦʁɷʰȲɴʜɫȉʟू ɷʁ
ʜȲʟɖʁȬʁࢿࢽࢾࣆ्ࢿࢽࢿࢽूধɴȲȬɔȉɷʰȲɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁʦȉȬȲ̍ʹȉȬʁʦȬȲȦʟȳȬɔʰʁȉɆʟɖȦʁɫȉȲɴʹɴˑȉɫʁʟȬȲরࢿࢿࢿूࣄȥɔɫɏʚȲʦू
ʁʦȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦʦȲʰʁʟȲʦʜʟʁȬʹʰɔˑʁʦूȦʁɴȉȬȲˑɔȬȉʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲʜȉʟȉȉʦʹȥˑȲɷȩȡʁȉʁʦʜȲ̍ʹȲɷʁʦʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦेȉʟȉ
2020, o Governo dobrou para R$ 1 bilhão o valor destinado ao seguro rural, focando mais uma vez no
auxílio a aproximadamente 175 mil produtores rurais.
sȉʰʹȉɫɫȉɷʁȉɅʟȉू̍ʹȲɔʟȊˑɔɆʁʟȉʟȉʰȳɴȲȉȬʁʦȬȲࢿࢽࢿࢽूȲʦʰȊʰȲɷȬʁʹɴȥʁɴȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁेʦȦʁɷʰʟȉʰȉȩʚȲʦ
de crédito rural na safra 2019/2020, no período de julho a dezembro de 2019, aumentaram 7%, na
ȦʁɴʜȉʟȉȩȡʁȦʁɴʁɴȲʦɴʁʜȲʟɖʁȬʁȬȉʰȲɴʜʁʟȉȬȉʜȉʦʦȉȬȉूȲȦɏȲɆȉʟȉɴȉরࢾࢽࣅूࣂȥɔɫɏʚȲʦे+ʁȲ̍ʹɔˑȉɫȲɷʰȲ
a 49% do total de recursos oferecidos para a safra — R$ 222,7 bilhões. Trata-se do maior volume já aplicado
ɷʁʦ̍ʹȉʰʟʁʜʟɔɴȲɔʟʁʦɴȲʦȲʦȬʁɫȉɷʁȉɅʟȉेJɴʜʁʟʰȉɷʰȲȦʁɴʜɫȲɴȲɷʰʁȉȲʦʦȲʜɫȉɷʁɅʁɔȉȲȬɔȩȡʁȬȉgȲȬɔȬȉ
ʟʁˑɔʦʂʟɔȉɷूࣄࣆࣅڎȬȲࢾڎȬȲʁʹʰʹȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆू̍ʹȲȦʟɔʁʹʁ<ʹɷȬʁȬȲˑȉɫ<ʟȉʰȲʟɷʁ२<<३ूʟȲʦʜʁɷʦȊˑȲɫʜʁʟ
ȉʜʟɔɴʁʟȉʟʁȦʟȳȬɔʰʁʟʹʟȉɫूȉɴʜɫɔȉɷȬʁʁȉȦȲʦʦʁȉʁεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁे
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U N I F I C AÇ ÃO D E PO LÍ TI C A S AG R O PECUÁ R I A S

O Programa Garantia Safra autorizou, no ano de 2018 (safras 2016/2017 e 2017/2018), o pagamento de
রࣀࣀࣂूࣀɴɔɫɏʚȲʦȲɴȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦʜȉʟȉࣂࢾࣆgʹɷɔȦɖʜɔʁʦूʰʁʰȉɫɔˢȉɷȬʁɴȉɔʦȬȲࣀࣆࣁɴɔɫȉɆʟɔȦʹɫʰʁʟȲʦेXȊɷʁȉɷʁ
de 2019 (safras 2017/2018 e 2018/2019), de janeiro a novembro, a União autorizou o pagamento de R$ 499,7
milhões para 587,8 mil agricultores familiares, em 614 Municípios — um aumento de recursos de 32% sobre
os valores pagos em 2018.
sʦʜȲ̍ʹȲɷʁʦȉɆʟɔȦʹɫʰʁʟȲʦʜʁȬȲɴूʜʁʟȲ˗ȲɴʜɫʁूʹʦȉʟʟȲȦʹʟʦʁʦȬʁʟʁɆʟȉɴȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲ<ʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȉ
ɆʟɔȦʹɫʰʹʟȉ<ȉɴɔɫɔȉʟ२ʟʁɷȉ̎३ूɷʁɴʁɷʰȉɷʰȲȬȲȉʰȳরࣂࢽࢽɴɔɫɏʚȲʦूʜȉʟȉȦʁɷʦʰʟʹɔʟʁʹʟȲɅʁʟɴȉʟʦʹȉʦȦȉʦȉʦे
XȊʁʦʜȲʦȦȉȬʁʟȲʦूȥȲɷȲεȦɔȊʟɔʁʦȲɴࢿࢽࢾࣆȬȲʹɴȉʦȳʟɔȲȬȲɴȲȬɔȬȉʦɴʁȬȲʟɷȉʦȬȲɆȲʦʰȡʁ̍ʹȲʟȲʁʟɆȉɷɔˢȉɴȉ
atividade, como o Sistema da Pesca da Tainha (Sistainha), a regularização da piscicultura em águas da
©ɷɔȡʁ Ȳ ȉ ʟȲˑɔʦȡʁ ʜȉʹɫȉʰɔɷȉ Ȭʁʦ ȦȉȬȉʦʰʟʁʦ Ȭʁ ʦȲʰʁʟ ̍ʹȲ ʰȉɴȥȳɴ ʁʟɆȉɷɔˢȉɴ ȉ ȉʰɔˑɔȬȉȬȲू ʰɔˑȲʟȉɴ ȉʜʁɔʁ
εɷȉɷȦȲɔʟʁʜȉʟȉȦʁɴȲʟȦɔȉɫɔˢȉʟʦȲʹʦʜʟʁȬʹʰʁʦेধ
ʁɴ Ȳʦʦȉ ʦȳʟɔȲ ȬȲ ɴȲȬɔȬȉʦू εȦȉ ȲˑɔȬȲɷʰȲ ̍ʹȲू Ȧʁɴ ʦȲʹ ɷʁˑʁ ȬȲʦȲɷɏʁू ȉ ȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁ ʜʺȥɫɔȦȉ ɅȲȬȲʟȉɫ
organizou-se logo de início para viabilizar o cumprimento de um dos objetivos focais traçados para o setor
agropecuário no Plano de Governo: “Uma só porta para atender às demandas do agro e do setor rural”.
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$Ȳʦʰȉ̍ʹȲ ɷʁ ɴʹɷȬʁू ȉ ȉɆʟɔȦʹɫʰʹʟȉ ʰʟʁʜɔȦȉɫ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉ ȦʁɷʦʁɫɔȬʁʹॼʦȲ ʜȲɫȉ ɔɷʁˑȉȩȡʁ Ȳ ʦʹʦʰȲɷʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲ
e desenvolve iniciativas bem-sucedidas para a agricultura de baixa emissão de carbono, como o Plano
ेsʜʟʁɣȲʰʁʰȲɴʜʁʟεɷȉɫɔȬȉȬȲʁʟɆȉɷɔˢȉʟȲʜɫȉɷȲɣȉʟȉȩʚȲʦʦȲɫȲȦɔʁɷȉȬȉʦȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁȬȲʟȲʦʜʁɷȬȲʟ
aos compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa no setor agropecuário.
ʦɫȉˑʁʹʟȉʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉʦʁȦʹʜȉɴȉʜȲɷȉʦࣄूࣅ২ȬʁʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁɷȉȦɔʁɷȉɫू̍ʹȲʰȲɴɴȉɔʦȬȲࣃࢽ২ȬȲʦʹȉȦʁȥȲʟʰʹʟȉ
ˑȲɆȲʰȉɫʜʟȲʦȲʟˑȉȬȉेȉʟȉȦʹɴʜʟɔʟʁʟɖɆɔȬʁʂȬɔɆʁ<ɫʁʟȲʦʰȉɫʟȉʦɔɫȲɔʟʁूʁʦʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦʟʹʟȉɔʦʰȶɴȬȲɴȉɷʰȲʟ
ʟȲʦȲʟˑȉʦ ɫȲɆȉɔʦू ̍ʹȲ ʁȦʹʜȉɴ ȬȲ ࢿࢽ২ ȉ ࣅࢽ২ধ Ȭȉ ʜʟʁʜʟɔȲȬȉȬȲू ȉ ȬȲʜȲɷȬȲʟ Ȭʁ ȥɔʁɴȉू Ȳ ʰȉɔʦ ʟȲʦȲʟˑȉʦ ̍ʹȲ
estiverem inscritas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), até dezembro de 2020, terão direito à adesão ao
Programa de Regularização Ambiental (PRA).
*ɴࢿࢽࢾࣆूʟȲɆɔʦʰʟʁʹॼʦȲʹɴȉɫɔʦʰȉȬȲࢿࣃȉȥȲʟʰʹʟȉʦȬȲɴȲʟȦȉȬʁȲɴȦʁʟȬʁʦȉɷɔʰȊʟɔʁʦȲ<ɔʰʁʦʦȉɷɔʰȊʟɔʁʦ२SPS,
em inglês), válidas para produtos diversos, exportados para 16 países. Com isso, cumpre-se mais uma vez o
ɫȉɷʁȬȲ=ʁˑȲʟɷʁू̍ʹȲʜʟȲˑɔȉȉȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁȲȉȉȥȲʟʰʹʟȉȬȲɷʁˑʁʦɴȲʟȦȉȬʁʦूȥȲɴȦʁɴʁȉȬɔˑȲʟʦɔεȦȉȩȡʁ
da pauta de exportação. Esses resultados vão continuar sendo alcançados em 2020.
<ʹɷȬȉɴȲɷʰȉɫʜȉʟȉɆȉʟȉɷʰɔʟȉʦȉɷɔȬȉȬȲȬʁʦȉɫɔɴȲɷʰʁʦɷʁɴȲʟȦȉȬʁȲ˗ʰȲʟɷʁȲɔɷʰȲʟɷʁूধʁʦɔʦʰȲɴȉȬȲȬȲɅȲʦȉ
ȉɆʟʁʜȲȦʹȊʟɔȉȳूȉɫȳɴȬȉʜʁɫɖʰɔȦȉȉɆʟɖȦʁɫȉूʹɴȉȉʰʟɔȥʹɔȩȡʁȦȲɷʰʟȉɫ̍ʹȲȲɷˑʁɫˑȲʰȉɴȥȳɴ*ʦʰȉȬʁʦूgʹɷɔȦɖʜɔʁʦू
ɅȉˢȲɷȬȉʦू ȉɆʟʁɔɷȬʺʦʰʟɔȉʦ Ȳ ɫȉȥʁʟȉʰʂʟɔʁʦे jʁ ʟȉʦɔɫू ȉˑȉɷȩʁʦ ʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁʦ ʰȶɴ ʦɔȬʁ ʁȥʰɔȬʁʦ ɷʁ ʦɔʦʰȲɴȉ
ʦȉɷɔʰȊʟɔʁूɴʁȬȲʟɷɔˢȉȬʁʜʁʟɴȲɔʁȬȉʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁȲȬɔɆɔʰȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦे
ȲʟʰɔεȦȉȬʁʦʜȉʟȉȲ˗ʜʁʟʰȉȩȡʁ̍ʹȲूȲɴɣȉɷȲɔʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆूȬȲɴʁʟȉˑȉɴȬȲˢȬɔȉʦʦȡʁɏʁɣȲȲ˗ʜȲȬɔȬʁʦȲɴȉʰȳʹɴ
ȬɔȉेXȊʁʟȲɆɔʦʰʟʁȬȲȥȲȥɔȬȉʦूˑɔɷɏʁʦȲȬȲʟɔˑȉȬʁʦȬȉʹˑȉू̍ʹȲȬȲɴʁʟȉˑȉȉʰȳȬʁɔʦɴȲʦȲʦूɅʁɔȉʹʰʁɴȉʰɔˢȉȬʁȲ
pode ser expedido em apenas uma hora.
O Governo também está discutindo com a sociedade e implantando por etapas o processo de autocontrole.
As medidas a serem aplicadas nos estabelecimentos regulados pela legislação da defesa agropecuária do
ȉɖʦˑȶɴʦȲɷȬʁȉʜʟȲʦȲɷʰȉȬȉʦȲȬȲȥȉʰɔȬȉʦȦʁɴʁʦȲʰʁʟʜʟʁȬʹʰɔˑʁʦȲɴ̍ʹȲʁ=ʁˑȲʟɷʁȉȥʟȉɴȡʁȬʁʟɔɆʁʟȬȉ
εʦȦȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲʦȲʹধɔʦʰȲɴȉȬȲJɷʦʜȲȩȡʁ<ȲȬȲʟȉɫ२J<३े
jʁʦ ʜʟʂ˗ɔɴʁʦ ȦɔɷȦʁ ȉɷʁʦू ʦȲʟȡʁ ɔɷˑȲʦʰɔȬʁʦধ ©র ࢾࣆࣂ ɴɔɫɏʚȲʦू ʁȥʰɔȬʁʦ ɷʁ ȉɷȦʁ JɷʰȲʟȉɴȲʟɔȦȉɷʁ ȬȲ
$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ २J$३ू Ȳɴ ʁʜȲʟȉȩȡʁ ȉʹʰʁʟɔˢȉȬȉ ʜȲɫʁ ȲɷȉȬʁ <ȲȬȲʟȉɫ Ȳɴ ࣀࢽ ȬȲ ʁʹʰʹȥʟʁ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆू ɷʁ
ʟʁɆʟȉɴȉȬȲgʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȲ<ʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȉ$ȲɅȲʦȉɆʟʁʜȲȦʹȊʟɔȉ२ʟʁ$ȲɅȲʦȉ३े
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EʁɣȲʁʟȉʦɔɫȳʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁɫɔˑʟȲȬȲȉδʁʦȉȦʁɴˑȉȦɔɷȉȩȡʁȲʰȲɴʟɔʦȦʁɔɷʦɔɆɷɔεȦȉɷʰȲʜȉʟȉȉȲɷȦȲɅȉɫʁʜȉʰɔȉ
ȲʦʜʁɷɆɔɅʁʟɴȲ ʰʟȉɷʦɴɔʦʦɖˑȲɫ २ȬʁȲɷȩȉ Ȭȉ ˑȉȦȉ ɫʁʹȦȉ३ू ɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲ ʦʰȉʰʹʦ ʦȉɷɔʰȊʟɔʁধ ʟȲȦʁɷɏȲȦɔȬʁ ʜȲɫȉ
Organização Internacional de Saúde Animal (OIE).

O alcance social das medidas no meio rural depende primordialmente de governança fundiária e de
ȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉʰȳȦɷɔȦȉɔɷʁˑȉȬʁʟȉेɫɔȉȬȉȚ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲʦȉɷɔʰȊʟɔȉूȲʦʦȲȳʁʰʟɔʜȳʜȉʟȉȉʜʟʁȬʹȩȡʁʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫȬʁ
Brasil. Caminhando nessa direção, dois programas foram lançados em 2019 e terão prioridade no ano
ȬȲࢿࢽࢿࢽुʁɆʟʁjʁʟȬȲʦʰȲूȦʁɴʜȉʟȦȲʟɔȉʦɣȊεʟɴȉȬȉʦ̍ʹȲʦʁɴȉɴȦȲʟȦȉȬȲরࢿࢽࣅɴɔɫɏʚȲʦूȲʹɴȉɴʜɫʁ
ȦʁɷɣʹɷʰʁȬȲȉȩʚȲʦɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɔʦʜȉʟȉȉʟȲɆʹɫȉʟɔˢȉȩȡʁɅʹɷȬɔȊʟɔȉूʜʁʟɴȲɔʁȬȉgȲȬɔȬȉʟʁˑɔʦʂʟɔȉɷूࢽࢾࣆڎ
de 10 de dezembro 2019.
O AgroNordeste é um impulsionador do desenvolvimento econômico e social sustentável em 230
Municípios dos nove Estados do Nordeste, além de Minas Gerais. A área foi dividida em 12 territórios, com
ʹɴȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȥȲɷȲεȦɔȉȬȉȬȲࢾूࣄɴɔɫɏȡʁȬȲʜȲʦʦʁȉʦेsʟʁɆʟȉɴȉȉʜʁɔȉʜȲ̍ʹȲɷʁʦȲɴȳȬɔʁʦʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦू
ʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉɷȬʁ ȉ ȲɫȲʦ ȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉ ʰȳȦɷɔȦȉ ʜȉʟȉ ̍ʹȲ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑȉɴ ȦȉȬȲɔȉʦ ʜʟʁȬʹʰɔˑȉʦू Ȧʁɴ ɴȉɔʁʟ ˑȉɫʁʟ
ȉɆʟȲɆȉȬʁू̍ʹȲȉɫȦȉɷȦȲɴɴȲʟȦȉȬʁʦȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟȲʦे
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Além de destinar recursos para garantir a produção e o abastecimento do Brasil e de seus parceiros
ȦʁɴȲʟȦɔȉɔʦूʁ=ʁˑȲʟɷʁȦʁɷʦɔȬȲʟȉȦʁɴʁʹɴȬȲʦȲʹʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦȬȲʦȉεʁʦʜȉʟȉࢿࢽࢿࢽȉʜʟʁ˗ɔɴȉʟȉɔɷȬȉɴȉɔʦ
ʁʦ ʜȲ̍ʹȲɷʁʦ Ȳ ɆʟȉɷȬȲʦ ʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦ ʟʹʟȉɔʦे jȡʁ ʦȲ ʜʁȬȲ ʜȲʟȬȲʟ ȬȲ ˑɔʦʰȉ ̍ʹȲू ȬȲ ȉȦʁʟȬʁ Ȧʁɴ ʁ Ȳɷʦʁ
Agropecuário de 2017, a agricultura familiar é responsável por mais de dez milhões de empregos no campo
e responde por 23% da produção nacional.

s=ʁˑȲʟɷʁʜʟʁɴʁˑȲʹȉʟʰɔȦʹɫȉȩȡʁȦʁɴȉʟʁȦʹʟȉȬʁʟɔȉॼ=ȲʟȉɫȲʁʹʜʟȲɴʁ¢ʟɔȥʹɷȉɫ<ȲȬȲʟȉɫ२¢<३ूȬȲɴʁȬʁ
a assegurar a destinação de vultosos recursos (originários do combate à corrupção) para regularização
fundiária na Amazônia.
ʟʁȥɫȲɴȉɏɔʦʰʂʟɔȦʁɷʁʟȉʦɔɫूȲȉɔɷȬȉɴȉɔʦɆʟȉˑȲɷȉɴȉˢʅɷɔȉूȉʟȲɆʹɫȉʟɔˢȉȩȡʁɅʹɷȬɔȊʟɔȉȳধʜȉʦʦʁɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɫ
na busca por soluções viáveis para os assentados da região — como atividades de bioeconomia compatíveis
ȦʁɴȉʦɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲʦȬȲʜʟȲʦȲʟˑȉȩȡʁȬȉ̍ʹȲɫȲȥɔʁɴȉे
*ɴࢿࢽࢿࢽूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȦʁɷʰɔɷʹȉʟȊʁɅʁȦʁȬȉȉʰʹȉȩȡʁɷȉʰɔʰʹɫȉȩȡʁȬȲʰȲʟʟȉʦूȉɫɔɷɏȉȬʁȉʁʜʟɔɷȦɖʜɔʁ
da liberdade econômica. Hoje, cerca de um milhão de agricultores não consegue ter acesso ao crédito por
ʜʟʁȥɫȲɴȉʦɅʹɷȬɔȊʟɔʁʦȲʜʁʟɅȉɫʰȉȬȲȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉʰȳȦɷɔȦȉे+ȲʦʦȲʜʺȥɫɔȦʁ̍ʹȲʦȲʟȊȥȲɷȲεȦɔȊʟɔʁȬɔʟȲʰʁȬȉʦȉȩʚȲʦ
de regularização fundiária do Governo.
jʁʦʺɫʰɔɴʁʦࣁࢽȉɷʁʦूȲɷ̍ʹȉɷʰʁȉȊʟȲȉʁȦʹʜȉȬȉʜȲɫȉȉɆʟɔȦʹɫʰʹʟȉȉʹɴȲɷʰʁʹࣀࣀ২ूȉʜʟʁȬʹȩȡʁȦʟȲʦȦȲʹȲɴ
ʰʁʟɷʁȬȲࣀࣅࣃ২े*ʦʦȲȲɅȲɔʰʁআʜʁʹʜȉॼʰȲʟʟȉইȬȲȦʁʟʟȲʹȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲɴʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁे*ʦʦȲ
progresso alicerçou a implementação de uma das maiores políticas de desenvolvimento sustentável –
o Plano ABC, cujos resultados incluem o aumento da renda do produtor rural, da produtividade, da
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resiliência e da conservação dos recursos naturais. Com sistemas produtivos mais sustentáveis, é possível
alcançar redução mais expressiva de emissões de gases de efeito estufa.
 ˑȲʟʰȲɷʰȲ Ȭʁ ɫȉɷʁ  ɅʁȦȉȬȉ ɷʁ ȲʟʟȉȬʁ ʰȲˑȲ ʦȲʹʦ ʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦ ȉʜʟȲʦȲɷʰȉȬʁʦ ɷʁ εɴ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆे gȉɔʦ
ȬȲࢾࣅɴɔɫʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦɅʁʟȉɴȥȲɷȲεȦɔȉȬʁʦȲɴࢾࣃࣁgʹɷɔȦɖʜɔʁʦेʁɫʹȩʚȲʦʦȲɴȲɫɏȉɷʰȲʦȉʦȬʁȲʟʟȉȬʁ
ʜʁȬȲɴʦȲʟȉȬȉʜʰȉȬȉʦȉʜʟʁɣȲʰʁʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁʦʜȉʟȉȉȉɆʟʁʜȲȦʹȊʟɔȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉूɔɷȦɫʹʦɔˑȲȦʁɴεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁʦ
Ȳ˗ʰȲʟɷʁʦूȦʁɴʁʁȉȦʁʟȬʁȬȲȦʁʁʜȲʟȉȩȡʁʰȳȦɷɔȦȉȲεɷȉɷȦȲɔʟȉʜȉʟȉɔɷȦȲɷʰɔˑȉʟʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫ
εʟɴȉȬʁȲɷʰʟȲʟȉʦɔɫȲɫȲɴȉɷɏȉे
ȉȥȲȉʁ*ʦʰȉȬʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁूʜʁʟεɴूȉʜʁɔȉʟूʟȲɆʹɫȉʟȲȉʦʦȲɆʹʟȉʟ̍ʹȲȉɆʟɔȦʹɫʰʹʟȉࣁेࢽॸʹɴȦʁɷɣʹɷʰʁȬȲ
tecnologias digitais de ponta integradas e conectadas por meio de ɥɀ̼ʑǈɞǱɥू ʦɔʦʰȲɴȉʦ Ȳ Ȳ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦ
capazes de otimizar a produção agrícola, em todas as suas etapas — seja mais democrática e alcance os
ʜȲ̍ʹȲɷʁʦʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦेʁɴʁʟȲʦʜʁʦʰȉȉȲʦʦȲȬȲʦȉεʁूȦʟɔʁʹॼʦȲȲɴࢿࢽࢾࣆʁsȥʦȲʟˑȉʰʂʟɔʁȬȉɆʟʁʜȲȦʹȊʟɔȉॸ
ʦȉɫȉȬȲʦɔʰʹȉȩȡʁ̍ʹȲʟȲʺɷȲʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉȬȲʜʁɷʰȉʜȉʟȉɴʁɷɔʰʁʟȉʟȲʰʟȉȩȉʟʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜȉʟȉʁȉɆʟʁɷȲɆʂȦɔʁɷʁ
País —, como forma de apoio aos trabalhos da Câmara Agro 4.0, instituída para discutir estratégias de
ɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁȬȲȦʁɷȲȦʰɔˑɔȬȉȬȲȲʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦȬɔɆɔʰȉɔʦɅʁȦȉȬȉʦȲɴJɷʰȲʟɷȲʰȬȉʦʁɔʦȉʦɷȉʦȊʟȲȉʦȬʁȦȉɴʜʁेধ

POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
O investimento para a implementação de infraestrutura turística nos Municípios brasileiros, com a
εɷȉɫɔȬȉȬȲȬȲȦʁɷʰʟɔȥʹɔʟʜȉʟȉȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȩȡʁȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦȲȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦʰʹʟɖʦʰɔȦʁʦ̍ʹȲʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȲɴʁ
crescimento da economia, tem sido priorizado pelo Governo, com vistas a compatibilizar o crescimento do
PIB com a redução das desigualdades entre as regiões, por meio da implantação de projetos estruturantes
no setor do turismo.
O Governo prioriza investimentos em infraestrutura em regiões onde o turismo é uma vocação e se
apresenta como atividade capaz de potencializar o crescimento econômico. Com isso, busca contribuir
ʜȉʟȉ ȉ Ȧʟɔȉȩȡʁ ȬȲ ʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦ ȬȲ ȲɴʜʟȲɆʁू ʹɴȉ ˑȲˢ ̍ʹȲ ʁ ʰʹʟɔʦɴʁ ȳ ʹɴȉ ȉʰɔˑɔȬȉȬȲ ȲȦʁɷʅɴɔȦȉ ̍ʹȲ
demanda pouco investimento para criação de postos de trabalho e emprega grande volume de mão de
obra, em função da natureza dos serviços envolvidos na sua cadeia produtiva.
ȉɴʜɫɔȉȩȡʁȲȉȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁȬȉɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉʰʹʟɖʦʰɔȦȉɷʁʦgʹɷɔȦɖʜɔʁʦʦȡʁȦʁɷʦɔȬȲʟȉȬȉʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦʜȉʟȉȉ
Ȳ˗ʜȉɷʦȡʁȬȉȉʰɔˑɔȬȉȬȲȲȬȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲʜʟʁȬʹʰʁʦȲʦȲʟˑɔȩʁʦʁɅȲʟȲȦɔȬʁʦȉʁʦʰʹʟɔʦʰȉʦɷʁʦɴȉɔʦ
diversos destinos do País.
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Em 2019, a política de infraestrutura turística passou por reformulação, representada pelo lançamento
Ȭʁ আJɷˑȲʦʰȲ ¢ʹʟɔʦɴʁইे jȉ ȲʦʦȶɷȦɔȉू ʁ ʟʁɆʟȉɴȉ ȬȲεɷɔʹ ࣀࢽ ʟʁʰȉʦ ȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦ ȉ ʦȲʟȲɴ ȥȲɷȲεȦɔȉȬȉʦ ʜȲɫȉ
convergência de investimentos para desenvolver o setor, mediante a seleção, em 2019, de cinco projetospilotos para testar um novo formato de articulação na implementação em um contexto de atuação
ɴʹɫʰɔʦʦȲʰʁʟɔȉɫू̍ʹȲȲɅȲʰʹȉʁɫȲˑȉɷʰȉɴȲɷʰʁȬȲɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦʜȉʟȉʹɴȬɔȉɆɷʂʦʰɔȦʁȬȉʦȦȉʟȶɷȦɔȉʦɫʁȦȉɔʦ̍ʹȲ
inibem o potencial turístico desses destinos e indica a formação do conjunto de atividades turísticas e os
ʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦ̍ʹȲȲɫȉʜʁȬȲɆȲʟȉʟेsʦʜʟʁɣȲʰʁʦॼʜɔɫʁʰʁʦɅʁʟȉɴʟȲȉɫɔˢȉȬʁʦȲɴɷɆʟȉȬʁʦȲɔʦ२å३ौ
ȲʟʟȉȬȉȉʜɔˑȉʟȉ२J३ौʁʰȉȬȉʦ*ɴʁȩʚȲʦ२gȉʟȉɷɏȡʁूɔȉʹɖȲȲȉʟȊ३ौʜȉʟȉȬʁʦȬȉȲʟʟȉȲȲʟʟȉ=Ȳʟȉɫ
२ɔʁ=ʟȉɷȬȲȬʁʹɫȲȉɷʰȉȉʰȉʟʹȥȉ३ौȲXȉɫȉʜȡʁ२¢s३े
O impacto da atuação governamental já pode ser observado na melhoria da infraestrutura local, com
ȉ ȦʁɷʦȲ̍ʹȲɷʰȲ ȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁ ȬȲ ʟʁʰȲɔʟʁʦ ʰʹʟɖʦʰɔȦʁʦे s ʟȉʦɔɫ ʰȲɴ ʟȲɆɔʦʰʟȉȬʁ Ɇȉɷɏʁʦ ȬȲ ʜʟʁȬʹʰɔˑɔȬȉȬȲ Ȳ
ȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲ̍ʹȲूȉɫȳɴȬȲʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉʟɴȉɔʁʟ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȉʁʦʜʟʁȬʹʰʁʦȲʦȲʟˑɔȩʁʦʰʹʟɖʦʰɔȦʁʦूȉɴʜɫɔȉɴ
as taxas de ocupação e participação do setor no mercado de trabalho.
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O objetivo dessa política de infraestrutura é tornar o Brasil uma das principais economias turísticas
do mundo e transformar o turismo em protagonista da economia brasileira. A partir dessa premissa, o
Governo conduz sua atuação com foco na contribuição para o crescimento sustentável e inclusivo, indutor
da redução das desigualdades regionais, por meio da geração de emprego e renda para o País.

*ɴࢿࢽࢿࢽूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʜʟȲʰȲɷȬȲȉɴʜɫɔȉʟȉʦȉȩʚȲʦȦʁɷȬʹˢɔȬȉʦȲɴࢿࢽࢾࣆȦʁɴȉȲ˗ʜȉɷʦȡʁȬȲʦʦȲʜʟʁɣȲʰʁ
para outras dez rotas selecionadas em conformidade com a cartilha do “Investe Turismo”. Há, também,
ʜʟȲˑɔʦȡʁȬȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬʁʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲɴɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉɷʁʦɴȉɔʦȬȲࢾࣂࢽgʹɷɔȦɖʜɔʁʦ̍ʹȲȦʁɴʜʚȲɴȉʦ
rotas e os avanços na regularização de resorts integrados a centros de entretenimento e atrações turísticas
ȲɷȉɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȉεȦɏȉȬɔɆɔʰȉɫȬȲɏʁʦʜȲȬȉɆȲɴे

2. INFRAESTRUTURA
A relação direta entre infraestrutura e crescimento econômico encontra lastro tanto na teoria econômica
como na evidência empírica, via contribuição fundamental para o contínuo aumento da produtividade.
jʁʜȲʟɖʁȬʁȬȲࢿࢽࢽࢾȉࢿࢽࢾࣅूʁɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁȲɴɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉɷʁʟȉʦɔɫεȦʁʹɷʁʜȉʰȉɴȉʟȉɷʹȉɫɴȳȬɔʁ
ȬȲࢿ২ȬʁJूʁ̍ʹȲʟȲζȲʰȲȲɴʹɴȥȉɔ˗ʁȲʦʰʁ̍ʹȲȬȲȦȉʜɔʰȉɫȬȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȲɴʹɴʜȉʰȉɴȉʟȬȲࣀࣃ২Ȭʁ
JɷʁʰȳʟɴɔɷʁȬʁʜȲʟɖʁȬʁȦʁɷʦɔȬȲʟȉȬʁू̍ʹȉɷȬʁɷʁεɷȉɫȬȉȬȳȦȉȬȉȬȲࣄࢽȉɫȦȉɷȩʁʹࣂࣅ২े*ʦʦȉʰʟȉɣȲʰʂʟɔȉ
ȦʁɴʰȲɷȬȶɷȦɔȉȬȲȦʟȲʦȦȲɷʰȲȬȲʦȬȲʁʦȉɷʁʦࢾࣆࣅࢽɫȲɆʁʹʹɴȉɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉʜʟȲȦȊʟɔȉ̍ʹȲȉɅȲʰȉȬɔʟȲʰȉɴȲɷʰȲȉ
competitividade do País e o nível de bem-estar da população.
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Para transformar esse cenário de baixo nível de investimentos em infraestrutura, no ano de 2019 o Governo
<ȲȬȲʟȉɫɔɷɔȦɔʁʹʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉȬȲȉʰʹȉȩȡʁू̍ʹȲʜʟʁʦʦȲɆʹɔʟȊȲɴࢿࢽࢿࢽूʜȉʟȉȲɷɅʟȲɷʰȉʟȉ
̍ʹȲʦʰȡʁ Ȭʁ Ȳʦʰʁ̍ʹȲ ȬȲ ʁȥʟȉʦ ʜʺȥɫɔȦȉʦ ʜȉʟȉɫɔʦȉȬȉʦू ȉʜʟɔɴʁʟȉʟ Ȳ ȬȲεɷɔʟ ɴȲʰʁȬʁɫʁɆɔȉ Ȳ ʜȉʟȒɴȲʰʟʁʦ ʜȉʟȉ
análise socioeconômica de projetos, além de desenhar novo processo de planejamento integrado de longo
prazo para investimentos em infraestrutura. Tal iniciativa se soma à busca por melhorias no ambiente de
negócios para propiciar expansão dos investimentos privados nesse segmento.
Vista em uma perspectiva macro, a ampliação dos investimentos em infraestrutura tem como efeito
melhorar o desempenho logístico do País, garantir o suprimento energético e promover a melhoria na
̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦूȬȲɅʁʟɴȉȉɴȲɫɏʁʟȉʟʁʜȉȬʟȡʁȬȲˑɔȬȉȬʁʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦȲʦȲȉʜʟʁ˗ɔɴȉʟȬȉʦ
economias desenvolvidas.
sȬȲʦȉεʁȳʦʹʜȲʟȉʟʁȅǈɛȬȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ̍ʹȲȉɅȲʰȉȬɔʟȲʰȉɴȲɷʰȲȉȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲȬʁʟȉʦɔɫू̍ʹȲʁȦʹʜȉȉ
80ª posição entre 137 países noɞǈȶȥȓȶȅȬȲȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲɆɫʁȥȉɫȬʁ<ʂʟʹɴ*ȦʁɷʅɴɔȦʁgʹɷȬɔȉɫेɴȉʰʟɔˢȬȲ
ʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲʦूʜʁʟȲ˗ȲɴʜɫʁूȉʜȲʦȉʟȬȉȬɔɴȲɷʦȡʁȦʁɷʰɔɷȲɷʰȉɫȬʁʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁूȳȬȲʦȲ̍ʹɔɫɔȥʟȉȬȉȲȦʁɷȦȲɷʰʟȉȬȉɷʁ
ɴʁȬȉɫʟʁȬʁˑɔȊʟɔʁू̍ʹȲȦʁʟʟȲʦʜʁɷȬȲȉࣃࣂ২ȬʁʰʁʰȉɫेjʁʦȬȲɴȉɔʦɴʁȬȉɔʦȉʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁȳࢾࣂ২ȬȲɅȲʟʟʁˑɔȉʦूࢾࢾ২
de hidrovias costeiras, 5% de hidrovias e 4% de dutovias. A ampliação de investimentos nos demais modais é
uma necessidade para a redução dos custos logísticos.
A participação mais ativa do setor privado nos investimentos em infraestrutura é essencial, considerando
ɷȡʁ ȉʜȲɷȉʦ ȉ ɔɷʦʹεȦɔȶɷȦɔȉ ȬȲ ʟȲȦʹʟʦʁʦ ʜʺȥɫɔȦʁʦ ॹ ɷʁʦ ʺɫʰɔɴʁʦ ʰʟȶʦ ȉɷʁʦू ʁ ʟȉʦɔɫ ɔɷˑȲʦʰɔʹ ࢾूࣄ২ Ȭʁ J
nesse segmento – mas também a necessidade de geração de empregos, atração de capital estrangeiro, bem
como a necessidade de melhoria na governança. São essas as premissas para a criação do Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI)ू̍ʹȲȥʹʦȦȉɅʁʟʰȉɫȲȦȲʟȉɔɷʰȲʟȉȩȡʁȲɷʰʟȲʁ*ʦʰȉȬʁȲȉɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʜʟɔˑȉȬȉʜȉʟȉ
ˑɔȉȥɔɫɔˢȉʟɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦɷȉɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉे¢ʹȬʁʦȲɴʜʟȲȬȲɷʰʟʁȬȲʹɴȉɴȥɔȲɷʰȲ̍ʹȲɔɷȦȲɷʰɔˑȲ
ȉ ȲεȦɔȶɷȦɔȉ Ȳ ȉ ȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲू ȉʁ ɴȲʦɴʁ ʰȲɴʜʁ Ȳɴ ̍ʹȲ Ɇȉʟȉɷʰȉ ʹɴȉ ɷʁˑȉ ɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉ ʜȉʟȉ ʁ ʦȲʰʁʟ
de infraestrutura, priorizando investimentos estratégicos a serem executados por meio de concessões e
parcerias com o setor privado.
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O fomento a parcerias dos entes subnacionais, com o objetivo de viabilizar a realização dos investimentos em
infraestrutura urbana necessários ao desenvolvimento dos Municípios, é uma prioridade federal. O Governo
trabalha para apoiar a estruturação de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) de Estados e
gʹɷɔȦɖʜɔʁʦूɴȲȬɔȉɷʰȲȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȬʁ<ʹɷȬʁȬȲʜʁɔʁȚ*ʦʰʟʹʰʹʟȉȩȡʁȲȉʁ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲʟʁɣȲʰʁʦȬȲ
ʁɷȦȲʦʦȡʁȲȉʟȦȲʟɔȉʦʺȥɫɔȦʁॼʟɔˑȉȬȉʦ२<*३ेs<ʹɷȬʁȳȦʁʁʟȬȲɷȉȬʁɷʁȒɴȥɔʰʁȬʁJȲʰȲɴȉεɷȉɫɔȬȉȬȲ

s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫॸʜʁʟɴȲɔʁȬʁ<*ȲȦʁɴȦʁʁʜȲʟȉȩʚȲʦȬȲɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦȦʁɴʁʁȉɷȦʁJɷʰȲʟȉɴȲʟɔȦȉɷʁ
ȬȲ $ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ २J$३ू ʁ ȉɷȦʁ gʹɷȬɔȉɫ Ȳ ȉ ɆȶɷȦɔȉ <ʟȉɷȦȲʦȉ ȬȲ $ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ २<$३ ॸ ȲʦʰȊ
ȉʜʁɔȉɷȬʁȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȩȡʁȬȲࢿࣁʜʟʁɣȲʰʁʦȬȲȦʁɷȦȲʦʦȡʁȲʦेȲʦʰɔɴȉʰɔˑȉȳȬȲ̍ʹȲʦȲɣȉɴȥȲɷȲεȦɔȉȬʁʦࣂࢽ
Municípios em todas as regiões do País, nos setores de resíduos sólidos urbanos, esgotamento sanitário e
ɔɫʹɴɔɷȉȩȡʁʜʺȥɫɔȦȉेʜʟȲˑɔʦȡʁȳȬȲ̍ʹȲʁʦȦʁɷʰʟȉʰʁʦȦʁɴȉʦɅʹʰʹʟȉʦȦʁɷȦȲʦʦɔʁɷȊʟɔȉʦʦȲɣȉɴεʟɴȉȬʁʦȲɷʰʟȲ
2020 e 2021.
Para 2020 já estão previstos mais três novos chamamentos públicos para desenvolvimento de projetos de
concessão dos serviços de iluminação pública, de resíduos sólidos urbanos e de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
Adicionalmente, para a política pública de apoio às concessões para os entes federados se tornar efetiva, o
=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȲʦʰȊȉʜʁɔȉɷȬʁʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲɴȲȦȉɷɔʦɴʁʦȬȲʟȲɆʹɫȉȩȡʁʦʹεȦɔȲɷʰȲʦूȬɔʦʦȲɴɔɷȉȬʁʦ
e homogêneos no País, a começar pela elaboração de modelo regulatório para o setor de manejo de resíduos
ʦʂɫɔȬʁʦʹʟȥȉɷʁʦूȦʁɴʁȉʜʁɔʁȬȉʦʦʁȦɔȉȩȡʁʟȉʦɔɫȲɔʟȉȬȲɆȶɷȦɔȉʦȬȲȲɆʹɫȉȩȡʁ२३ूȬȉ<$ȲȬȉ
,ʖɛǱɞɯȓɥǱ>ɞǈȶǥǱ.
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ȬȲʜʟʁˑȲʟȉʦʦȲʦʦʁʟȉɴȲɷʰʁʰȳȦɷɔȦʁȲεɷȉɷȦȲɔʟʁȉʁʦgʹɷɔȦɖʜɔʁʦʜȉʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȩȡʁȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦȬȲȦʁɷȦȲʦʦʚȲʦ
e parcerias. O incentivo a parcerias com o setor privado tem o potencial de promover o incremento da
ȲεȦɔȶɷȦɔȉȲȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦʜʟȲʦʰȉȬʁʦȚʦʁȦɔȲȬȉȬȲʜʁʟ*ʦʰȉȬʁʦȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦे

Na área de saneamento, destaca-se a estruturação, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Ȳ ʁȦɔȉɫ २j$*३ू ȬȲ ʜʟʁɣȲʰʁʦ ̍ʹȲ ˑɔʦȉɴ Ț ʹɷɔˑȲʟʦȉɫɔˢȉȩȡʁ Ȭʁʦ ʦȲʟˑɔȩʁʦ ȬȲ ȉȥȉʦʰȲȦɔɴȲɷʰʁ ȬȲ ȊɆʹȉ Ȳ
esgotamento sanitário nos Estados do Amapá e do Acre. Adicionalmente, o BNDES está realizando estudos
para a prestação regionalizada dos serviços de saneamento nos Estados do Rio de Janeiro, do Ceará e de
ɫȉɆʁȉʦूȦʁɴˑɔʦʰȉʦȚȲʦʰʟʹʰʹʟȉȩȡʁȬȲȥɫʁȦʁʦȬȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦʜȉʟȉȉȦʁɷȦȲʦʦȡʁȦʁɷɣʹɷʰȉेs=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫ
ȦɫȉʦʦɔεȦʁʹȉɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉȬȲȉʜʁɔȉʟȉȦʁɷȦȲʦʦȡʁȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲʦȉɷȲȉɴȲɷʰʁȥȊʦɔȦʁȦʁɴʁʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲɷȉȦɔʁɷȉɫ
e estabeleceu a coordenação em instância interministerial.
*ɴࢿࢽࢾࣆूȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦȬȲɅʁɴȲɷʰʁʦʁȦɔȉɫू̍ʹȲȉȥȉʟȦȉɴʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲʁȥʟȉʦȬȲʦʰɔɷȉȬȉʦȚʁɅȲʟʰȉȬȲȦʟȲȦɏȲʦ
da rede pública de ensino infantil e vagas nos sistemas prisionais estaduais e socioeducativos, passaram a
ɔɷʰȲɆʟȉʟȉȦȉʟʰȲɔʟȉȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦ̍ʹȉɫɔεȦȉȬʁʦɷʁȒɴȥɔʰʁȬʁJेsʦȲʦʰʹȬʁʦȬȲȉɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉʦȬȲʜȉʟȦȲʟɔȉʦʜȉʟȉ
ȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁूɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȲʁʜȲʟȉȩȡʁȬȲȦʟȲȦɏȲʦȬȉʟȲȬȲʜʺȥɫɔȦȉȬȲȲɷʦɔɷʁɔɷɅȉɷʰɔɫɅʁʟȉɴ̍ʹȉɫɔεȦȉȬʁʦ
ɷʁJȉʜȉʟʰɔʟȬȲʜʟʁʜʁʦʰȉȬʁgɔɷɔʦʰȳʟɔʁȬȉ*ȬʹȦȉȩȡʁ२g*३ूȲɴɅʹɷȩȡʁȬʁȦȲɷȊʟɔʁȬȲɔɷȲεȦɔȶɷȦɔȉȲʁ
passivo de obras paralisadas do Programa Proinfância. Considerou-se na decisão, também, a necessidade
ȬȲ ˑɔȉȥɔɫɔˢȉʟ ɷʁˑʁʦ ȉʟʟȉɷɣʁʦ ʁʹ ʜȉʟȦȲʟɔȉʦ ̍ʹȲ ʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȲɴ ɴȉɔʁʟ ȲεȦȊȦɔȉ Ȳ ȲεȦɔȶɷȦɔȉ ɷȉ Ȳ˗ȲȦʹȩȡʁ Ȳ
operação das creches.
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ʁɴȉȦʟɔʦȲεʦȦȉɫȬʁʦʺɫʰɔɴʁʦȉɷʁʦूʁʦ*ʦʰȉȬʁʦʰɔˑȲʟȉɴȬɔεȦʹɫȬȉȬȲʦʜȉʟȉʜʟʁɴʁˑȲʟȉȲ˗ʜȉɷʦȡʁȬȉʁɅȲʟʰȉ
ȬȲˑȉɆȉʦȲɴʦʹȉʦʹɷɔȬȉȬȲʦʜʟɔʦɔʁɷȉɔʦȲɴʰȉ˗ȉȦȉʜȉˢȬȲʟȲȬʹˢɔʟʁȬȳεȦɔʰɷʁʦɔʦʰȲɴȉʜʟɔʦɔʁɷȉɫूȲʦʰɔɴȉȬʁ
ȲɴࣀࣅࣃɴɔɫˑȉɆȉʦे$ȲʦʦȉɅʁʟɴȉूʜȉʟȉȥʹʦȦȉʟȉɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉʦूɅʁɔ̍ʹȉɫɔεȦȉȬȉूɷʁȒɴȥɔʰʁȬʁJूȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲ
ɅʁɴȲɷʰʁ ȉʁʦ ʦɔʦʰȲɴȉʦ ʜʟɔʦɔʁɷȉɔʦ ȲʦʰȉȬʹȉɔʦू Ȧʁɴ ʁ ɔɷʰʹɔʰʁ ȬȲ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑȲʟ ʦʁɫʹȩʚȲʦ ̍ʹȲ ʜȲʟɴɔʰȉɴ ɴȉɔʁʟ
envolvimento da iniciativa privada. O objetivo é aperfeiçoar o modelo de contratação e gestão dos sistemas
prisionais, com potencial de melhoria dos serviços públicos em apoio aos Estados, e garantir uma ação
alinhada às diretrizes de ressocialização de presos pelo trabalho e pelo estudo.
XȊȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲɅʁɴȲɷʰʁȉʁʦȲʰʁʟȬȲȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁʦʁȦɔʁȲȬʹȦȉʰɔˑʁɅʁɔ̍ʹȉɫɔεȦȉȬȉɷʁJʜȉʟȉεɷʦȬȲȲʦʰʹȬʁʦ
de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação de unidades
ʦʁȦɔʁȲȬʹȦȉʰɔˑȉʦȬʁʦ*ʦʰȉȬʁʦूȬʁ$ɔʦʰʟɔʰʁ<ȲȬȲʟȉɫȲȬʁʦgʹɷɔȦɖʜɔʁʦेʁɴɔʦʦʁूʜʟȲʰȲɷȬȲॼʦȲȲɷɅʟȲɷʰȉʟʁȉʰʹȉɫ
ȬȳεȦɔʰȬȲˑȉɆȉʦूʦʹʜȲʟɔʁʟȉȦɔɷȦʁɴɔɫे¢ȉɴȥȳɴʦȲȲʦʜȲʟȉȉʟȲȬʹȩȡʁȬʁɷʺɴȲʟʁȬȲȉȬʁɫȲʦȦȲɷʰȲʦɔɷɅʟȉʰʁʟȲʦ
por meio de investimento em ressocialização.
sʹʰʟȉɅʟȲɷʰȲȲɴȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȳȉȬȲʜʟʁɴʁȩȡʁȬȉȉɆȲɷȬȉȬȲ̍ʹȉɫɔεȦȉȩȡʁʜȉʟȉȉɅʁʟɴȉȩȡʁȦʁɷʰɔɷʹȉȬȉ
de agentes públicos, em todas as esferas de governo. Em 2019, foram realizados cursos de capacitação, em
ȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦgʹɷɔȦɖʜɔʁʦू̍ʹȲȉȥʁʟȬȉˑȉɴʰȲɴȉʦȦʁɴʁȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬȲʜɫȉɷʁʦȬȲȲʦʰʟʹʰʹʟȉȩȡʁȲȦʁɷʦʂʟȦɔʁʦूȬȲ
PPPs e concessões.
jʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢿࢽूȉʜʟʁɆʟȉɴȉȩȡʁȳ̍ʹȲȲʦʦȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦȬȲɅʁɴȲɷʰʁʦʁȦɔȉɫ̍ʹȉɫɔεȦȉȬȉʦɷʁJʰȲɷɏȉɴʦȲʹʦ
ȲʦʰʹȬʁʦȬȲȉɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉʦȦʁɷȦɫʹɖȬʁʦȲ̍ʹȲʦȲɣȉɴɅʁʟɴȉʰȉȬʁʦʁʦɴʁȬȲɫʁʦȬȲʦʟȲɅȲʟȲɷȦɔȉɔʦʜȉʟȉȬȉʟɔɷɖȦɔʁ
ȉʁʦʜʟʁɣȲʰʁʦॼʜɔɫʁʰʁʦेjʁʰȲɴȉȬȉ̍ʹȉɫɔεȦȉȩȡʁʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫूȉʜʟȲˑɔʦȡʁȳȉȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲȬȉʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲ
cursos presenciais, mas com a oferta da versão atualizada do curso ɀȶՒȪȓȶǱ sobre PPPs.
jʁȒɴȥɔʰʁȬȉȬȲʦȲʦʰȉʰɔˢȉȩȡʁूȉ^ȲɔɷूࣁࣀࣀेࣀࢾڎȬȲࢾࣀȬȲʦȲʰȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣃूȲʦʰȉȥȲɫȲȦȲʹ̍ʹȲʁʁɷʦȲɫɏʁ
do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) passasse a assumir as competências do Conselho
Nacional de Desestatização (CND), concernentes aos processos de inclusão de projetos e obras no
Programa Nacional de Desestatização (PND). Entre as diretrizes estabelecidas pelo PND está a
reordenação do papel do Estado brasileiro, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente
exploradas pelo setor público como condição ɥȓȶǱɝɸǈȶɀȶ para a retomada do crescimento econômico
no Brasil. Com essa missão, há clara diretriz governamental no sentido de diminuir a participação do
Estado na economia.
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ȉʟȉȦʁɷʦʰʟʹɔʟʁȦȉɴɔɷɏʁɷȲʦʦȉȬɔʟȲȩȡʁूȳɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁʟȲȉˑȉɫɔȉʟȲʟȲȉɫɔɷɏȉʟʁʦʜʟȲʦʦʹʜʁʦʰʁʦ̍ʹȲूʰȲɴʜʁʦ
ȉʰʟȊʦूȬȲʟȉɴʁʟɔɆȲɴȚȦʁɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁȲɅʁʟɴȉȩȡʁȬʁȦʁɷɣʹɷʰʁȬȲȲɴʜʟȲʦȉʦȲʦʰȉʰȉɔʦेʁɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁ<ȲȬȲʟȉɫ
ȬȲࢾࣆࣅࣅूȲɴʦȲʹȉʟʰɔɆʁࢾࣄࣀूȲʦʰȉȥȲɫȲȦȲʹ̍ʹȲȉȲ˗ʜɫʁʟȉȩȡʁȬɔʟȲʰȉȬȲȉʰɔˑɔȬȉȬȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉʜȲɫʁ*ʦʰȉȬʁʦʂʦȲʟɔȉ
ʜȲʟɴɔʰɔȬȉȲɴȬʹȉʦʦɔʰʹȉȩʚȲʦȲ˗ȦȲʜȦɔʁɷȉɔʦु̍ʹȉɷȬʁɅʁʦʦȲɷȲȦȲʦʦȊʟɔȉȉʁʦɔɴʜȲʟȉʰɔˑʁʦȬȉʦȲɆʹʟȉɷȩȉɷȉȦɔʁɷȉɫ
ʁʹ̍ʹȉɷȬʁɏʁʹˑȲʦʦȲʟȲɫȲˑȉɷʰȲɔɷʰȲʟȲʦʦȲȦʁɫȲʰɔˑʁे$ȲʦʦȉɅʁʟɴȉूȦʁɴʁʜʟȊʰɔȦȉȬȲȥʁȉɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉूȦȉȥȲȉʁ

FLUXO NOS PROCESSOS DE DESESTATIZAÇÃO

1
3

CPPI – I
Resolução CPPI
O Conselho do PPI recomenda a
inclusão da empresa no PND.

PRES. DA REPÚBLICA
Decreto
O Presidente da República ratifica
a recomendação do conselho.

BNDES

2

Estudos
O BNDES realiza os estudos para
avaliar a modelagem.

AVALIAÇÃO DO TCU
CPPI – II

5

CONGRESSO NACIONAL
Alterações legislativas
Se necessário, são realizadas as
alterações legislativas para a
viabilização da licitação.

Modelagem
O CPPI aprova a modelagem e os
parâmetros da privatização.

LEILÃO
Sessão pública
Somente após todos os ritos serem
cumpridos o leilão é realizado.

4
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Estado aferir se as razões para criação e continuidade da existência das empresas estatais subsistem, com
ȉˑȉɫɔȉȩʚȲʦȦȉʦʁȉȦȉʦʁेsζʹ˗ʁȉʦȲʟȉȬʁʰȉȬʁɷʁʦʜʟʁȦȲʦʦʁʦȬȲȬȲʦȲʦʰȉʰɔˢȉȩȡʁȳʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉȬʁȉʦȲɆʹɔʟे

6

Fonte: Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI).

Desde a sua criação, o CPPI recomendou a inclusão no PND de 12 empresas estatais: Eletrobras (Centrais
*ɫȳʰʟɔȦȉʦ ʟȉʦɔɫȲɔʟȉʦ ेे३ू *ɴʜʟȲʦȉ =Ȳʦʰʁʟȉ ȬȲ ʰɔˑʁʦ २*ɴɆȲȉ३ू ɆȶɷȦɔȉ ʟȉʦɔɫȲɔʟȉ =Ȳʦʰʁʟȉ ȬȲ <ʹɷȬʁʦ
=ȉʟȉɷʰɔȬʁʟȲʦȲ=ȉʟȉɷʰɔȉʦ२=<३ूȉʦȉȬȉgʁȲȬȉूʁɴʜȉɷɏɔȉȬȲ*ɷʰʟȲʜʁʦʰʁʦȲʟɴȉˢȳɷʦ=ȲʟȉɔʦȬȲȡʁ
Paulo (Ceagesp), Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (Ceasaminas), Companhia Docas do
Espírito Santo (Codesa), Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Empresa de Trens Urbanos de
ʁʟʰʁɫȲɆʟȲेे२¢ʟȲɷʦʹʟȥ३ूjʹȦɫȲȥʟȊʦ*̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦȲʦȉȬʁʦ२jʹȦɫȲʜ३ूȲʟˑɔȩʁ<ȲȬȲʟȉɫȬȲʟʁȦȲʦʦȉɴȲɷʰʁ
ȬȲ$ȉȬʁʦ२Ȳʟʜʟʁ३Ȳ*ɴʜʟȲʦȉȬȲ¢ȲȦɷʁɫʁɆɔȉȲJɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦȬȉʟȲˑɔȬȶɷȦɔȉ२$ȉʰȉʜʟȲˑ३ेsʹʰʟȉʦ̍ʹȉʰʟʁɅʁʟȉɴ
incluídas no PPI, com o objetivo de estudar parcerias com a iniciativa privada para ingressarem no PND:
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Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), Telecomunicações Brasileiras S.A.
२¢ȲɫȲȥʟȉʦ३ू*ɴʜʟȲʦȉধʟȉʦɔɫȲɔʟȉȬȲধʁʟʟȲɔʁʦধȲ¢ȲɫȳɆʟȉɅʁʦ२*¢३Ȳ*ɴʜʟȲʦȉʟȉʦɔɫȬȲʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁ२*३े
ȬȲɴȉɔʦूȦʹɴʜʟȲɴȲɷȦɔʁɷȉʟ̍ʹȲȬȲʦȬȲȉȦʟɔȉȩȡʁȬʁj$ूɷȉȬȳȦȉȬȉȬȲࢾࣆࣆࢽूɣȊɅʁʟȉɴȬȲʦȲʦʰȉʰɔˢȉȬȉʦࢾࢽࣃ
ȲɴʜʟȲʦȉʦɅȲȬȲʟȉɔʦूɷʺɴȲʟʁ̍ʹȲूʜʁʟʦɔʦʂूʟȲˑȲɫȉȉɔɴʜʁʟʰȒɷȦɔȉȬʁʜʟʁɆʟȉɴȉʜȉʟȉʁȉɖʦे
Uma das características fundamentais do PPI é a atração de investidores nacionais e internacionais por
ɴȲɔʁȬȲʹɴȦȉɷȉɫ̍ʹȲʜʁʦʦȉूȲɴɏȉʟɴʁɷɔȉȦʁɴȉʦʜȉʦʰȉʦɴɔɷɔʦʰȲʟɔȉɔʦूʦȲʟʹɴʜʟɔɴȲɔʟʁʜʁɷʰʁȬȲȦʁɷʰȉʰʁू
Ȧʁɴ ʁ ʁȥɣȲʰɔˑʁ ȬȲ ʰʁʟɷȉʟ ɴȉɔʦ ʰʟȉɷʦʜȉʟȲɷʰȲू ɅȊȦɔɫ Ȳ ȲεȦɔȲɷʰȲ ʁ ȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁ Ȭȉʦ ʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦ ȬȲ
ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲɴɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉɷʁʟȉʦɔɫेȦʁɷεȉɷȩȉूʰȉɷʰʁɔɷʰȲʟɷȉ̍ʹȉɷʰʁȲ˗ʰȲʟɷȉूȳȉȬ̍ʹɔʟɔȬȉʜȲɫȉ
atualização das práticas de governança.
Até 2019, foram propostos e aprovados pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da
Presidência da República (CPPI) 287 projetos considerados prioridade nacional nos setores de transportes,
ȲɷȲʟɆɔȉ ȲɫȳʰʟɔȦȉू ʜȲʰʟʂɫȲʁ Ȳ ɆȊʦ ɷȉʰʹʟȉɫू ʜȉʟ̍ʹȲʦ ɷȉȦɔʁɷȉɔʦू ȬȲɅȲʦȉू ʦȲɆʹʟȉɷȩȉ ʜʺȥɫɔȦȉू ȲȬʹȦȉȩȡʁू ʦȉʺȬȲू
telecomunicações, desenvolvimento regional, licenciamento ambiental e desestatizações de empresas
públicas. Esse conjunto abrange um potencial de R$ 967,4 bilhões em investimentos a serem realizados
durante os períodos dos contratos nos próximos 30 anos.
$ʁʰʁʰȉɫȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦ̍ʹȉɫɔεȦȉȬʁʦȦʁɴʁʜʟɔʁʟɔʰȊʟɔʁʦूࢾࣄࢿɣȊɅʁʟȉɴɫȲɔɫʁȉȬʁʦʁʹʰɔˑȲʟȉɴȦʁɷʰʟȉʰʁʦȉʦʦɔɷȉȬʁʦ
com o poder público com expectativa de investimentos de mais de R$ 699,7 bilhões. Além disso, já foram
arrecadadas outorgas para o setor público no montante de R$ 137,1 bilhões. Os bons resultados do PPI
ʦȡʁ ʹɴȉ ʦɔɷȉɫɔˢȉȩȡʁ Ȭȉ ɴȲɫɏʁʟɔȉ Ȭȉ Ȧʁɷεȉɷȩȉ Ȭʁʦ ɔɷˑȲʦʰɔȬʁʟȲʦ ɷʁ ʟȉʦɔɫू Ȭȉ ʟȲʰʁɴȉȬȉ Ȭʁ ȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁ
econômico, da atração de investimentos privados para os projetos de infraestrutura, do aumento da
produtividade e da geração de emprego e renda.
sȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆʜʟʁʜɔȦɔʁʹʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȲ˗ȦȲɫȲɷʰȲʦȬʁJूȦʁɴȉʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲࣀࣃɫȲɔɫʚȲʦ̍ʹȲȬȲʦȲɷȦȉȬȲȉʟȡʁ
ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦɷȉʁʟȬȲɴȬȲরࣁࣁࣃूࢿȥɔɫɏʚȲʦɷȉʦɴȉɔʦȬɔˑȲʟʦȉʦȊʟȲȉʦȬȉɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȲȉʜȉʟʰɔʟȬʁʦ̍ʹȉɔʦ
foram arrecadados R$ 90,7 bilhões em bônus e outorgas para o setor público. Esses leilões representaram
ȉʰȳ Ȳɷʰȡʁ ʁʦ ɴȉɔʁʟȲʦ ʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦ Ȭʁ ʜʟʁɆʟȉɴȉू ʰȉɷʰʁ Ȳɴ ʰȲʟɴʁʦ εɷȉɷȦȲɔʟʁʦ Ȧʁɴʁ ȬȲ ɷʺɴȲʟʁʦ ȬȲ
empreendimentos leiloados.
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PORTOS
13 LEILÕES
• 11 Terminais de granéis líquidos:
- 3 em Cabedelo/PB (Leilão: 22/03)
- 1 em Vitória/ES (Leilão: 22/03)
- 5 em Belém/PA (Leilão 05/04)
- 1 em Vila do Conde/PA (Leilão 05/04)
- 1 em Santos/SP (Leilão 13/08)
• 1 Terminal de celulose em Paranaguá/PR (Leilão 13/08)
• 1 Terminal de granéis sólidos (Leilão 13/08)

MINERAÇÃO
1 LEILÃO

FERROVIA
1 LEILÃO

• Palmeirópolis (Leilão 21/10)
• Ferrovia Norte-Sul (FNS) (Leilão 18/03)

Investimentos: R$ 255 milhões
Outorga: R$ 15 milhões

Investimentos:
R$(Leilão
2,72 18/03)
bi
Ferrovia
Norte
-Sul (FNS)
Outorga: R$ 2,72 bi

ÓLEO E GÁS
4 LEILÕES

RODOVIA
1 LEILÃO

• Oferta Permanente (Leilão 10/09)

• BR-364/365/GO/MG (Leilão 10/09)

Investimentos: R$ 1,05 bi
Outorga: R$ 816 mi
ENERGIA
3 LEILÕES
• Geração:
- Geração de Energia Nova A-4 (Leilão 28/06)
- Geração de Energia Nova A-6 (Leilão 18/10)
• Transmissão:
- Leilão de 12 lotes de linhas de transmissão

Investimentos: R$ 17,28 bilhões
Outorga: menor tarifa

Bônus: R$ 22 milhões

Investimentos: R$ 2,06 bi
Outorga: menor tarifa (-33% deságio)
AEROPORTOS
12 LEILÕES

Bônus: R$ 8,9 bilhões
• Cessão Onerosa (Leilão 06/11)

12 aeroportos leiloados em 3 Blocos (Leilão 15/03)
• Nordeste:
- Recife/PE; João Pessoa e Campina Grande/PB;
Maceió/AL; Aracaju/SE; e Juazeiro do Norte/CE
• Centro-Oeste:
- Todos no MT: Várzea Grande (Cuiabá) Alta Floresta,
Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop
• Sudeste:
- Vitória/ES e Macaé/ RJ

Investimentos: R$ 3,52 bi
Outorga: R$ 2,377 bi

• 16ª rodada de concessões (Leilão 10/10)

1

Bônus: R$ 69,96 bilhões
• 6ª Rodada de Partilha (Leilão 07/11)

Bônus: R$ 5,05 bilhões
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LEILÕES REALIZADOS – 2019

Investimentos totais: R$ 105,8 bilhões
LOTEX
1 LEILÃO

Valor ofertado: R$ 817,9 milhões

Fonte: Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI).

Os resultados do programa também evidenciam a retomada do interesse dos investidores estrangeiros no
ʟȉʦɔɫेʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁȬȲȲɴʜʟȲʦȉʦȬȲʁʹʰʟʁʦࢾࣆʜȉɖʦȲʦɷʁʦɫȲɔɫʚȲʦʟȲȉɫɔˢȉȬʁʦʜȲɫʁJȬȲɴʁɷʦʰʟȉ̍ʹȲȉʦ
parcerias são atrativas. Dos 172 projetos já leiloados, 74 tiveram como vencedoras empresas estrangeiras ou
em consórcio com empresas brasileiras.
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Para 2020, estão em andamento 79 projetos prioritários nos diferentes setores, como aeroportos, terminais
ʜʁʟʰʹȊʟɔʁʦूʟʁȬʁˑɔȉʦूɅȲʟʟʁˑɔȉʦूȬɔʟȲɔʰʁʦɴɔɷȲʟȊʟɔʁʦूȬȲʦȲʦʰȉʰɔˢȉȩʚȲʦूɔɷȦɫʹɔɷȬʁʁɫȲɔɫȡʁȬȉʦʟȉȬɔʁɅʟȲ̍ʹȶɷȦɔȉʦ
ʜȉʟȉȉ̍ʹɔɷʰȉɆȲʟȉȩȡʁȬȉʰȲɫȲɅʁɷɔȉɴʂˑȲɫ२ࣂ=३ेsʟȉʦɔɫȲʦʰȊȦʁɴȉɴȉɔʁʟȦȉʟʰȲɔʟȉȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦȲɴȦʁɷȦȲʦʦʚȲʦ
de infraestrutura do mundo, com empreendimentos focados na sustentabilidade ambiental.
LEILÕES DO PPI PREVISTOS PARA 2020

1º SEMESTRE/2020
RODOVIA (1)
• BR-101 (SC) (21/02)

PORTOS (5)
• 1 Terminal de Passageiros de
Mucuripe (CE) (27/03)
• 4 Terminais Portuários no Porto
de Itaqui/MA

DIREITOS MINERÁRIOS (2)
• Fosfato - Miriri (PB)
• Cobre - Bom Jardim de Goiás (GO)

ENERGIA/GERAÇÃO (3)
• Angra 3 (RJ)
• Energia Existente A-4 e A-5
(30/04)

FERROVIAS (1)
• Renovação Malha Paulista (fev)

PPP – DEFESA (1)
• Gestão da Rede de
Comunicações Integrada do
COMAER - Comando da
Aeronáutica (03/03)

SUBNACIONAIS (4)
• Concessões de Resíduos
Sólidos (SP, MG, GO e PI)

2º SEMESTRE/2020
RODOVIAS (6)
• BR-153/080/414 (GO/TO)
• BR-381/262 (MG/ES)
• BR-163/230 (MT/PA)
• BR-116/465/101 (RJ/SP) - Presidente Dutra
• BR-040/495 (MG/RJ) – Concer
• BR-116/493/RJ/MG (CRT)
FERROVIAS (4)
• Ferrogrão (MT/PA)
• FIOL (BA)
• Renovação EFVM
• Renovação EFC
TERMINAIS PORTUÁRIOS (4)
• 1 no Porto de Aratu/BA
• 1 no Porto de Paranaguá/PR
• 2 no Porto de Santos/SP
SUBNACIONAIS (11)
• 9 Concessões de IP (PA, ES, RS,
SE, MS, 2 em SP e 2 na BA)
• 1 Saneamento (CE)
• 1 Resíduos Sólidos (CE)
DIREITOS MINERÁRIOS (2)
• Carvão - Candiota (RS)
• Caulim - Rio Capim/PA

AEROPORTOS – 6ª RODADA
22 aeroportos em 3 blocos
• Bloco Norte 1
• Bloco Sul
• Bloco Central
PARQUES (4)
• Lençóis Maranhenses (MA)
• Jericoacoara (CE)
• Iguaçu (PR)
• Aparados da Serra (RS)
DESESTATIZAÇÕES (6)
• Emgea
• ABGF
• Casa da Moeda
• Ceagesp
• Ceasaminas
• Eletrobras
ÓLEO E GÁS (1)
• 17ª rodada de concessão
DEFESA (1)
• PPP Comunicação das Polícias
LEILÃO 5G (1)

Fonte: Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI).

De acordo com a atual política de exploração e produção de petróleo e gás natural, será mantido o
ȦȉɫȲɷȬȊʟɔʁʜɫʹʟɔȉɷʹȉɫȬȲʟʁȬȉȬȉʦȬȲɫɔȦɔʰȉȩʚȲʦेʦʦɔɴूȲʦʰȊʜʟʁɆʟȉɴȉȬȉȉʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲȦȲʟʰȉɴȲʦȉʰȳʁεɷȉɫ
de 2021, nos modelos de concessão — a 17ª e 18ª rodada — e de partilha da produção do pré-sal, com as
ࣄڍȲࣅڍʟʁȬȉȬȉʦे$ȲʦʰȉȦȉॼʦȲूȉɔɷȬȉूȉsɅȲʟʰȉȲʟɴȉɷȲɷʰȲू̍ʹȲɔɷȦɫʹɔʟȊȉʜʟʁ˗ɔɴȉȬȉɴȲɷʰȲࣆࢽࢽȥɫʁȦʁʦȬȲ
bacias sedimentares, terrestres e marítimas, a serem disponibilizadas após audiência pública.
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FERROVIAS – 11

PORTOS – 23

ÓLEO E GÁS – 1

ENERGIA – 12

POLÍTICAS:

• 5 Renovações
• 2 Concessões
• 4 Investimentos em malhas
de interesse da União

• 3 Desestatizações
(1 estudo)
• 19 Terminais Portuários:
- 16 arrendamentos
- 2 aut. de investimentos
- 1 estudo
• Hidrovia:
- 1 Licenciamento

• 17ª Rodada de
Licitações de Blocos
Exploratórios de Petróleo
e Gás natural

• Desestatização :
- Nuclep
- Eletrobras
• 7 Licenciamentos
• 1 Concessão:
- Angra
• 2 Geração:
- A-4
- A-5

• BR do Mar – cabotagem

ABASTECIMENTO – 2
AEROPORTOS – 22
• 22 Aeroportos a
serem concedidos
em 3 blocos

RODOVIAS – 19
• 10 Concessões
• 2 Estudos (11.350 km)
• 7 Licenciamentos

SAÚDE – 1
• Estudos (Hospital
Fêmina/Porto Alegre)

DEFESA E SEGURANÇA
(PPP’S) - 2
• 1 Comunicação Aeronáutica
• 1 Comunicação Polícia

• 2 Desestatizações
- Ceasaminas
- Ceagesp

• PPP creches
• PPP presídios + unidades
socioeducativas
• Universalização do
saneamento + resíduos
• PPP iluminação pública
• Fábrica de projetos

MINERAÇÃO – 4
• 4 Alienações de
exploração de Direitos
Minerários

ECONOMIA – 5
• 5 Desestatizações:
- Casa da Moeda
- ABGF
- EMGEA
- Serpro
- Dataprev

COMUNICAÇÕES – 5

• TRIIP

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL – 4
• 2 Desestatizações:
- CBTU
- Trensurb
• 2 Estudos:
- PISF
- Irecê

• 4 Estudos para
desestatização:
- Telebras
- ECT
- Ceitec
- EBC)
• 1 Concessão (5G)

PARQUES NACIONAIS – 4
• 4 Concessões:
- Lençóis Maranhenses
- Cataratas do Iguaçu
- Jericoacoara
- Aparados da Serra

• UBS
• BidSim

115
PROJETOS
+

CAPÍTULO III RESULTADOS MELHORES

CARTEIRA DE PROJETOS DO PPI – 2020

11

POLÍTICAS

Fonte: Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI).

ʹʦȦȉɷȬʁɴȲɫɏʁʟȉʟʁȉɴȥɔȲɷʰȲʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔʁȬʁʦȲʰʁʟूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȉʜʟȲʦȲɷʰȉʟȊȉʁʁɷɆʟȲʦʦʁjȉȦɔʁɷȉɫ
ȦʁɷʰʟɔȥʹɔȩʚȲʦʜȉʟȉʁȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁȬʁȲɆɔɴȲȬȲȉʟʰɔɫɏȉूʜʟȲˑɔʦʰʁɷȉ^ȲɔɷूࢾࣂࣀेࢿࢾڎȬȲࢿࢿȬȲȬȲˢȲɴȥʟʁ
de 2010. Além disso, o Conselho do PPI recomendou ao Presidente da República a criação do Programa
de Aprimoramento das Licitações de Exploração e Produção de Petróleo e Gás (BidSIM), com o objetivo
ȬȲʜʟʁʜʁʟɴȲʰʁȬʁɫʁɆɔȉʜȉʟȉε˗ȉȩȡʁȬʁʦʜȉʟȒɴȲʰʟʁʦʰȳȦɷɔȦʁʦȲȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦʜȉʟȉȉʦʟʁȬȉȬȉʦȬȲɫɔȦɔʰȉȩȡʁȬȲ
blocos. O lançamento desse programa ocorrerá no primeiro trimestre de 2020.
É com essa proposta de interação transparente e orientada para a otimização da extração desses recursos da
©ɷɔȡʁूȬȲɅʁʟɴȉȲεȦɔȲɷʰȲȲȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑȉू̍ʹȲʦȲȥʹʦȦȉʟȊȦʁɫʁȦȉʟʁʟȉʦɔɫȲɷʰʟȲʁʦȦɔɷȦʁɴȉɔʁʟȲʦʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦ
de petróleo e gás no mundo até 2030. A possibilidade de crescimento do setor constitui-se excepcional
oportunidade de criação e desenvolvimento de negócios para empreendedores dispostos a investir no País.

7 3

CAPÍTULO III RESULTADOS MELHORES

NOVO MERC ADO DE GÁ S E MELHOR IA S NO
SETOR DE COMBUSTÍVEIS
No Brasil, como em grande parte do mundo, a indústria de gás natural se desenvolveu pela ação de uma
grande companhia estatal. A Petrobras teve papel fundamental no desenvolvimento do mercado de gás
nacional. Contudo, seu poder de mercado decorrente de sua forte presença em todos os elos da cadeia de
ˑȉɫʁʟɔɷɔȥȲȉȲɷʰʟȉȬȉȬȲɷʁˑʁʦȉɆȲɷʰȲʦूʁ̍ʹȲʜʁȬȲȦʁɴʜʟʁɴȲʰȲʟʁɅʹʰʹʟʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬʁʦȲʰʁʟे$Ȳʦʦȉ
forma, o estabelecimento de limites e condições à atuação da Petrobras no mercado de gás efetivará a
ζȲ˗ɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁȬȲʦʦȲɴʁɷʁʜʂɫɔʁȬȉ©ɷɔȡʁूȦʁɴʁȬɔʦʜʁʦʰʁɷȉ*ɴȲɷȬȉʁɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫɷूࣆڎȬȲࣆȬȲɷʁˑȲɴȥʟʁ
de 1995.
ȉʦʦȉȬʁʦ̍ʹȉʦȲࢿࣂȉɷʁʦȬȉζȲ˗ɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁȬȉʁɅȲʟʰȉȬȲɆȊʦɷȉʰʹʟȉɫूȉȲʰʟʁȥʟȉʦʜȲʟɴȉɷȲȦȲɴʁɷʁʜʁɫɔʦʰȉू
apesar dos avanços no segmento do ɸɛɥɯɞǱǈȳॸȉʜȉʟʰȲȬȉȦȉȬȲɔȉʜʟʁȬʹʰɔˑȉ̍ʹȲȉɷʰȲȦȲȬȲʁʟȲεɷʁे
As propostas para a revisão do marco legal foram consolidadas e se encontram em análise no Congresso
Nacional. As medidas infralegais orientando o desenho do novo mercado de gás natural, contudo, já foram
estabelecidas e é atribuída à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustível (ANP) a regulação
de diversos aspectos, entre eles a formação do sistema de transporte de gás natural e a oferta de serviços
de transporte no regime de contratação de capacidade por entrada e saída.
EȊɆʟȉɷȬȲʦȲ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉʦȬʁʦȉɆȲɷʰȲʦȬȉɔɷȬʺʦʰʟɔȉʜȲɫʁɷʁˑʁɴȲʟȦȉȬʁȬȲɆȊʦू̍ʹȲʰȲɴʜʁʰȲɷȦɔȉɫȬȲȉʰʟȉɔʟ
investimentos, aumentar a produção de gás natural do pré-sal, contribuir para o desenvolvimento da
indústria do País, melhorar a segurança energética nacional e aumentar a receita de participações
governamentais, inclusive de tributos estaduais, promovendo geração de emprego e renda e aumento
do PIB.
Em abril de 2019, foi instituído o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural
no Brasil, com as competências de propor medidas de estímulo à concorrência no mercado de gás
natural, encaminhar ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) recomendações de diretrizes e
aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás
natural e propor ações a entes federativos para a promoção de boas práticas regulatórias.
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Por iniciativa do Comitê, houve o estabelecimento, pelo CNPE, de diretrizes e aperfeiçoamentos de
políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural. Em 23 de julho
ȬȲࢿࢽࢾࣆूɅʁɔɫȉɷȩȉȬʁʁʜʟʁɆʟȉɴȉȬȲɷʁɴɔɷȉȬʁjʁˑʁgȲʟȦȉȬʁȬȲ=Ȋʦू̍ʹȲʰȲɴȦʁɴʁȬȲʦȉεʁʜʟʁɴʁˑȲʟ
ʹɴ ɴȲʟȦȉȬʁ ȬȲ ɆȊʦ ̍ʹȲ ɅȉˑʁʟȲȩȉ ȉ ȦʁɴʜȲʰɔȩȡʁू ʁʦ ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦ ɷȉȦɔʁɷȉɔʦ Ȳ ȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟʁʦ Ȳ ȉ ʟȲȬʹȩȡʁ
dos preços da energia. As seguintes mudanças são esperadas ao longo dos próximos anos: i) melhorar

s¢ȲʟɴʁȬȲʁɴʜʟʁɴɔʦʦʁȬȲȲʦʦȉȩȡʁ२¢३εʟɴȉȬʁȲɷʰʟȲȉȲʰʟʁȥʟȉʦȲʁʁɷʦȲɫɏʁȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑʁȬȲ
Defesa Econômica (CADE) e o início da chamada pública para contratação de serviços de transporte no
ɆȉʦʁȬʹʰʁʁɫɖˑɔȉॼʟȉʦɔɫू̍ʹȲȉȬʁʰȉʁɴʁȬȲɫʁʜʁʟআȲɷʰʟȉȬȉȲʦȉɖȬȉইूɅʁʟȉɴȉɫɆʹɷʦȬʁʦɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦ
do ano de 2019.
Para 2020, é esperada a concretização de grandes marcos na abertura de gás natural. Há a expectativa de aprovação
da nova lei do gás e o aperfeiçoamento da agenda regulatória, contemplando os critérios de independência dos
transportadores, da interconexão entre gasodutos de transporte e revisão das tarifas de transporte. Além disso,
ʦȲʟȊȬȉȬʁȉʜʁɔʁȉʁʦ*ʦʰȉȬʁʦ̍ʹȲȬȲʦȲɣȉʟȲɴȉȬȲ̍ʹȉʟʦʹȉʦʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩʚȲʦȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦɫʁȦȉɔʦȬȲɆȊʦȦȉɷȉɫɔˢȉȬʁ
ao modelo do Novo Mercado de Gás. Haverá ainda a manutenção do acompanhamento da abertura do mercado
de gás, em especial a execução das ações previstas no TCC, por meio do Comitê de Monitoramento do Gás
Natural (CMGN).
O setor de combustíveis é uma das principais fontes de arrecadação tributária dos Estados brasileiros,
com alta complexidade e carga tributária elevada correspondente a 44% na gasolina C e 22,8% no óleo
ȬɔȲʦȲɫɷʁʜʟȲȩʁεɷȉɫȬʁʦȦʁɴȥʹʦʰɖˑȲɔʦूȬȲȉȦʁʟȬʁȦʁɴʁʟȲɫȉʰʂʟɔʁȬȲȉȦʁɴʜȉɷɏȉɴȲɷʰʁȬʁɴȲʟȦȉȬʁȬʁ
Ministério de Minas e Energia (MME).
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ʁ ȉʜʟʁˑȲɔʰȉɴȲɷʰʁ Ȭʁ ɆȊʦ Ȭʁ ʜʟȳॼʦȉɫू Ȭȉ ȥȉȦɔȉ ȬȲ ȲʟɆɔʜȲ Ȳ ɫȉɆʁȉʦ Ȳ ʁʹʰʟȉʦ ȬȲʦȦʁȥȲʟʰȉʦौ ɔɔ३ ȉɴʜɫɔȉʟ
ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲɴɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬȲȲʦȦʁȉɴȲɷʰʁूʜʟʁȦȲʦʦȉɴȲɷʰʁूʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲȲȬɔʦʰʟɔȥʹɔȩȡʁȬȲɆȊʦɷȉʰʹʟȉɫौ
ɔɔɔ३ȉʹɴȲɷʰȉʟȉȦʁɴʜȲʰɔȩȡʁɷȉɆȲʟȉȩȡʁʰȲʟɴȲɫȳʰʟɔȦȉȉɆȊʦौȲɔˑ३ʟȲʰʁɴȉʟȉȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲȬȉɔɷȬʺʦʰʟɔȉȲɴ
ʦȲʹʦȬɔˑȲʟʦʁʦʦȲɆɴȲɷʰʁʦूȦʁɴʁȦȲɫʹɫʁʦȲूɅȲʟʰɔɫɔˢȉɷʰȲʦूʜȲʰʟʁ̍ʹɖɴɔȦȉूʦɔȬȲʟʹʟɆɔȉूˑɔȬʟʁूȦȲʟȒɴɔȦȉȲʁʹʰʟʁʦे

Pretende-se melhorar as condições de competição e o ambiente de negócios no setor de combustíveis,
ȬɔʦʜʁɷɔȥɔɫɔˢȉɷȬʁȉʁʦʂʟɆȡʁʦȦʁɴʜȲʰȲɷʰȲʦȉʦɅȲʟʟȉɴȲɷʰȉʦȉȬȲ̍ʹȉȬȉʦʜȉʟȉȦʁɔȥɔʟʜʟȊʰɔȦȉʦɔɫɖȦɔʰȉʦȬȉɷʁʦȉʦ
ao bom funcionamento desse mercado. A iniciativa “Abastece Brasil” é o foro estabelecido pelo Governo
para discussão da agenda de trabalho para o setor de combustíveis.
*ɴࢿࢽࢾࣆूȲɷʰʟȲʁʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȉɫȦȉɷȩȉȬʁʦूȬȲʦʰȉȦȉɴॼʦȲȉʜʟʁɴʁȩȡʁȬȉȦʁɷȦʁʟʟȶɷȦɔȉɷʁʟȲεɷʁȲɷʁ
ȉȥȉʦʰȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲȦʁɴȥʹʦʰɖˑȲɔʦȲȉȬȲεɷɔȩȡʁȬʁεɴȬȉʜʟȊʰɔȦȉȬȲʜʟȲȩʁʦȬɔɅȲʟȲɷȦɔȉȬʁʦȬʁ=Ȋʦ^ɔ̍ʹȲɅȲɔʰʁ
de Petróleo (GLP), a partir de março de 2020.
ʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁʰʟɔȥʹʰȊʟɔȉʜȉʟȉʁʦȦʁɴȥʹʦʰɖˑȲɔʦȳʹɴȉʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲɔȬȲɷʰɔεȦȉȬȉɏȊȉɫɆʹɴʰȲɴʜʁूʦȲɷȬʁ
ʁȥɣȲʰʁȬȲȬɔʦȦʹʦʦȡʁȦʁɴʁʦʂʟɆȡʁʦȦʁɴʜȲʰȲɷʰȲʦɷȉȥʹʦȦȉʜʁʟʹɴȉʦʁɫʹȩȡʁȬȲεɷɔʰɔˑȉे
A agenda prioritária para 2020 tem em sua pauta a garantia do abastecimento de combustíveis diante
do novo cenário do ǫɀʑȶɥɯɞǱǈȳ— atividades de transporte e distribuição de produtos da indústria do
ʜȲʰʟʂɫȲʁूȬȲʦȬȲȉʟȲεɷȉʟɔȉȉʰȳȉʦȲɴʜʟȲʦȉʦȬȲȬɔʦʰʟɔȥʹɔȩȡʁॸȬȲȦʁʟʟȲɷʰȲȬȉˑȲɷȬȉȬȲȉʰɔˑʁʦȬȲʟȲεɷʁʜȲɫȉ
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ȲʰʟʁȥʟȉʦȉʰȳࢿࢽࢿࢾȲȉȉʰʟȉȩȡʁȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲɴʟȲεɷʁȬȲʜȲʰʟʂɫȲʁȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉʜȉʟȉɴʁˑɔɴȲɷʰȉȩȡʁ
ȬȲȦʁɴȥʹʦʰɖˑȲɔʦौȲʁȦʁɴȥȉʰȲȚʦʁɷȲɆȉȩȡʁȲȚȉȬʹɫʰȲʟȉȩȡʁȬȲȦʁɴȥʹʦʰɖˑȲɔʦे
Em 8 de janeiro de 2020, a Plataforma da ANP começou a operar para a formação do lastro do Crédito
de Descarbonização (CBIO), passo inicial para a escrituração do crédito de descarbonização da Política
Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). A política coloca o Brasil como o segundo maior produtor
mundial de biocombustíveis e, com o B15 (adição de 15% de biodiesel ao diesel), será proporcionado um
ganho ambiental correspondente à redução de emissões de mais de 26 milhões de toneladas de CO2 por
ano. Isso possibilitará a construção do primeiro sistema brasileiro de captura de carbono — um mecanismo
capaz de monetizar o serviço ambiental de retirada de CO2 da atmosfera e não apenas de mitigação das
emissões da matriz de combustíveis.

MO D E R N I Z AÇ ÃO D O S ETO R E LÉTR I CO
ʦʜʟʁɅʹɷȬȉʦʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩʚȲʦʜȲɫȉʦ̍ʹȉɔʦȉɔɷȬʺʦʰʟɔȉɴʹɷȬɔȉɫȬȲȲɷȲʟɆɔȉȲɫȳʰʟɔȦȉȲʦʰȊʜȉʦʦȉɷȬʁʜʁȬȲɴʦȲʟ
explicadas pela inserção de fontes renováveis, pelas novas soluções tecnológicas e pela possibilidade de os
consumidores escolherem seu fornecedor de eletricidade, o acesso ao chamado mercado livre de energia.
O consumidor, nessa condição, amplia seu poder de decisão graças às tecnologias emergentes, como
ɆȲʟȉȩȡʁȬɔʦʰʟɔȥʹɖȬȉȲȉʟɴȉˢȲɷȉɴȲɷʰʁȬȲȲɷȲʟɆɔȉू̍ʹȲʁɅȲʟȲȦȲʟȡʁʁʜȩʚȲʦʜȉʟȉȦʁɷʦʹɴɔʟȲɷȲʟɆɔȉȬȲɅʁɷʰȲʦ
renováveis e têm por característica a utilização de recursos naturais em sua geração. Além disso, novos
modelos de negócios vêm surgindo na esteira dessas tecnologias e da digitalização, como as usinas virtuais
ȲȉɆʟȲɆȉȬʁʟȉʦȬȲȦȉʟɆȉू̍ʹȲʜʁȬȲɴɫȲˑȉʟȚʁɅȲʟʰȉȬȲɷʁˑʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȉʁʦȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟȲʦे
jȡʁȳɷʁˑɔȬȉȬȲ̍ʹȲȉȦȉʟȉȦʰȲʟɖʦʰɔȦȉɴȉɔʦɴȉʟȦȉɷʰȲȬʁʦɴȲʟȦȉȬʁʦȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲȲɫȲʰʟɔȦɔȬȉȬȲȳȉȦʁɷʰɖɷʹȉ
ȲʜȲʟɴȉɷȲɷʰȲɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲȬȲʦȲɴȉɷʰȲʟʹɴʜȲʟɅȲɔʰʁȲ̍ʹɔɫɖȥʟɔʁȲɷʰʟȲȉʁɅȲʟʰȉȲȉȬȲɴȉɷȬȉʜʁʟȲɷȲʟɆɔȉ
ȲɫȳʰʟɔȦȉू ȉ εɴ ȬȲ ̍ʹȲ ɷȡʁ ɏȉɣȉ আȉʜȉɆʚȲʦইे jʁ Ȳɷʰȉɷʰʁू ʰȉɷʰʁ ȉ ʁɅȲʟʰȉ ̍ʹȉɷʰʁ ʁ Ȧʁɷʦʹɴʁ ʁȦʁʟʟȲɴ Ȳɴ
ʜȲʟɖʁȬʁʦ ʰȲɴʜʁʟȉɔʦ ȬɔˑȲʟʦʁʦ ȲɷʰʟȲ ʦɔे  ȬȲɴȉɷȬȉ ȳ ɷʁʟɴȉɫɴȲɷʰȲ ζʹʰʹȉɷʰȲ Ȳ ȉ ʁɅȲʟʰȉ Ȳɴ ʜȉɖʦȲʦ Ȧʁɴʁ
ʁ ʟȉʦɔɫू Ȳɴ ̍ʹȲ ȉ ɆȲʟȉȩȡʁ ȬȲ ȲɷȲʟɆɔȉ ʁȦʁʟʟȲ ʜʟȲȬʁɴɔɷȉɷʰȲɴȲɷʰȲ Ȧʁɴ ȥȉʦȲ Ȳɴ ȲɷȲʟɆɔȉʦ ʟȲɷʁˑȊˑȲɔʦू ȳ
fortemente impactada por fatores climáticos não controláveis.
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No passado, mais de 80% da oferta de energia no Brasil era fornecida por usinas hidrelétricas com grandes
ʟȲʦȲʟˑȉʰʂʟɔʁʦ Ȳ ʜʁʟ ʹʦɔɷȉʦ ʰȳʟɴɔȦȉʦू ̍ʹȲू ȦʁɷɣʹɷʰȉɴȲɷʰȲू ʰȶɴ ȉ ȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲ ȬȲ ʟȲɆʹɫȉʟɔˢȉʟ ȉ ʁɅȲʟʰȉ ȬȲ
energia. Entretanto, a abundante diversidade natural do Brasil, somada à evolução tecnológica, permitiram
̍ʹȲ ʁ ȉɖʦ ȬɔˑȲʟʦɔεȦȉʦʦȲ ʦʹȉ ɴȉʰʟɔˢू Ȧʁɴ ʹʦɔɷȉʦ ȉ ȥɔʁɴȉʦʦȉू ʜȲ̍ʹȲɷȉʦ ȦȲɷʰʟȉɔʦ ɏɔȬʟȲɫȳʰʟɔȦȉʦू ȲʂɫɔȦȉʦ Ȳ

EVOLUÇÃO DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA
MATRIZ ELÉTRICA 2019

MATRIZ ELÉTRICA 2029

23%

34%

63%
14%

19%

HIDRELÉTRICAS

47%
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ʦʁɫȉʟȲʦूʜʁʟȲ˗ȲɴʜɫʁेʁɴʁȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁȬȲʦʦȉȬɔˑȲʟʦɔεȦȉȩȡʁȬȲɅʁɷʰȲʦȲɷȲʟɆȳʰɔȦȉʦूȉʁʜȲʟȉȩȡʁȬʁʦɔʦʰȲɴȉ
ȲɫȳʰʟɔȦʁूȥʹʦȦȉɷȬʁȲ̍ʹɔɫɔȥʟȉʟʁɅȲʟʰȉȲȬȲɴȉɷȬȉȉȦȉȬȉɔɷʦʰȉɷʰȲूʦȲʰʁʟɷȉɴȉɔʦȬȲʦȉεȉȬʁʟȉे

TÉRMICAS (CARVÃO, GÁS, ÓLEO, NUCLEAR)

RENOVÁVEIS (PCH, BIOMASSA, EÓLICA, SOLAR)

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) – 2029 (preliminar).

sʦ ɆʟȉɷȬȲʦ ȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟȲʦू Ȧʁɴ ȬȲɴȉɷȬȉ ɴȲɷʦȉɫ ʦʹʜȲʟɔʁʟ ȉ ࢽूࣂ ɴȲɆȉ˒ȉʰʰʦू ̍ʹȲ ʜʁȬȲɴ ȲʦȦʁɫɏȲʟ ʦȲʹ
fornecedor de energia, representam aproximadamente 1/3 do mercado total de consumidores de energia
ȲɫȳʰʟɔȦȉȬʁȉɖʦेjȲʦʦȲʦȲɷʰɔȬʁूȉȉȥȲʟʰʹʟȉȬʁɴȲʟȦȉȬʁʜȉʟȉ̍ʹȲʰʁȬʁʦʁʦȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟȲʦʜʁʦʦȉɴȲʦȦʁɫɏȲʟʦȲʹ
ʦʹʜʟɔȬʁʟȬȲȲɷȲʟɆɔȉूʦȲɴȬɔʦʰʁʟȩʚȲʦʁʹʦʹȥʦɖȬɔʁʦूȬȲˑȲʁȦʁʟʟȲʟȬȲɅʁʟɴȉɆʟȉȬȉʰɔˑȉȲʁʟȬȲɷȉȬȉेsȬȲʦȉεʁू
̍ʹȲɫȲˑȉȉɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲȬȲɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȬʁʦȲʰʁʟȲɫȳʰʟɔȦʁूȳȦʟɔȉʟʹɴȬȲʦȲɷɏʁȬʁɴȲʟȦȉȬʁ̍ʹȲɆȉʟȉɷʰȉȉ
ʦȲɆʹʟȉɷȩȉȲȉȦʁɷεȉȥɔɫɔȬȉȬȲȬʁʦɔʦʰȲɴȉȲɫȳʰʟɔȦʁूȦʁɷȬʹˢɔɷȬʁȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦȚʰʁȬȉȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲे
Em 2019, o Governo criou o grupo de trabalho de Modernização do Setor Elétrico com o objetivo de realizar
um diagnóstico abrangente e propor ações de aprimoramento ao setor elétrico brasileiro, visando cumprir
a missão de levar energia elétrica para os consumidores de forma competitiva, zelando pela sustentabilidade
ȬȉȲ˗ʜȉɷʦȡʁूȦʁɴȉʜʟʁɴʁȩȡʁȬȉȉȥȲʟʰʹʟȉȬȲɴȲʟȦȉȬʁȲȦʁɴȲεȦɔȶɷȦɔȉɷȉȉɫʁȦȉȩȡʁȬʁʦȦʹʦʰʁʦȲȬʁʦʟɔʦȦʁʦे
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Os balizadores para viabilizar legalmente a Modernização do Setor Elétrico já tramitam no Congresso
jȉȦɔʁɷȉɫू ʦȲɷȬʁ ɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲ ʦʹȉ ȉʜʟʁˑȉȩȡʁ ʜȲɫʁʦ ʜȉʟɫȉɴȲɷʰȉʟȲʦ ʜȉʟȉ ̍ʹȲ ʁ ȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟ ʰȲɷɏȉ Ɇȉʟȉɷʰɔȉ
ȬȲɅʁʟɷȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲȲɷȲʟɆɔȉȲɫȳʰʟɔȦȉȉʁɴȲɷʁʟˑȉɫʁʟʜʁʦʦɖˑȲɫूʹɴȉˑȲˢ̍ʹȲȉȲɷȲʟɆɔȉȲɫȳʰʟɔȦȉȦʁɴʜʟʁɴȲʰȲ
parcela substancial da renda das famílias, em especial das mais pobres, e é insumo vital para o crescimento
e desenvolvimento econômico, e condicionante para o aumento da competitividade.
sȉɖʦʦȲȬȲʜȉʟȉȦʁɴʁȬȲʦȉεʁȬȲɅȉˢȲʟɅʟȲɷʰȲȉɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦɷȉʁʟȬȲɴȬȲরࣁࣃࢽȥɔɫɏʚȲʦȲɴɆȲʟȉȩȡʁȲ
transmissão de energia até 2029, em um cenário de crescimento econômico moderado. Nesse sentido, se
o Executivo, com a implementação de seu Plano de Ação, e o Legislativo, por meio das diretrizes legais,
ˑɔȉȥɔɫɔˢȉʟȲɴȉɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȬʁʦȲʰʁʟूʦȲʟȊʜʁʦʦɖˑȲɫɔɷʰʟʁȬʹˢɔʟɴʁȬɔεȦȉȩʚȲʦʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉʦूɴʹɔʰȉʦȬȲɫȉʦȲɴ
ȬɔʦȦʹʦʦȡʁȬȲʦȬȲȉȬȳȦȉȬȉȬȲࢾࣆࣆࢽू̍ʹȲʜʟʁɴʁˑȲʟȡʁʁɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁʜȉʟȉȦʁɷʰʟɔȥʹɔʟɷȉɅʁʟɴȉȩȡʁ
ȬȲʹɴʦȲʰʁʟȲɫȳʰʟɔȦʁɴȉɔʦʟʁȥʹʦʰʁȲȦʁɷεȊˑȲɫʜȉʟȉʁʟȉʦɔɫे
A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) é uma sociedade de economia mista e de capital aberto
̍ʹȲʰȲɴȦʁɷʰʟʁɫȲȉȦɔʁɷȊʟɔʁȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȲʁʜȲʟȉɷʁʦʦȲʰʁʟȲʦȬȲɆȲʟȉȩȡʁȲʰʟȉɷʦɴɔʦʦȡʁȬȲȲɷȲʟɆɔȉ
elétrica. A empresa detém 30,7% da capacidade de geração do Brasil (47 GW instalados) e 70,3 mil km de
ɫɔɷɏȉʦȬȲʰʟȉɷʦɴɔʦʦȡʁू̍ʹȲʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉɴࣂࢾूࣄ২ȬʁʰʁʰȉɫɷʁʦɔʦʰȲɴȉȲɫȳʰʟɔȦʁɷȉȦɔʁɷȉɫे
ʦʦɔɴू ʁ ʜʟɔɷȦɔʜȉɫ ȬȲʦȉεʁ ȳ Ɇȉʟȉɷʰɔʟ ʟȲȦʹʟʦʁʦ εɷȉɷȦȲɔʟʁʦ ʜȉʟȉ ̍ʹȲ ȉ *ɫȲʰʟʁȥʟȉʦ ȦʁɷʰɔɷʹȲ ȉ ʦȲʟ ʹɴȉ
ȲɴʜʟȲʦȉȦʁɴȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁȲ̍ʹȲȬȲʰȲɷɏȉȦʁɷȬɔȩʚȲʦȬȲȦʁɷȦʁʟʟȶɷȦɔȉȦʁɴʁʦʦȲʹʦʜȉʟȲʦ
ɷʁʦȲʰʁʟȲɫȳʰʟɔȦʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁȬȲɴȉɷȲɔʟȉȲεȦɔȲɷʰȲेʁɴˑɔʦʰȉʦȉʦʹȥʦʰȉɷȦɔȉʟʹɴȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲȦȉʜɔʰȉɫɔˢȉȩȡʁ
Ȭȉ*ɫȲʰʟʁȥʟȉʦूȲʦʰȊȲɴʰʟȉɴɔʰȉȩȡʁʹɴȉɷʁʟɴȉʰɔˑȉ̍ʹȲʜʟȲˑȶȉȬȲʦȲʦʰȉʰɔˢȉȩȡʁȬȉȲɴʜʟȲʦȉɷȉɴʁȬȉɫɔȬȉȬȲ
de aumento do capital social, por meio da subscrição pública de ações ordinárias com renúncia do
direito de subscrição da União – esta, por sinal, terá sua participação acionária reduzida e deixará de
ser acionista majoritária.
A proposta legislativa autoriza a União a outorgar, por 30 anos, novas concessões de geração de energia
para as usinas hidrelétricas das empresas da Eletrobras alcançadas pelo regime de cotas criado pela Lei
ɷूࣀࣅࣄेࢿࢾڎȬȲࢾࢾȬȲɣȉɷȲɔʟʁȬȲࢿࢽࢾࣀूȲȉɫʰȲʟȉʜȉʟȉʁʟȲɆɔɴȲȬȲʜʟʁȬʹȩȡʁɔɷȬȲʜȲɷȬȲɷʰȲȬȲȲɷȲʟɆɔȉे
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O normativo em discussão prevê, ainda, a mudança do regime de comercialização de energia por
parte da Eletrobras, atualmente no regime de cotas, para o de livre comercialização da energia no
mercado. As empresas controladas pela Eletrobras deixarão de comercializar compulsoriamente a
ȲɷȲʟɆɔȉȲɫȳʰʟɔȦȉɆȲʟȉȬȉȉʹɴʜʟȲȩʁ̎ɔ˗ȉȬʁʜȲɫȉɆȶɷȦɔȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲ*ɷȲʟɆɔȉ*ɫȳʰʟɔȦȉ२j**^३ʜȉʟȉ
negociá-la livremente no mercado regulado ou no mercado livre. Em contrapartida, as empresas
passam a assumir riscos da operação, como o risco hidrológico, cabendo a elas adotarem a melhor
estratégia de comercialização.

A manutenção de determinados direitos e obrigações de caráter de serviço público desempenhados pela
*ɫȲʰʟʁȥʟȉʦʦȲʟȊȉʦʦȲɆʹʟȉȬȉे*ɷȦȉɔ˗ȉɴॼʦȲɷȲʦʦȲ̍ʹȲʦɔʰʁȉɆȲʦʰȡʁȬʁʦʜʟʁɆʟȉɴȉʦॸʟʁɆʟȉɴȉȬȲJɷȦȲɷʰɔˑʁȚʦ
<ʁɷʰȲʦɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉʦ२ʟʁɔɷɅȉ३ौʟʁɆʟȉɴȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲʁɷʦȲʟˑȉȩȡʁȬȲ*ɷȲʟɆɔȉ*ɫȳʰʟɔȦȉ२ʟʁȦȲɫ३ौȲʟʁɆʟȉɴȉ
Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz para Todos) — e o pagamento das suas
ȦʁɷʰʟɔȥʹɔȩʚȲʦȉʦʦʁȦɔȉʰɔˑȉʦʜʁʟʹɴʜʟȉˢʁȬȲ̍ʹȉʰʟʁȉɷʁʦȉʁȲɷʰʟʁȬȲȲʦ̍ʹɔʦȉʦȬȲ*ɷȲʟɆɔȉ*ɫȳʰʟɔȦȉ२ȲʜȲɫ३े
¢ȉɴȥȳɴɏȊʜʟȲˑɔʦȡʁȬȲȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲȬʁεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁȬȲʜȲʦ̍ʹɔʦȉʦʟȲɫȉʰɔˑȉʦȉɷʁˑȉʦɅʁɷʰȲʦȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦे
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ɴʁȬɔεȦȉȩȡʁȬʁȲʦʰȉʰʹʰʁʦʁȦɔȉɫȬȉ*ɫȲʰʟʁȥʟȉʦʦȲʟȊʹɴȉȲ˗ɔɆȶɷȦɔȉʜȉʟȉʰʟȉɷʦɅʁʟɴȊॼɫȉȲɴʹɴȉȦʁʟʜʁʟȉȩȡʁू
a exemplo de outras empresas mundiais do setor elétrico e de grandes empresas brasileiras. A importância
ȬȲʦʦȲɴʁȬȲɫʁȬȲȦʁʟʜʁʟȉȩȡʁȳȲˑɔʰȉʟ̍ʹȲȉ*ɫȲʰʟʁȥʟȉʦʦȲɣȉɷȲɆʁȦɔȉȬȉȉʹɴȉɆȲɷʰȲɣȊȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔȬʁɷʁʦȲʰʁʟ
elétrico, concentrando mercado e inibindo a competição. Além disso, a reestruturação societária deverá
ser conduzida para manter sob controle da União, direto ou indireto, as empresas Eletrobras Termonuclear
ेे २*ɫȲʰʟʁɷʹȦɫȲȉʟ३ Ȳ Jʰȉɔʜʹ ɔɷȉȦɔʁɷȉɫू ʹɴȉ ˑȲˢ ̍ʹȲ ʜȲɫȉ ʦʹȉ ɷȉʰʹʟȲˢȉ Ȳʦʦȉʦ ȲɴʜʟȲʦȉʦ ɷȡʁ ʜʁȬȲɴ ʦȲʟ
controladas pela iniciativa privada.

ɫȲɆɔʦɫȉȩȡʁ̍ʹȲʟȲɆȲȉȉʰɔˑɔȬȉȬȲȬȲɴɔɷȲʟȉȩȡʁɷʁʟȉʦɔɫʦʁɅʟȲʹȉɫʰȲʟȉȩʚȲʦʟȲȦȲɷʰȲʦ̍ʹȲʰʟʁʹ˗Ȳʟȉɴȉˑȉɷȩʁʦ
ao desenvolvimento do setor. Entretanto, um conjunto de normas ainda impõe uma série de limitações e
ˑȲȬȉȩʚȲʦȉʁɴȲɫɏʁʟȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁȬʁʦȲɆɴȲɷʰʁेɫɆʹɴȉʦɫȲɆɔʦɫȉȩʚȲʦʟȲζȲʰȲɴȲɷʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁʦȬȉʦʜʟɔɴȲɔʟȉʦ
ȬȳȦȉȬȉʦȬʁʦȳȦʹɫʁʜȉʦʦȉȬʁूʁʹʰʟȉʦȬȲȦʁʟʟȲɴȬȲɴʁɷʁʜʂɫɔʁʦʜʟȲˑɔʦʰʁʦɷȉʁɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁ<ȲȬȲʟȉɫȲɏȊूȉɔɷȬȉू
Ȧȉʦʁʦ ȬȲ ʟȲɆʟȉɴȲɷʰʁʦ ̍ʹȲू ȉʜȲʦȉʟ ȬȲ ȦʁɷʰȲɴʜʁʟȒɷȲʁʦू ɷȲȦȲʦʦɔʰȉɴ ȬȲ ȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁ ʜȉʟȉ ȉȦʁɴʜȉɷɏȉʟ ȉʦ
demandas e necessidades da sociedade.
sʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁɣʹʟɖȬɔȦʁȬɔɅȲʟȲɷȦɔȉȬʁʜȉʟȉȉʁȦʹʜȉȩȡʁȲʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȬȉɅȉɔ˗ȉɆȲʁɆʟȊεȦȉɔɷʰȲʟɷȉȲʜȉʟȉɫȲɫȉ
à fronteira terrestre do País, denominada faixa de fronteira, é uma condição especial historicamente
associada à reserva do direito exclusivo de ocupar e usar essa extensa área por brasileiros e empresas
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉʦȬȲȦȉʜɔʰȉɫɷȉȦɔʁɷȉɫूε˗ȉɷȬʁʟȲʦʰʟɔȩʚȲʦɫȲɆȉɔʦȲʦʜȲȦɖεȦȉʦȚʜʟȲʦȲɷȩȉȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟȉे
É oportuno o exame das condições ainda aplicáveis à mineração em faixa de fronteira, de modo a avaliar
eventual revisão das restrições impostas ao capital, à gestão e à mão de obra estrangeira e o estabelecimento
ȬȲʹɴȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲȲ˗ʜɫʁʟȉȩȡʁɴɔɷȲʟȉɫ̍ʹȲȬɔɷȉɴɔˢȲȉȉʰɔˑɔȬȉȬȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉɷȉ̍ʹȲɫȉʜȉʟʰȲȬʁʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁ
ɷȉȦɔʁɷȉɫे*ɴࢿࢽࢾࣆूɏʁʹˑȲʹɴȉȉɆȲɷȬȉȦʁɷɣʹɷʰȉɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɫ̍ʹȲʟȲʦʹɫʰʁʹɷȉȉʜʟȲʦȲɷʰȉȩȡʁȬȲʜʟʁʜʁʦʰȉ
ȬȲȉɫʰȲʟȉȩȡʁȬȉ^ȲɔȬȉ<ȉɔ˗ȉȬȲ<ʟʁɷʰȲɔʟȉूȦʁɴȲɫɔɴɔɷȉȩȡʁȬȲʟȲʦʰʟɔȩʚȲʦȉȲɴʜʟȲʦȉʦȦʁɴȦȉʜɔʰȉɫȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟʁ
interessadas em realizar atividades de mineração.
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ʁɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁ<ȲȬȲʟȉɫȬȲࢾࣆࣅࣅȲʦʰȉȥȲɫȲȦȲ̍ʹȲʦȲɣȉɴʁɷʁʜʂɫɔʁȬȉ©ɷɔȡʁȉʜȲʦ̍ʹɔʦȉूȉɫȉˑʟȉूʁȲɷʟɔ̍ʹȲȦɔɴȲɷʰʁू
o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com
exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização podem ser autorizadas sob regime
ȬȲʜȲʟɴɔʦʦȡʁे©ɴȉȦʁɷʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉȉʁɴʁɷʁʜʂɫɔʁȲʦʰȉʰȉɫʜȉʟȉʰʁȬȉʦȉʦɅȉʦȲʦȬʁȉʜʟʁˑȲɔʰȉɴȲɷʰʁȬȲɴɔɷȲʟȉɔʦ
nucleares é a paralisação da produção nacional de urânio desde 2014, após o esgotamento da única mina
em operação no País, em Caetité (BA).
*ɴࢿࢽࢾࣆूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫɔɷȉʹɆʹʟʁʹȉࣅڍȦȉʦȦȉʰȉȬȲʹɫʰʟȉȦȲɷʰʟɖɅʹɆȉʦेʁɴȉʦʹȉȲɷʰʟȉȬȉȲɴʁʜȲʟȉȩȡʁू
ɏȉˑȲʟȊʹɴȉʹɴȲɷʰʁȬȲࢿࢽ২ɷȉʜʟʁȬʹȩȡʁȬȲʹʟȒɷɔʁȲɷʟɔ̍ʹȲȦɔȬʁɷʁʟȉʦɔɫेsȲɷʟɔ̍ʹȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲɔʦʂʰʁʜʁȬȲ
ʹʟȒɷɔʁȳʹɴȉʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉȬȲʜʁɷʰȉूࢾࢽࢽ২ɷȉȦɔʁɷȉɫȲʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉʁȬʁɴɖɷɔʁȬȲʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉ̍ʹȲȳɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɫ
ʜȉʟȉȉɅȉȥʟɔȦȉȩȡʁȬʁȲɫȲɴȲɷʰʁॼȦʁɴȥʹʦʰɖˑȲɫ̍ʹȲȉȥȉʦʰȲȦȲȉʰʹȉɫɴȲɷʰȲʁʦʟȲȉʰʁʟȲʦȬȉʦʹʦɔɷȉʦɷɆʟȉࢾȲࢿूȉ
ɅʹʰʹʟȉʁʜȲʟȉȩȡʁȬȲȦʁɴȥʹʦʰɖˑȲɫʜȉʟȉɷɆʟȉࣀȲʁʦʟȲȉʰʁʟȲʦȬȲʜȲʦ̍ʹɔʦȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦȲɴȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁे
 ζȲ˗ɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁ Ȭʁ ɴʁɷʁʜʂɫɔʁ Ȭȉ ©ɷɔȡʁ ɷȉ ʜȲʦ̍ʹɔʦȉ Ȳ ɫȉˑʟȉ ȬȲ ɴɔɷȳʟɔʁʦ ɷʹȦɫȲȉʟȲʦ ȳ ˑɔʦʰȉ Ȧʁɴʁ ʹɴȉ
medida importante para dinamizar o setor e promover o desenvolvimento econômico do País. A intenção
ȳȦɏȲɆȉʟȉʹɴʜʟʁɆʟȉɴȉ̍ʹȲȬȶȉɆɔɫɔȬȉȬȲȚʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲȚɫȉˑʟȉȬȲʦʦȲʦɴɔɷȳʟɔʁʦȲȦʁɷȦɔɫɔȲȉȉʰʟȉʰɔˑɔȬȉȬȲ
do negócio para o setor privado com a necessidade do estabelecimento de critérios e condicionantes para
preservar o interesse da União. A atual política nuclear, centrada no monopólio estatal, causa uma situação
ɔɷʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫूɷȉ̍ʹȉɫʁʟȉʦɔɫεɆʹʟȉȲɷʰʟȲʁʦࢾࢿʜȉɖʦȲʦ̍ʹȲȬȲʰȶɴʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʜȉʟȉȲɷʟɔ̍ʹȲȦȲʟʹʟȒɷɔʁूɴȉʦ
ȉɔɷȬȉɔɴʜʁʟʰȉɆʟȉɷȬȲʜȉʟʰȲȬȲʦȲʹȦʁɷʦʹɴʁूȉʜȲʦȉʟȬȲʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦʰʁʰȉɔʦȦʁɷɏȲȦɔȬʁʦȬȲʹʟȒɷɔʁȦɫȉʦʦɔεȦȉʟȲɴ
o Brasil na 7ª colocação no mundo.
+ɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʟȲȦʁɷɏȲȦȲʟूʰȉɴȥȳɴू̍ʹȲʁɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁɷʁʦȲʰʁʟɴɔɷȲʟȉɫȳȬɔɅȲʟȲɷȦɔȉȬʁȬʁʦȬȲɴȉɔʦʦȲʰʁʟȲʦू
por ser intensivo em capital, de longo prazo de maturação e de médio a alto risco (principalmente nas fases
iniciais). Por esses motivos, tem sido objeto principalmente do interesse de empresas estrangeiras, listadas
em Bolsas de Valores e com expertise.
ɴʹȬȉɷȩȉȬȲʦȲɣȉȬȉȳȉȉɫʰȲʟȉȩȡʁȲɴȉɫɆʹɷʦɴȉʟȦʁʦɷʁʟɴȉʰɔˑʁʦॸʁ̍ʹȲʰʟȉʟȊɴȉɔʁʟɆȉɷɏʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁ
para a sociedade e para o setor, pois novas áreas objeto de aproveitamento das substâncias minerais estarão
ȬɔʦʜʁɷɖˑȲɔʦʜȉʟȉɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦɷȉȦɔʁɷȉɔʦȲȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟʁʦूʦȲɴʟȲʦʰʟɔȩʚȲʦॸȥȲɴȦʁɴʁȊʟȲȉʦȬȲʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲ
ɫȉˑʟȉȬȲɴɔɷȳʟɔʁʦɷʹȦɫȲȉʟȲʦूȦʁɴȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁȬʁȉʟȦȉȥʁʹȩʁɫȲɆȉɫʜȉʟȉʦʹʜȲʟȉʟɔɷʦȲɆʹʟȉɷȩȉʦɣʹʟɖȬɔȦȉʦे
Em 2019, o Governo deu início a um conjunto de ações estratégicas com o objetivo de liberar áreas para a
ʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲɫȉˑʟȉɴɔɷȲʟȉɫूȦʁɴʁɔɷʰʹɔʰʁȬȲȉʰʟȉɔʟɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦूʜʟɔɷȦɔʜȉɫɴȲɷʰȲȲ˗ʰȲʟɷʁʦे
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ȉʟȉȉζȲ˗ɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁȬʁȲ˗ȲʟȦɖȦɔʁȬʁɴʁɷʁʜʂɫɔʁȬȉ©ɷɔȡʁɷȉʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲɫȉˑʟȉȬȲɴɔɷȳʟɔʁʦɷʹȦɫȲȉʟȲʦɅʁʟȉɴ
criados dois grupos de trabalho no Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, um para

Para os minerais nucleares, no ano de 2020, o Governo continuará envidando esforços para dinamizar a
ʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲȉɫȉˑʟȉȬȲɴɔɷȳʟɔʁʦɷʹȦɫȲȉʟȲʦ̍ʹȲȦʁɷʦɔȬȲʟȲʁȉʜʁʟʰȲȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʜʟɔˑȉȬʁʜʁʟɴȲɔʁȬȲʜȉʟȦȲʟɔȉʦे
No âmbito do plano de ação para o setor nuclear brasileiro, será considerada a elaboração de propostas
ȬȲ ɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁʦ ɫȲɆȉɔʦ ̍ʹȲ ȲʦʰɔɴʹɫȲɴ ʜȉʟȦȲʟɔȉʦ Ȧʁɴ ȉ ɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉ ʜʟɔˑȉȬȉू ȉ ȉʜʟȲʦȲɷʰȉȩȡʁ ȬȲ ʜʟʁʜʁʦʰȉ ȬȲ
ɔɷȬȲʜȲɷȬȶɷȦɔȉεɷȉɷȦȲɔʟȉȬȉJɷȬʺʦʰʟɔȉʦjʹȦɫȲȉʟȲʦȬʁʟȉʦɔɫेे२Jj३ȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦʜʟʁˑȲɷɔȲɷʰȲʦȬʁ¢Ȳʦʁʹʟʁ
Nacional e a compatibilização do regime de outorga entre a Agência Nacional de Mineração (ANM) e a
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
ʰʹȉɫɴȲɷʰȲूʁʟȲɆɔɴȲȬȲɫɔȦȲɷȦɔȉɴȲɷʰʁʦȲȬȊʜʁʟɴȲɔʁȬȉȦʁɷȦȲʦʦȡʁूɴʁȬȉɫɔȬȉȬȲȦʁɴʜɫȲ˗ȉȲɴʁʟʁʦȉू̍ʹȲ
ɏɔʦʰʁʟɔȦȉɴȲɷʰȲʰȲɴʰʟȉɴɔʰȉȩȡʁʜʟʁȦȲʦʦʹȉɫȬȲȉʜʟʁ˗ɔɴȉȬȉɴȲɷʰȲࢾࢿȉɷʁʦूȲɷʰʟȲʁʟȲ̍ʹȲʟɔɴȲɷʰʁȬȲʜȲʦ̍ʹɔʦȉ
ȲȉʁȥʰȲɷȩȡʁȬʁȬɔʟȲɔʰʁȬȲɫȉˑʟȉूʁ̍ʹȲɔɴʜȉȦʰȉɷʁʜɫȲɷʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉȦȉȬȲɔȉʜʟʁȬʹʰɔˑȉे
A atual situação de concessão de lavra para determinadas substâncias de emprego imediato na construção
civil ou na agricultura sobrecarrega a área de governo responsável pela análise de pedidos de autorização de
ʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲʟȲ̍ʹȲʟɔɴȲɷʰʁȬȲɫȉˑʟȉूȲूʜʁʟʁʹʰʟʁɫȉȬʁूʁɷȲʟȉȲɴȬȲɴȉʦɔȉʁʦɔɷʰȲʟȲʦʦȉȬʁʦɷʁȉʜʟʁˑȲɔʰȉɴȲɷʰʁ
ȬȲʦʦȉʦ ʦʹȥʦʰȒɷȦɔȉʦू ʁȥʟɔɆȉɷȬʁॼʁʦ ȉ ȬɔʦʜȲɷȬȲʟ ʰȲɴʜʁ Ȳ ʟȲȦʹʟʦʁʦ ̍ʹȲ ʜʁȬȲʟɔȉɴ ʦȲʟ ȲɴʜʟȲɆȉȬʁʦ ɷʁʦ
investimentos de produção, além de retardarem o início de operação das empresas.

CAPÍTULO III RESULTADOS MELHORES

ȉɷȉɫɔʦȉʟȉȦʁɷˑȲɷɔȶɷȦɔȉȲʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲȬȉζȲ˗ɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁȬʁɴʁɷʁʜʂɫɔʁȬȉ©ɷɔȡʁɷȉʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲɷȉɫȉˑʟȉȬȲ
minério nuclear e outro para elaborar um plano de ação para o setor nuclear brasileiro.

jȡʁɏȊूȬʁʜʁɷʰʁȬȲˑɔʦʰȉɫȲɆȉɫूʟȲʦʰʟɔȩʚȲʦȚȉȬʁȩȡʁȬȲɴȲȬɔȬȉʦ̍ʹȲʜʁʦʦȉɴˑɔȉȥɔɫɔˢȉʟȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬʁʟʁɫȬȲ
ʦʹȥʦʰȒɷȦɔȉʦɴɔɷȲʟȉɔʦʜȉʦʦɖˑȲɔʦȬȲȉʹʰʁʟɔˢȉȩȡʁɷʁȲɆɔɴȲȬȲ^ɔȦȲɷȦɔȉɴȲɷʰʁे^ȲɔɷूࣄࣃࣂेࣃڎȬȲࢿࣁȬȲʦȲʰȲɴȥʟʁ
ȬȲࢾࣆࣄࣅू̍ʹȲȬɔʦʜʅʦʦʁȥʟȲʁʟȲɆɔɴȲȬȲɫɔȦȲɷȦɔȉɴȲɷʰʁȲȲʦʰȉȥȲɫȲȦȲʹʹɴȦʁɷɣʹɷʰʁɫɔɴɔʰȉȬʁȬȲʦʹȥʦʰȒɷȦɔȉʦȲ
usos, poderia ser aproveitada sob esse regime. Outras substâncias, como rocha ornamental e carbonatos
ȬȲȦȊɫȦɔʁȲȬȲɴȉɆɷȳʦɔʁू̍ʹȲʜʁȬȲɴʦȲʟȲ˗ʰʟȉɖȬʁʦʜʁʟɴȲɔʁȬȲʹɴȉɫȉˑʟȉʦɔɴʜɫɔεȦȉȬȉूʰȉɴȥȳɴʜʁȬȲɴʦȲ
ʹʰɔɫɔˢȉʟȬʁɫɔȦȲɷȦɔȉɴȲɷʰʁʜʟȲˑɔʦʰʁɷȉʟȲɅȲʟɔȬȉɫȲɔू̍ʹȲȳɴȉɔʦȦȳɫȲʟȲȲȦʁɴʜȉʰɖˑȲɫȦʁɴȉȬɔɷȒɴɔȦȉȬʁɴȲʟȦȉȬʁ
desses bens minerais.
sʦʟȲɴɔɷȲʟȉɫɔˢȉȬʁʟȲʦȬȲʦʁɫʁʦूʜʟɔɷȦɔʜȉɫɴȲɷʰȲʜʁʟʦȲʰʟȉʰȉʟȬȲɴȉʰȲʟɔȉɫ̍ʹȲʜʁȬȲʦȲʟȲ˗ʰʟȉɖȬʁȬȲʟȲɣȲɔʰʁʦȬȲ
mineração, agregando o valor ambiental, igualmente usam o regime de licenciamento.
Nesse sentido, ao longo de 2019 a alteração da Lei noধ6.567, de 1978, foi debatida em diversos foros de discussão,
ȦʁɴȉˑȉɷȩʁʦȉʦȲʟȲɴȦʁɷȬʹˢɔȬʁʦɷʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢿࢽूȉʜȉʟʰɔʟȬȉʜʹȥɫɔȦȉȩȡʁȬȉ^ȲɔɷूࣂࣄࣆेࣀࢾڎȬȲࣄȬȲɣȉɷȲɔʟʁȬȲ
ࢿࢽࢿࢽू̍ʹȲʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉʹɴȉɴȲɫɏʁʟɔȉʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔȉʜȉʟȉȉȉʰɔˑɔȬȉȬȲɴɔɷȲʟȉɫȉʁɔɷȦɫʹɔʟʟʁȦɏȉʦʁʟɷȉɴȲɷʰȉɔʦȲ
carbonatos de cálcio e magnésio para serem aproveitados economicamente sob o regime de licenciamento,
ȦʁɴʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʜȉʟȉ̍ʹȲʁʦʟȲɴɔɷȲʟȉɫɔˢȉȬʁʟȲʦʜʁʦʦȉɴȉɫʰȲʟȉʟʁʦȲʹȉʰʹȉɫɴʁȬȲɫʁȬȲȦʁɷȦȲʦʦȡʁे
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ȉʟȉʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢿࢽूʰȉɴȥȳɴȲʦʰȡʁʜʟȲˑɔʦʰȉʦुɔ३ȉȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁȬȲȉɫʰȲʟȉȩȡʁɷȉ^ȲɔɷूࣁࣀࣃेࣃڎȬȲࢿȬȲ
ɴȉɔʁȬȲࢾࣆࣄࣆूɷȉ̍ʹɔɫʁ̍ʹȲʦȲʟȲɅȲʟȲȚɴɔɷȲʟȉȩȡʁȲɴ<ȉɔ˗ȉȬȲ<ʟʁɷʰȲɔʟȉौɔɔ३ȉɔɷʰʟʁȬʹȩȡʁȬȲȬɔʦʜʁʦɔʰɔˑʁ
ʦʁȥʟȲ ȉ ȉʜɫɔȦȉȩȡʁ ȬȲ ʟȲȦʹʟʦʁʦ Ȭȉ ʁɴʜȲɷʦȉȩȡʁ <ɔɷȉɷȦȲɔʟȉ ʜȲɫȉ *˗ʜɫʁʟȉȩȡʁ ȬȲ ȲȦʹʟʦʁʦ gɔɷȲʟȉɔʦ
२<*g३ʜȲɫȉʦȲɷʰɔȬȉȬȲʦɴȲɷȦɔʁɷȉȬȉʦɷʁʦɔɷȦɔʦʁʦȬȲJȉJJJȬʁਫࢿڎȬʁȉʟʰɔɆʁࢿڎȬȉ^ȲɔɷूࢾࢽࢽेࣅڎȬȲ
ࢾࣀȬȲɴȉʟȩʁȬȲࢾࣆࣆࢽौȲɔɔɔ३ȉȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁȬʁȉʟȦȉȥʁʹȩʁɫȲɆȉɫʜȉʟȉˑɔȉȥɔɫɔˢȉʟɴʁȬȲɫʁʦȬȲʜȉʟȦȲʟɔȉʦȦʁɴ
ȉJɷȬʺʦʰʟɔȉʦjʹȦɫȲȉʟȲʦȬʁʟȉʦɔɫ२Jj३ɷʁȦʁɷʰȲ˗ʰʁȉʰʹȉɫȬʁɴʁɷʁʜʂɫɔʁूȉɫȳɴȬȲζȲ˗ɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁʜȉʟȉ
atrair investimento privado no setor.

PR I O R I DA D E À S EG U R A N Ç A D E BA R R AG E N S
=ʟȉɷȬȲ ʜȉʟʰȲ Ȭȉʦ ɴɔɷȉʦ Ȳɴ ʁʜȲʟȉȩȡʁ ȥȉʦȲɔȉॼʦȲ Ȳɴ ʜʟʁȦȲʦʦʁʦ Ȳ ʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦ ̍ʹȲ ʟȲ̍ʹȲʟȲɴ ȦʹɔȬȉȬʁʦ Ȭʁ
ponto de vista socioambiental e segurança do trabalho e operacional. Muitas delas utilizam o sistema de
ȥȉʟʟȉɆȲɷʦʜȉʟȉȬȲʜʁʦɔȩȡʁȬʁʦʟȲɣȲɔʰʁʦɆȲʟȉȬʁʦɷʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲȥȲɷȲεȦɔȉɴȲɷʰʁȬʁʦɴɔɷȳʟɔʁʦूȲʁȦʁɷʰʟʁɫȲȬȲ
ʦȲɆʹʟȉɷȩȉȬȲȥȉʟʟȉɆȲɷʦȳȉʰɔˑɔȬȉȬȲȦʟɖʰɔȦȉू̍ʹȲʟȲ̍ʹȲʟʟȲɆʹɫȉȩȡʁȲεʦȦȉɫɔˢȉȩȡʁȲεȦɔȲɷʰȲʦे
Acidentes com rompimentos de barragens sempre provocam danos sociais e ambientais de alto impacto
ȲȬȲȬɔ̎ɖȦɔɫʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁेjʁʟɴȉʦʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȬʁʟȉʦȲʦɔʦʰȲɴȉȬȲɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȲεʦȦȉɫɔˢȉȩȡʁʜʁʟʜȉʟʰȲ
das empresas e dos órgãos públicos responsáveis pela regulação da atividade de mineração são elementos
ȲʦʦȲɷȦɔȉɔʦʜȉʟȉʹɴȉȲεȦɔȲɷʰȲȉɅȲʟɔȩȡʁȬȉɔɷʰȲɆʟɔȬȉȬȲȬȲʦʦȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦे
Normas e procedimentos de segurança de barragens estão sempre em evolução, em consonância com o
desenvolvimento tecnológico. Os acidentes podem ter seus efeitos minimizados e até evitados se houver o
cumprimento da legislação por parte dos atores envolvidos.
No início de 2019, o País foi surpreendido com a ocorrência do desastre de rompimento da barragem de
ʟȲɣȲɔʰʁʦȬȲɴɔɷȲʟȉȩȡʁআࢾইूȲɴʟʹɴȉȬɔɷɏʁ२g=३ेs=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫɴʁȥɔɫɔˢʁʹȲʦɅʁʟȩʁʦɷȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬȲ
ações emergenciais de resgate às vítimas, contenção da mancha de inundação de rejeitos e manutenção da
prestação dos serviços básicos à população atingida pelos primeiros efeitos do desastre.
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De modo imediato, foram instituídos o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres e o
Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastre em decorrência da ruptura da barragem do Córrego
<ȲɔɣȡʁेʁɴʁȦʁɷʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉूɅʁɔȬȲʰȲʟɴɔɷȉȬʁȉʁʦʂʟɆȡʁʦεʦȦȉɫɔˢȉȬʁʟȲʦɅȲȬȲʟȉɔʦȲ˗ɔɆɔʟȬʁʦȉɆȲɷʰȲʦεʦȦȉɫɔˢȉȬʁʦ
ȉȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁɔɴȲȬɔȉʰȉȬʁʦʟȲʦʜȲȦʰɔˑʁʦɫȉɷʁʦȬȲȲɆʹʟȉɷȩȉȬȲȉʟʟȉɆȲɴूȬȲ̍ʹȲʰʟȉʰȉȉ^ȲɔɷूࣁࣀࣀेࢿࢾڎȬȲধࢿࢽ
ȬȲʦȲʰȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࢽौɅʁɔɔɷʦʰɔʰʹɖȬʁȉɔɷȬȉʁʦʹȥȦʁɴɔʰȶȬȲȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȲȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁɫȲɆɔʦɫȉʰɔˑȉूȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁ
de elaborar anteprojeto de lei para a modernização e revisão da Política Nacional de Segurança de Barragens.

EʁʹˑȲȉȉɫʰȲʟȉȩȡʁȬȉjʁʟɴȉȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȬʁʟȉ̍ʹȲȬɔʦʜʚȲʦʁȥʟȲȉʦʟȲɆʟȉʦȬȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉɫȉȥʁʟȉɫȬȉʦ
atividades de mineração, vedando a concepção, a construção, a manutenção e o funcionamento de
instalações destinadas a atividades administrativas, de vivência, de saúde e de recreação da empresa
ou permissionário de lavra garimpeira nas áreas a jusante de barragem sujeitas à inundação em caso
de rompimento.
s ʁɷɆʟȲʦʦʁjȉȦɔʁɷȉɫʰȉɴȥȳɴȬȲɴʁɷʦʰʟʁʹʦȲɷʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲूȲɴࢿࢽࢾࣆूȲɴȉʜʟȲʦȲɷʰȉʟʜʟʁɣȲʰʁʦ ȬȲ ɫȲɔ ̍ʹȲ
aprimorassem a legislação sobre a segurança de barragens, o licenciamento e os crimes ambientais, bem
como proposições para a revisão e atualização do marco regulatório da mineração. Cabe destacar as
propostas produzidas pela Comissão Externa de Brumadinho da Câmara dos Deputados e pela Comissão
ȉʟɫȉɴȲɷʰȉʟ ȬȲ Jɷ̍ʹȳʟɔʰʁ ȬȲ ʟʹɴȉȬɔɷɏʁू ̍ʹȲ Ȧʁɷʰʟɔȥʹɔʟȡʁ ʜȉʟȉ ʁ ȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁ Ȭȉ ʦȲɆʹʟȉɷȩȉ ȬȲ
barragens de rejeitos de mineração.
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ʜʂʦ ʁ ʜȲʟɖʁȬʁ ȬȲ Ȳ˗ȲȦʹȩȡʁ Ȭȉʦ ȉȩʚȲʦ ȲɴȲʟɆȲɷȦɔȉɔʦू ʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ ʜʟʁɴʁˑȲʹ ȉ Ȳ˗ȲȦʹȩȡʁ ȬȲ ʹɴ
conjunto de ações para aprimorar a segurança de barragens de rejeitos de mineração, por meio da revisão de
ɷʁʟɴȉʦȬȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉूȥȲɴȦʁɴʁʁʟȲɅʁʟȩʁȬʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁʦʜȉʟȉȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬȉʦȉȩʚȲʦȬȲεʦȦȉɫɔˢȉȩȡʁे
Dentre as novas regras de segurança, destacam-se: i) proibição de construção de novas barragens pelo
ɴȳʰʁȬʁȬȲȉɫʰȲȉɴȲɷʰʁআȉɴʁɷʰȉɷʰȲইȲɴʰʁȬʁʁʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁɷȉȦɔʁɷȉɫौɔɔ३Ȳ˗ɔɆȶɷȦɔȉȬȲɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁʜʁʟ
ɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰȉȩȡʁȲɴʰȲɴʜʁʟȲȉɫȲɔɷʰȲɆʟȉɫʜȉʟȉȥȉʟʟȉɆȲɷʦȦʁɴ$ȉɷʁʁʰȲɷȦɔȉɫʦʦʁȦɔȉȬʁ२$३ȉɫʰʁौȲɔɔɔ३
ε˗ȉȩȡʁȬȲʜʟȉˢʁʦʜȉʟȉȬȲʦȦȉʟȉȦʰȲʟɔˢȉȩȡʁȬȉʦȥȉʟʟȉɆȲɷʦȦʁɴȉɫʰȲȉɴȲɷʰʁȉɴʁɷʰȉɷʰȲू̍ʹȲȬȲˑȲʟȊʁȦʁʟʟȲʟ
até 2027.

ʁɫʁɷɆʁȬȲࢿࢽࢿࢽूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȦʁʁʟȬȲɷȉʟȊȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬȉʦʦȲɆʹɔɷʰȲʦȉȩʚȲʦȦʁɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟȲʦˑʁɫʰȉȬȉʦ
para o aprimoramento da segurança de barragens de mineração: interlocução com Agências Internacionais
ȬȲ ʁʁʜȲʟȉȩȡʁ ¢ȳȦɷɔȦȉॼEʹɴȉɷɔʰȊʟɔȉौ ʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁ ȬȲ ɴɔʦʦʚȲʦ ʰȳȦɷɔȦȉʦ ɷʁ Ȳ˗ʰȲʟɔʁʟ Ȳ ʁʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁ ȬȲ
ʦȲɴɔɷȊʟɔʁɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫȲɴȦʁɷɣʹɷʰʁȦʁɴȉʦȉɆȶɷȦɔȉʦȬȲȦʁʁʜȲʟȉȩȡʁȬʁXȉʜȡʁ२åJ३ू*ʦʰȉȬʁʦ©ɷɔȬʁʦ
२©ʦȉɔȬ३ू¢ʹʟ̍ʹɔȉ२<$३ȲȬȉ©ɷɔȡʁ*ʹʟʁʜȲɔȉ२g©*३ौȲȦʹɴʜʟɔɴȲɷʰʁȬʁȉȦʁʟȬʁɣʹȬɔȦɔȉɫʟȲɫȉʰɔˑʁȚ
ȩȡʁɔˑɔɫʺȥɫɔȦȉɷ*ेࢽࢽࣅࣀेࢾࢽेࣁेࣆࢾࢽࢿेࣁࣅॼࢽࢾࣀࣂࢽࢽࢾڎɴȉɷȬȉɴȲɷʰʁɷȉXʹʦʰɔȩȉ<ȲȬȲʟȉɫȲɴgɔɷȉʦ=Ȳʟȉɔʦूʁ
ȉȦʁʟȬʁʜʟȲˑȶȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬʁȦʟʁɷʁɆʟȉɴȉȬȲεʦȦȉɫɔˢȉȩȡʁȬȉʦȥȉʟʟȉɆȲɷʦʜȲɫȉjgे

INVESTIMENTOS EM SEGUR ANÇA HÍDRICA
ʦȲɆʹʟȉɷȩȉɏɖȬʟɔȦȉʰȉɴȥȳɴɅʁɔʹɴȉȬȉʦʜȉʹʰȉʦ̍ʹȲɴȲʟȲȦȲʹȉʰȲɷȩȡʁɅȲȬȲʟȉɫȲɴࢿࢽࢾࣆे$ȲɷʰʟȲȉʦȉȩʚȲʦू
destacam-se investimentos em infraestruturas capazes de ampliar a capacidade de adução e reserva de
ȊɆʹȉȥʟʹʰȉूȦʁɴʁȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȬȲȥȉʟʟȉɆȲɷʦूʦɔʦʰȲɴȉʦȉȬʹʰʁʟȲʦूȦȉɷȉɔʦȲȲɔ˗ʁʦȬȲɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁू̍ʹȲȉɴʜɫɔȉɴ
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a oferta de água para o abastecimento humano e para o uso em atividades produtivas, reduzindo os riscos
associados a eventos críticos de secas e cheias.
*ɴȉȥʟɔɫȬȲࢿࢽࢾࣆूɅʁɔɫȉɷȩȉȬʁʁɫȉɷʁjȉȦɔʁɷȉɫȬȲȲɆʹʟȉɷȩȉEɖȬʟɔȦȉ२jE३ू̍ʹȲʁʟɔȲɷʰȉʁʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁ
das intervenções estruturantes necessárias aos Estados brasileiros para ampliar a segurança hídrica do País,
e contempla a formação do Índice de Segurança Hídrica (ISH).
O PNSH proporcionou o levantamento das principais propostas de obras estruturantes, de natureza
ȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉ Ȳ ʟȲɫȲˑȒɷȦɔȉ ʟȲɆɔʁɷȉɫू ȦʁɷʦʁɫɔȬȉɷȬʁ ȉ ʟȲȦʁɴȲɷȬȉȩȡʁ ȬȲ ࣆࣂ ɔɷʰȲʟˑȲɷȩʚȲʦ ̍ʹȲ ʰʁʰȉɫɔˢȉɴ
investimento na ordem de R$ 26,9 bilhões até 2035. Dentre os principais empreendimentos em
Ȳ˗ȲȦʹȩȡʁʟȲȦʁɴȲɷȬȉȬʁʦूȬȲʦʰȉȦȉɴॼʦȲʁʟʁɣȲʰʁȬȲJɷʰȲɆʟȉȩȡʁȬʁɔʁȡʁ<ʟȉɷȦɔʦȦʁ२J<३Ȳʁȉɴȉɫ
do Agreste Pernambucano.
sJ<ȳȉɴȉɔʁʟʁȥʟȉȬȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉɏɖȬʟɔȦȉȬʁȉɖʦȲूȲɴȉɆʁʦʰʁȬȲࢿࢽࢾࣆूɅʁɔɔɷȦɫʹɖȬʁɷʁȒɴȥɔʰʁ
das Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) como obra estratégica para estudos
̍ʹȲˑɔʦȲɴȚȦʁɷȦɫʹʦȡʁȲʁȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲȦʁɷʰʟȉʰʁȬȲʜȉʟȦȲʟɔȉȦʁɴʁʦȲʰʁʟʜʟɔˑȉȬʁʜȉʟȉʁʜȲʟȉȩȡʁ
ȲɴȉɷʹʰȲɷȩȡʁेɔɷȬȉ̍ʹȉɷʰʁȚɆȲʦʰȡʁȬʁJ<ूɅʁɔɔɷʦʰȉʹʟȉȬȉȉȒɴȉʟȉȬȲʁɷȦɔɫɔȉȩȡʁȲʟȥɔʰʟȉɆȲɴू
ɷȉ ̍ʹȉɫ ʦȲ ȉˑȉɷȩʁʹ Ȧʁɴ ȉʦ ɷȲɆʁȦɔȉȩʚȲʦ Ȧʁɴ ʁʦ *ʦʰȉȬʁʦ ȥȲɷȲεȦɔȊʟɔʁʦ ʜȉʟȉ ȉʦʦɔɷȉʰʹʟȉ Ȭʁʦ Ȧʁɷʰʟȉʰʁʦ ȬȲ
prestação de serviços de adução de água bruta.
sɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁɷʁJ<ȉɫȦȉɷȩʁʹूȲɴࢿࢽࢾࣆूʁˑȉɫʁʟȬȲরࢾࢽूࣅȥɔɫɏʚȲʦूȦʁɴȲ˗ȲȦʹȩȡʁ̎ɖʦɔȦȉȬȲࣆࣄूࣁ২ेsJ<
garantirá a oferta de água bruta para promover a segurança hídrica a 12 milhões de habitantes nos
*ʦʰȉȬʁʦȬȲȲʟɷȉɴȥʹȦʁूȲȉʟȊूȉʟȉɖȥȉȲɔʁ=ʟȉɷȬȲȬʁjʁʟʰȲेs*ɔ˗ʁ^ȲʦʰȲȬʁJ<ȲɷȦʁɷʰʟȉॼʦȲȲɴ
fase de pré-operação com perspectiva de entrar em operação no ano de 2020. Mesmo nesse estágio, a
ȊɆʹȉȉȬʹˢɔȬȉɣȊȥȲɷȲεȦɔȉɴȉɔʦȬȲࢾूࣁɴɔɫɏȡʁȬȲɏȉȥɔʰȉɷʰȲʦɷȉʟȲɆɔȡʁȬȲȉɴʜɔɷȉ=ʟȉɷȬȲȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦ
ȬʁȉɆʟȲʦʰȲʜȲʟɷȉɴȥʹȦȉɷʁेs*ɔ˗ʁjʁʟʰȲू̍ʹȲȲʦʰȊȦʁɴȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦʰȲʦʰȉȬȉʦȲȦʁɴȊɆʹȉɷʁʜʟɔɴȲɔʟʁ
ʰʟȲȦɏʁूȦʁɴɴȉɔʦȬȲࣅࢽɦɴूʦȲɔɷɔȦɔȉूɷȉȦȉʜʰȉȩȡʁɷʁʟɔʁȡʁ<ʟȉɷȦɔʦȦʁȲʜȉʦʦȉʜʁʟȦȉɷȉɔʦȬȲȉȬʹȩȡʁू
ȦɔɷȦʁȉ̍ʹȲȬʹʰʁʦू̍ʹȉʰʟʁʟȲʦȲʟˑȉʰʂʟɔʁʦȲʰʟȶʦȲʦʰȉȩʚȲʦȬȲȥʁɴȥȲȉɴȲɷʰʁेsʹʰʟʁʦࢾࣂࣆɦɴȲʦʰȡʁȦʁɷȦɫʹɖȬʁʦ
ȲȉʜʰʁʦȉʜȉʦʦȉʟȲɴʜʁʟʰȲʦʰȲʦȬȲȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦेʜȉʟʰɔʟȬȲȉɆʁʦʰʁȬȲࢿࢽࢾࣆूȉʜʂʦɔɷʰȲʟˑȲɷȩʚȲʦȬȲȉɣʹʦʰȲʦ
ȬȲȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦȲȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦूɅʁɔʟȲʰʁɴȉȬȉȉʁʜȲʟȉȩȡʁȬȉʦʰʟȶʦȲʦʰȉȩʚȲʦȬȲȥʁɴȥȲȉɴȲɷʰʁȬʁ*ɔ˗ʁjʁʟʰȲू
para continuidade dos testes e enchimento dos reservatórios contidos nesse trecho.
Outra atividade relevante refere-se aos estudos para modelagem de instrumentos de parceria para
ʁʜȲʟȉȩȡʁȲɴȉɷʹʰȲɷȩȡʁूȉʦʦʁȦɔȉȬʁȉʁʜʁʰȲɷȦɔȉɫȬȲɆȲʟȉȩȡʁȬȲȲɷȲʟɆɔȉɅʁʰʁˑʁɫʰȉɔȦʁू̍ʹȲʜʁȬȲʟȊʁʰɔɴɔˢȉʟ
os custos operacionais.
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<ʁʟȉɴ ȬȲʦʰɔɷȉȬʁʦू Ȳɴ ࢿࢽࢾࣆू ɴȉɔʦ ȬȲ র ࢿ ȥɔɫɏʚȲʦ ʜȉʟȉ ʜʟʁɴʁȩȡʁ Ȭȉ ʦȲɆʹʟȉɷȩȉ ɏɖȬʟɔȦȉ Ȭȉ ʜʁʜʹɫȉȩȡʁ
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉɴȉɔʦȉɅȲʰȉȬȉʜȲɫȉȲʦȦȉʦʦȲˢȬȲȊɆʹȉे$ȲʦʰȉȦȉɴॼʦȲʁʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦɷʁ*ɔ˗ʁjʁʟʰȲȬʁJ<ूɷȉ

ɔʰȉɴॼʦȲȉɔɷȬȉȉʦȉȩʚȲʦȬȲȲˑɔʰȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲȉȦɔȉʦEɔȬʟʁɆʟȊεȦȉʦू̍ʹȲʰȶɴʜʁʟʁȥɣȲʰɔˑʁʜʟȲʦȲʟˑȉʟूȦʁɷʦȲʟˑȉʟ
e recuperar os rios brasileiros, com o lançamento em julho de 2019 do Projeto Juntos pelo Araguaia, em
ʜȉʟȦȲʟɔȉȦʁɴʁʦ*ʦʰȉȬʁʦȬȲ=ʁɔȊʦȲgȉʰʁ=ʟʁʦʦʁेsʜʟʁɆʟȉɴȉʰȉɴȥȳɴʜʟɔʁʟɔˢȉȉʦȥȉȦɔȉʦɏɔȬʟʁɆʟȊεȦȉʦ
Ȭʁʦʟɔʁʦȡʁ<ʟȉɷȦɔʦȦʁूȉʟɷȉɖȥȉȲ¢ȉ̍ʹȉʟɔ२ɷʁȉɷʰȉɷȉɫ३ूȥȲɴȦʁɴʁɅʁɴȲɷʰȉȉȦʟɔȉȩȡʁȬʁʦʜʟʁɆʟȉɴȉʦ
ȲʦʰȉȬʹȉɔʦȬȲʟȲˑɔʰȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲȥȉȦɔȉʦɏɔȬʟʁɆʟȊεȦȉʦे
sʹʰʟʁȬȲʦʰȉ̍ʹȲȲɴࢿࢽࢾࣆɅʁɔȉȲɷʰʟȲɆȉȬȲࢾࣄࢽʦɔʦʰȲɴȉʦȬȲȬȲʦʦȉɫɔɷɔˢȉȩȡʁɷʁȒɴȥɔʰʁȬʁʟʁɆʟȉɴȉɆʹȉ
$ʁȦȲू ̍ʹȲ ȉʰɔɷɆɔʹ ȉʦ ɴȉʟȦȉʦ ȬȲ ࣄࣄࣁ ʦɔʦʰȲɴȉʦ Ȳɴ ʁʜȲʟȉȩȡʁ Ȳ ࢿूࣁ ɴɔɫ ʁʜȲʟȉȬʁʟȲʦ ȦȉʜȉȦɔʰȉȬʁʦे *ɴ ࢿࢽࢿࢽू
outras 29 obras têm previsão de começar, com custo médio de R$ 360 mil e possibilidade de atendimento
a cerca de 400 pessoas/dia.
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ʁʜȲʟȉȩȡʁȲɴȉɷʹʰȲɷȩȡʁȬʁJ<ूȲɷȉʦʁȥʟȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉɷʰȲʦुȉɴȉɫȬʁɆʟȲʦʰȲȲʟɷȉɴȥʹȦȉɷʁूȬʹʰʁʟȉȬʁ
Agreste de Pernambuco, Cinturão das Águas do Ceará, Canal do Sertão Alagoano e Vertente Litorânea
Paraibana, essenciais para a promoção do desenvolvimento regional.

sʦ ʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦ ȬȲʦȉεʁʦ Ȭȉ ɫʁɆɖʦʰɔȦȉ Ȳ Ȭʁ ʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁ ʦȡʁु ɔ३ ȉ ȬȲɅȉʦȉɆȲɴ Ȭȉ ɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ Ȳ
ɫʁɆɖʦʰɔȦȉȬȲʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲौɔɔ३ȉȉʹʦȶɷȦɔȉȬȲȦʁɷȲ˗ȡʁȲɷʰʟȲʁʦȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦɴʁȬȉɔʦौɔɔɔ३ȉɆʟȉɷȬȲȦʁɷȦȲɷʰʟȉȩȡʁȬȲ
ʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲɷʁʦȲʰʁʟʟʁȬʁˑɔȊʟɔʁौȲɔˑ३ȉɅȉɫʰȉȬȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉɷȉʦˑɔȉʦेjʁʦʺɫʰɔɴʁʦࢿࢽȉɷʁʦूʁʟȉʦɔɫɔɷˑȲʦʰɔʹ
em média, por ano, 2,18% do PIB em infraestrutura, valor muito baixo se comparado com as demais
ȲȦʁɷʁɴɔȉʦȲɴȲʟɆȲɷʰȲʦू̍ʹȲɔɷˑȲʦʰȲɴȲɴɴȳȬɔȉȲɷʰʟȲࣁȲࣂ২ȬʁJेʁɴʁȲɅȲɔʰʁȬȲʦʦȉʟȲȉɫɔȬȉȬȲूʰȲɴॼʦȲʁ
ȉʹɴȲɷʰʁȬʁȦʹʦʰʁȬȲʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲȲȉȬɔεȦʹɫȬȉȬȲȬʁȲʦȦʁȉɴȲɷʰʁȬȉʜʟʁȬʹȩȡʁȬʁȉɆʟʁɷȲɆʂȦɔʁे
s Ȧȉɴɔɷɏʁ ʜȉʟȉ ȉʹɴȲɷʰȉʟ ȉ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ Ȭȉ ɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ ȬȲ ʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲʦ ɷȉȦɔʁɷȉɫ ȳ ȉ ȉɴʜɫɔȉȩȡʁ Ȭʁ
ʟʁɆʟȉɴȉȬȲʁɷȦȲʦʦʚȲʦȲʜȉʟȦȲʟɔȉʦȦʁɴȉɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʜʟɔˑȉȬȉेsȉʹɴȲɷʰʁȬȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȬȉɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ
ȬȲ ʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲ ȳ ɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁ ʜȉʟȉ ɴȲɫɏʁʟȉʟ ȉ ʦɔʰʹȉȩȡʁ Ȭʁ ʟȉʦɔɫ ɷʁ ɖɷȬɔȦȲ ȬȲ ɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ ॸ Ȳɴ ̍ʹȲ
ʦȲ ʜʁʦɔȦɔʁɷȉ Ȳɴ ࣅࣁ ڎɷʁ ɞǈȶȥȓȶȅ ɴʹɷȬɔȉɫ Ȳ ࣆ ڎ२ʺɫʰɔɴȉ ʜʁʦɔȩȡʁ३ ɷȉ ɴȳʟɔȦȉ ^ȉʰɔɷȉ ॸू ʟȲȬʹˢɔʟ ʁʦ Ȧʹʦʰʁʦ
ɫʁɆɖʦʰɔȦʁʦȬʁʦȲʰʁʟʜʟʁȬʹʰɔˑʁूɴȲɫɏʁʟȉʟȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȲʜʟʁʜɔȦɔȉʟɷʁˑʁʦʜȉʰȉɴȉʟȲʦȬȲ
desenvolvimento econômico e social do País.
Com relação aos investimentos públicos, dentre as principais ações de infraestrutura desenvolvidas em
ࢿࢽࢾࣆूȬȲʦʰȉȦȉɴॼʦȲुɔ३ʜȉˑɔɴȲɷʰȉȩȡʁȬȲʦȲɆɴȲɷʰʁʦȬȉॼࢾࣃࣀ्ȦʁɴȉȲɫɔɴɔɷȉȩȡʁȬȲɅʟȲ̍ʹȲɷʰȲʦȉʰʁɫȲɔʟʁʦ
ȲȉˑȉɷȩʁʦʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁʦɷȉʜȉˑɔɴȲɷʰȉȩȡʁȬȉॼࢿࣀࢽ्ौɔɔ३ɔɷȉʹɆʹʟȉȩȡʁȬʁɷʁˑʁʰȲʟɴɔɷȉɫȬȲʜȉʦʦȉɆȲɔʟʁʦ
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ȬʁȉȲʟʁʜʁʟʰʁɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫȬȲgȉȦȉʜȊ्ȲȬʁɷʁˑʁȉȲʟʁʜʁʟʰʁȬȲÁɔʰʂʟɔȉȬȉʁɷ̍ʹɔʦʰȉ्ौɔɔɔ३ʟȲɅʁʟɴȉ
ȬȉʜɔʦʰȉʜʟɔɷȦɔʜȉɫȬʁȉȲʟʁʜʁʟʰʁȉɷʰʁʦ$ʹɴʁɷʰ्åौȲɔˑ३ȉɫɔɷɏȉɴȲɷʰʁȲʟȲɅʁʟȩʁȬʁȥȲʟȩʁࣁȬʁʜʁʟʰʁȬȲ
Itajaí/SC, permitindo a atracação de navios com 336 metros de comprimento após a conclusão da obra da
Nova Bacia de Evolução.
Em 2020, a priorização de ações integradas ou pontuais nos grandes gargalos de infraestrutura de
transportes terá continuidade. Para isso, pretende-se aumentar a participação da iniciativa privada, tanto
ɷʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁ̍ʹȉɷʰʁɷȉȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȲʁʜȲʟȉȩȡʁȬȲɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦʜʟʁɣȲʰʁʦȬȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ
de transportes.
sʹʰʟȉɴȲʰȉȳȦʁɷʦʁɫɔȬȉʟʁʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁɔɷʰȲɆʟȉȬʁȬʁʦȲʰʁʟू̍ʹȲɫȲˑȉȲɴȦʁɷʦɔȬȲʟȉȩȡʁȉʁɅȲʟʰȉȲȉȬȲɴȉɷȬȉ
nos corredores logísticos, com a ampliação de plataformas logísticas intermodais/multimodais. A ideia é
proporcionar maior balanceamento da matriz de transportes, otimizar investimentos públicos e estimular
investimentos privados.
jʁ Ȧȉɴʜʁ Ȭʁʦ ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦ ʜʺȥɫɔȦʁʦू ʦȲʟȡʁ ȉȬʁʰȉȬʁʦ Ȧʟɔʰȳʟɔʁʦ ȬȲ ̍ʹȉɫɔεȦȉȩȡʁ ȬȲ ʜʟʁɣȲʰʁʦ Ȳ ʁȥʟȉʦ
para otimização dos gastos. A estratégia para 2020 é aplicar os recursos priorizando a manutenção da
infraestrutura, a conclusão de obras com elevado grau de execução e a retomada de obras estratégicas
nos corredores de exportação e nos eixos de integração nacional com ações de melhoria da mobilidade.
As seguintes entregas estão previstas:

ी

no setor rodoviário serão concluídos os seguintes empreendimentos: BR-060/GO – contorno de Jataí/
=sौॼࢽࣄࢽ्=s्g¢ॹȦʁɷʰʁʟɷʁȬȲʟȉɆȉʟȩȉʦ्=sॼȉʟʟȉȬʁ=ȉʟȩȉʦ्g¢ौॼࣀࣃࣁ्sॹȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȬȲ
ʁɷʰȲʦʁȥʟȲʁʟɔʁgȉȬȲɔʟȉȲɴȥʹɷȡ्sौॼࢿࣁࢿ्¢sॹȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȬʁʰʟȲȦɏʁȲɔ˗Ȳ्¢sঀ¢ȉɆʹȉʰɔɷɆȉ्
¢sौॼࣀࣅࢾ्g=ॹȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁȬʁʰʟȲȦɏʁȲɷʰʟʁɷȦȉɴȲɷʰʁॼࢾࢾࣃ्ࢿࣂࣆ्ࣁࣂࢾ्g==ʁˑȲʟɷȉȬʁʟÁȉɫȉȬȉʟȲʦ्
g=ॹȲɷʰʟʁɷȦȉɴȲɷʰʁg=ॼࢽࢿࢽौॼࢾࢽࢾ्*ॹȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁȬʁʰʟȲȦɏʁȬɔˑɔʦȉ्*ॹȬɔˑɔʦȉ*्^ौॼ
ࣀࣆࢿ्ॹȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁȬʁʰʟȲȦɏʁɔʁ=ʟȉɷȬȲ्ॹȲɫʁʰȉʦ्ौॼࢾࣂࣀ्ॹȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁȬȉʰʟȉˑȲʦʦɔȉȬȲ
ȡʁXʁʦȳȬʁɔʁʟȲʰʁ्ौ

ी

ɷʁ ʦȲʰʁʟ ɅȲʟʟʁˑɔȊʟɔʁु ʦȲʟȊ ȬȉȬȉ ȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲ Ț Ȧʁɷʦʰʟʹȩȡʁ Ȭȉ <Ȳʟʟʁˑɔȉ ȬȲ JɷʰȲɆʟȉȩȡʁ sȲʦʰȲॼ^ȲʦʰȲ
२<Js^३ूʜʟɔɷȦɔʜȉɫɴȲɷʰȲɷʁʰʟȲȦɏʁࢿूȲɷʰʟȲȉȲʰɔʰȳȲȉʟʟȲɔʟȉʦूȉɴȥʁʦȬʁ*ʦʰȉȬʁȬȉȉɏɔȉेɫȳɴȬɔʦʦʁू
ʜʟȲʰȲɷȬȲॼʦȲɫɔȦɔʰȉʟȉȦʁɷȦȲʦʦȡʁȚɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʜʟɔˑȉȬȉȬʁʰʟȲȦɏʁࢾȬȉɅȲʟʟʁˑɔȉौ

ी

ɷʁʦȲʰʁʟȉ̍ʹȉˑɔȊʟɔʁुʦȲʟȡʁʜʟɔʁʟɔˢȉȬȉʦȉʦȉȩʚȲʦȬȲɴȉɷʹʰȲɷȩȡʁȬȉʦȦʁɷȬɔȩʚȲʦȬȲɷȉˑȲɆȉȥɔɫɔȬȉȬȲɷȉʦ
ɏɔȬʟʁˑɔȉʦɅȲȬȲʟȉɔʦौȲ

ी

no setor aeroviário serão entregues: a reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS) dos
ȉȲʟʁʜʁʟʰʁʦȬȲjȉˑȲɆȉɷʰȲʦ्ूȉɴʜʁ=ʟȉɷȬȲ्gȲ©ȥȲʟɫȒɷȬɔȉ्g=ौȉʟȲˑɔʰȉɫɔˢȉȩȡʁȬʁȥȉɫɔˢȉɴȲɷʰʁ

VA L O R I Z A Ç Ã O D A C I Ê N C I A ,
TEC N O LO G I A E COMU N I C AÇ ÃO
ʦʹʜȲʟȉȩȡʁȬʁʦȬȲʦȉεʁʦȬʁʟȉʦɔɫɷȉȬɔʟȲȩȡʁȬȉʜʟʁʦʜȲʟɔȬȉȬȲूʦʹʦʰȲɷʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲȲʦʁȥȲʟȉɷɔȉʰȲɴȲʦʰʟȲɔʰȉ
relação com o fortalecimento e expansão do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
<ʁʟʰȉɫȲȦȲȲʦʦȉʜȲʟȦȲʜȩȡʁȉȦʁɷˑȲʟɆȶɷȦɔȉȬȲɔȬȲɔȉʦʦʁȥʟȲȉʦɆʟȉɷȬȲʦʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩʚȲʦȲɴȦʹʟʦʁȲɴȲʦȦȉɫȉ
global, implicando o sistema produtivo, mercados e, em especial, a sociedade. Essas transformações são
resultantes do acelerado desenvolvimento das tecnologias e do papel crescente das comunicações. Tal
movimento exige do País a composição de uma sociedade conectada, aberta às inovações e, em especial,
ȦʹɫʰȉȲȲȬʹȦȉȬȉȦɔȲɷʰɔεȦȉɴȲɷʰȲे
s =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ ʰȲɴ ȉɆȲɷȬȉ Ȳ Ȧʁɴʜʟʁɴɔʦʦʁ Ȧʁɴ ʁ ȬȲʦȉεʁ ȬȲ ɔɷʦȲʟɔʟ ʁ ʟȉʦɔɫ ɷȉ ʦʁȦɔȲȬȉȬȲ Ȭʁ
ȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁूȲɴ̍ʹȲȉʜʟʁȬʹȩȡʁȲȉʜʁʜʹɫȉʟɔˢȉȩȡʁȬȉȦɔȶɷȦɔȉȲʁɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȉɔȶɷȦɔȉɷȉ*ʦȦʁɫȉ
ȬȲˑȲʟȡʁȉɷȬȉʟȲɴʜȉʟȉɫȲɫʁूȲ˗ʜȉɷȬɔȬȉʦूɴȉʦʦʁȥʟȲʰʹȬʁȲ̍ʹȉɫɔˢȉȬȉʦɷȉʦʹȉȉʰȲɷȩȡʁेs$ȲȦʟȲʰʁɷूࢾࣂࢾेࢽࢾڎ
ȬȲধ ࢿ ȬȲ ȬȲˢȲɴȥʟʁ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆू ȬȲɴʁɷʦʰʟȉ ȲʦʦȲ ȲʦɅʁʟȩʁे s ʰȲ˗ʰʁ ɔɷʦʰɔʰʹɔ ʁ ʟʁɆʟȉɴȉ ɔȶɷȦɔȉ ɷȉ *ʦȦʁɫȉू
com a criação da Olimpíada Nacional de Ciências, a instalação do curso de especialização a distância
ȬȲɷʁɴɔɷȉȬʁɔȶɷȦɔȉȳ$ȲˢूȉɫȳɴȬȉɔɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁȬȲʦȲʹȦʁɴɔʰȶɆȲʦʰʁʟू̍ʹȲʰʟȉȥȉɫɏȉʟȊʦʁȥʟȲȉʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉʦ
ȬʁʟʁɆʟȉɴȉे*ɴࢿࢽࢾࣆूɅʁʟȉɴʦȲɫȲȦɔʁɷȉȬʁʦࢾࣀࣃʜʟʁɣȲʰʁʦɷȉȦɏȉɴȉȬȉʜȉʟȉʜȲʦ̍ʹɔʦȉȬʁʟȲʦȲࢾࣆʜʟʁɣȲʰʁʦ
ȬȲʟȲȬȲʦɷȉȦɏȉɴȉȬȉʜȉʟȉɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦ̍ʹȲȲɷˑʁɫˑȲʟȉɴȉʦʹɷɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲʦɅȲȬȲʟȉɔʦȲɔɷʦʰɔʰʹʰʁʦɅȲȬȲʟȉɔʦे
Três são de abrangência regional — duas da região Nordeste e uma da região Norte — e outras 16 de
abrangência estadual.
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ɷʁʰʹʟɷʁȲʟȲȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȬʁʜȊʰɔʁȬʁȉȲʟʁʜʁʟʰʁȬȲʁɷɆʁɷɏȉʦ्ौȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬȲʜȊʰɔʁȲȬʹʜɫɔȦȉȩȡʁȬʁ
ȉȦȲʦʦʁȉʁȉȲʟʁʜʁʟʰʁȬȲ<ʁˢȬʁJɆʹȉȩʹ्ौȲʁɷʁˑʁ¢ȬʁȉȲʟʁʜʁʟʰʁȬȲȉʦȦȉˑȲɫ्े

ʜʟʁȬʹȩȡʁȦɔȲɷʰɖεȦȉȬʁʟȉʦɔɫʰȲɴɴʁʦʰʟȉȬʁूȲɴɷʺɴȲʟʁʦȲȲɴ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲूȉȉʜʰɔȬȡʁȬʁʦʜȲʦ̍ʹɔʦȉȬʁʟȲʦ
ȲȬȉʦʹɷɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲʦȬʁȉɖʦʜȉʟȉʜʟʁȬʹˢɔʟȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁेjȲʦʦȉȬɔʟȲȩȡʁूʰȲɴॼʦȲȦʁɴʁȬȲʦʰȉ̍ʹȲʁʟʁɣȲʰʁ
ɔʟɔʹʦूɫȉȥʁʟȉʰʂʟɔʁȬȲɫʹˢʦɔɷȦʟʁʰʟʁɷȬȲ̍ʹȉʟʰȉɆȲʟȉȩȡʁूȉȲɷʰʟȉʟȲɴʁʜȲʟȉȩȡʁȉʜȉʟʰɔʟȬȲࢿࢽࢿࢽे¢ʟȉʰȉॼʦȲ
Ȭȉ ɴȉɔʁʟ Ȳ ɴȉɔʦ ȦʁɴʜɫȲ˗ȉ ɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ ȦɔȲɷʰɖεȦȉ ɣȊ ȦʁɷʦʰʟʹɖȬȉ ɷʁ ȉɖʦ Ȳ ̍ʹȲ ʜʟʁɣȲʰȉ ʁ ʟȉʦɔɫ Ȧʁɴʁ
ɫɖȬȲʟɴʹɷȬɔȉɫȬȲʜʟʁȬʹȩȡʁȬȲʦʦȲʰɔʜʁȬȲɫʹˢेʹȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȉɣʹȬȉʟȊɷȉʟȲʦʁɫʹȩȡʁȬȲ̍ʹȲʦʰʚȲʦɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦ
para as comunidades acadêmica e industrial brasileiras, em particular para a nanotecnologia, materiais
avançados e biotecnologia.
Vale mencionar também o desenvolvimento de um supercomputador voltado para a área de Inteligência
ʟʰɔεȦɔȉɫ२J३ॸǥȓiȓȶȓȶȅ, nome derivado do termo ǫǈʧǈȳȓȶȓȶȅ. Ele emprega ferramentas estatísticas
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ʦʁεʦʰɔȦȉȬȉʦȲʜʟʁȦȲʦʦȉɴȲɷʰʁȬȲɔɷɅʁʟɴȉȩȡʁȬȲȉɫʰʁȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁȬȲȬȲʦȦʁȥʟɔʟʟȲɫȉȦɔʁɷȉɴȲɷʰʁʦ
ʁʹ Ȳʦʰʟʹʰʹʟȉʦ ʁȦʹɫʰȉʦे *ɴ ࢿࢽࢾࣆू Ʌʁɔ ȲɷʰʟȲɆʹȲ ȉʁ Ȳɷʰʟʁ ȬȲ Ȳʦ̍ʹɔʦȉʦ Ȭȉ Ȳʰʟʁȥʟȉʦ ʁ ʜʟɔɴȲɔʟʁ ɴʁȬȲɫʁू
ȉɔɷȬȉȦʁɴʁʜʟʁʰʂʰɔʜʁूʜȉʟȉʦȲʟȲɴʜʟȲɆȉȬʁȲɴʜȲʦ̍ʹɔʦȉʦȉˑȉɷȩȉȬȉʦɷȉȊʟȲȉȬȲʜȲʰʟʁ̎ɖʦɔȦȉेȉʟȉࢿࢽࢿࢽूɏȊ
ȉʜʟȲˑɔʦȡʁȬȲȲɷʰʟȲɆȉȬȲʹɴʁʹʰʟʁȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁȬȲʦʰȉɴȉɆɷɔʰʹȬȲʜȉʟȉȉȉʜɫɔȦȉȩȡʁɷȉȊʟȲȉȬȲȉʦʰʟʁ̎ɖʦɔȦȉे
O esforço federal também repercute na projeção de criação de pelo menos oito laboratórios de inteligência
ȉʟʰɔεȦɔȉɫूˑʁɫʰȉȬʁʦȚJɷʰȲʟɷȲʰȬȉʦȦʁɔʦȉʦूɔɷȦɫʹɔɷȬʁʦȲɆʹʟȉɷȩȉȦɔȥȲʟɷȳʰɔȦȉूȉʦȲʟȲȉɫɔˢȉʟȲɴȦʁɷɣʹɷʰʁȦʁɴ
o Exército Brasileiro. Esses laboratórios são convergentes com o Plano Nacional de Internet das Coisas e
orientados pelas diretrizes estabelecidas nas câmaras de assessoramento temático: Cidades 4.0, Indústria
4.0, Agro 4.0 e Saúde 4.0.
O Governo também ampliará os mecanismos de incentivo a ações conjuntas entre instituições públicas
e privadas, com atenção especial ao potencial das ɥʧǈɞɯՒɸɛɥू ̍ʹȲ ȬȲʰȶɴ ȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲ ȬȲ ɆȲʟȉʟ ʹɴ ɷʁˑʁ
ʜȉʰȉɴȉʟȬȲȦʁɴʜȲʰɔʰɔˑɔȬȉȬȲूȲɴʜʟȲɆʁʦȬȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȲɴȉɔʁʟʟȲɷȬȉेȉʟȉɔʦʦʁूȲʦʰȡʁʦȲɷȬʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬȉʦ
ȉʦȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦ̍ʹȲȬȉʟȡʁʦʹʜʁʟʰȲȚɅʁʟɴȉȩȡʁȬȲʹɴȉʜʟʁʜʁʦʰȉȬȲʜʟʁɣȲʰʁȬȲ^ȲɔʁɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟ̍ʹȲˑɔʦȉ
instituir o Marco Legal de ʧǈɞɯՒɸɛɥ e Empreendedorismo Inovador.
O Plano de Ação da Câmara Brasileira da Indústria 4.0 do Brasil, período 2019-2022, foi criado com
objetivo de apoiar a adoção da manufatura avançada pelas empresas brasileiras, visando, entre outros
pontos, à inserção do País nas cadeias globais de valor e à introdução do uso de tecnologias de manufatura
ȉˑȉɷȩȉȬȉɷȉʦʜȲ̍ʹȲɷȉʦȲɴȳȬɔȉʦȲɴʜʟȲʦȉʦूɔɷȦɫʹʦɔˑȲȦʁɴɅʁʟɴȉʦȬȲεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁȲɅʁɴȲɷʰʁʜȉʟȉɔɷʦȲʟɔʟ
as empresas no ambiente da Indústria 4.0. Em paralelo, foi realizada, entre 8 de novembro de 2019 e 20
de janeiro de 2020, a consulta pública sobre a proposta de Política Nacional de Inovação (PNI) para os
ʜʟʂ˗ɔɴʁʦȬȲˢȉɷʁʦूȬȲɴʁȬʁȉȦʁɴȥɔɷȉʟȉɴʜɫɔʰʹȬȲȬȲʦȲʰʁʟȲʦȲɅʁȦʁɷȉȲ˗ȉʰȉȬɔɴȲɷʦȡʁ̍ʹȲȲ˗ɔɆȲʹɴ
sistema produtivo inovador e competitivo internacionalmente. Sua publicação deve ser feita no primeiro
semestre, assim como a criação das Câmaras de Agricultura e da Saúde, somando-se ao da Indústria 4.0,
integrantes do PNI.
Empresas inovadoras, incluindo as ɥʧǈɞɯՒɸɛɥ de tecnologia da informação e comunicação (TICs), também
ȦʁɷʰȉɴȦʁɴȉʜʁɔʁȬʁʟʁɆʟȉɴȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲJɷȦʹȥȉȬʁʟȉʦȲȉʟ̍ʹȲʦ¢ȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁʦे*ɴɅȉʦȲȬȲȉɴʜɫɔȉȩȡʁू
ȉ ɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉ ɔɷȦɫʹɔ ȉ ɷʁˑȉ ʟȲȬȲ ȬȲ ɔɷʁˑȉȩȡʁ ʜȉʟȉ ʜȉʟ̍ʹȲʦ ʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁʦू ɔJू ȦʟɔȉȬȉ ɷȉ ࣄ ڍȲʹɷɔȡʁ
Ministerial sobre CT&I do BRICS — bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do
ʹɫूʟȲȉɫɔˢȉȬȉɷʁʟȉʦɔɫȲɴࢿࢾȬȲʦȲʰȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆेʟȲȬȲȬȲˑȲʟȊʁʜȲʟȉʟȲɴ̍ʹȉʰʟʁʰȲɴȉʦु$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ
¢ȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁ Ȳ Jɷʁˑȉȩȡʁौ ȉʜɔʰȉɫ Eʹɴȉɷʁौ ȉȬȲɔȉʦ ʟʁȬʹʰɔˑȉʦ Ȳ $ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ ȬȲ <ʁʟɷȲȦȲȬʁʟȲʦौ
Regulação, Normatização Técnica e Infraestrutura.
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JɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦ̍ʹȲɅȉˑʁʟȲȦȲɴʁɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬʁȲȦʁʦʦɔʦʰȲɴȉȬȲɔɷʁˑȉȩȡʁɷȉȦɔʁɷȉɫˑʁɫʰȉȬʁȉʁɴȲʟȦȉȬʁȬȲȉɫʰȉ
tecnologia estão abarcadas pela política de CT&I, por intermédio do Programa Nacional de Aceleração de

O potencial natural brasileiro em sua imensa biodiversidade oportunizou o lançamento em 2019 do
ʟʁɣȲʰʁsʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦȲ$ȲʦȉεʁʦȬȉɔʁȲȦʁɷʁɴɔȉे*ɴȥʁʟȉȬȲȉȥʟȉɷɆȶɷȦɔȉɷȉȦɔʁɷȉɫूȉȉȩȡʁʰȲʟȊȦʁɴʁȉɫˑʁ
ʜʟȲɅȲʟȲɷȦɔȉɫȉʜȲʦ̍ʹɔʦȉȉʦʦʁȦɔȉȬȉȉɷʁˑʁʦɴʁȬȲɫʁʦȬȲɷȲɆʂȦɔʁʦˑʁɫʰȉȬʁʦʜȉʟȉȉʦʹʦʰȲɷʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉ
do bioma amazônico.
s ȬȲʦȉεʁ Ȭȉ ʜʁɫɖʰɔȦȉ ȬȲ Ȳʦ̍ʹɔʦȉ Ȳ $ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ २$३ ȳ ʟȲȦʹʜȲʟȉʟ Ȳ Ȳ˗ʜȉɷȬɔʟ ȉ ȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲ
ȦɔȲɷʰɖεȦȉ ɷȉȦɔʁɷȉɫ ॸ Ʌʁʟɴȉȩȡʁू ɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉ ȬȲ ʜȲʦ̍ʹɔʦȉ Ȳ ɅʁɴȲɷʰʁ ॸ Ț ȉɫʰʹʟȉ Ȭʁʦ ʁȥɣȲʰɔˑʁʦ ȬȲ
colocar a base produtiva em condições de acompanhar a produtividade e o ritmo de inovação dos
países mais avançados.
sʁȥɣȲʰɔˑʁȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȳɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟʹɴʜɫȉɷʁȬȲɫȉʟɆʁȉɫȦȉɷȦȲूȦʹɣȉɴȲʰȉȳȉʰɔɷɆɔʟɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦ
anuais em P&D correspondentes a 3% em relação ao PIB nos próximos dez anos. A implementação deverá
Ȧʁɷʰȉʟ Ȧʁɴ ȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁ Ȭʁ ʜȉȬʟȡʁ ȬȲ εɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁू ȉɔɷȬȉ ɅʁʟʰȲɴȲɷʰȲ ȬȲʜȲɷȬȲɷʰȲ ȬȲ ʟȲȦʹʟʦʁʦ
εʦȦȉɔʦूȲɆȉʟȉɷʰɔʟȲʦʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉʜȉʟȉʁɅʁɴȲɷʰʁȬȉ¢Jे
A atração do setor privado é crucial no esforço de ampliar não apenas o montante de recursos, mas de
ȬɔˑȲʟʦɔεȦȉȩȡʁȬȲɅʁɷʰȲʦूʜȉʟȉȉɫȳɴȬʁʦȉʰʹȉɔʦɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁʦ̍ʹȲȉʜʁɷʰȉɴɷȲʦʦȉȬɔʟȲȩȡʁूʰȉɔʦȦʁɴʁȉ^ȲɔȬʁ
Ȳɴॸ^ȲɔɷूࣃࣆࢾेࢾࢾڎȬȲࢿࢾȬȲɷʁˑȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢽࣂूȉ^ȲɔȬȲJɷɅʁʟɴȊʰɔȦȉȲʁʦ<ʹɷȬʁʦȲʰʁʟɔȉɔʦ२<j$¢३े*ɴ
ࢿࢽࢾࣆɏʁʹˑȲȉȦʟɔȉȩȡʁȬȲ<ʹɷȬʁʦȉʰʟɔɴʁɷɔȉɔʦ२,ȶǫɀʑȳǱȶɯɥ), exemplo de novo instrumento de participação
ȬȉɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʜʟɔˑȉȬȉɷʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉ¢JेȉɴȥɔȩȡʁȳʦʹʜȲʟȉʟȉʦȬɔεȦʹɫȬȉȬȲʦʹʦȉɷȬʁȉʜʁʰȶɷȦɔȉ
ȬʁȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁʜȉʟȉȲ̍ʹȉȦɔʁɷȉʟʁȉʰʟȉʦʁȲɴʟȲɫȉȩȡʁȉʁʦʜȉɖʦȲʦɴȉɔʦȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬʁʦȲȦʁɫʁȦȉʟʁʟȉʦɔɫɷʁ
horizonte da contemporaneidade.
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Empresas Nascentes de Base Tecnológica em TICs. Essas iniciativas contam com a projeção em atividades
internacionais mediante a ʧǈɞɯՒɸɛ Brasil e Conecta ʧǈɞɯՒɸɛ Brasil.

jȲʦʦȲȦʁɷʰȲ˗ʰʁȬȲʦʹʜȲʟȉȩȡʁȬȉʦȬɔεȦʹɫȬȉȬȲʦȲɴ$ȬʁʟȉʦɔɫूʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆʟȲʜʟȲʦȲɷʰʁʹʹɴɆʟȉɷȬȲ
ʦȉɫʰʁȦʁɴȉʟȉʰɔεȦȉȩȡʁʜȲɫʁȲɷȉȬʁ<ȲȬȲʟȉɫȬʁȦʁʟȬʁȬȲȉɫˑȉɆʹȉʟȬȉʦ¢ȲȦɷʁɫʂɆɔȦȉʦ२¢३ू̍ʹȲȉʦʦȲɆʹʟȉ
a proteção de tecnologias utilizadas em veículos lançadores e satélites não bélicos. O Acordo vai permitir
̍ʹȲʁʟȉʦɔɫʜʁʦʦȉεɷȉɫɴȲɷʰȲȲ˗ʜɫʁʟȉʟȦʁɴȲʟȦɔȉɫɴȲɷʰȲʁȲɷʰʟʁ*ʦʜȉȦɔȉɫȬȲɫȦȒɷʰȉʟȉ२*३ेʦʜʟȲˑɔʦʚȲʦ
ȉʜʁɷʰȉɴ̍ʹȲूȦʁɴʦʹȉʜɫȲɷȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȦʁɴȲʟȦɔȉɫूʁʟȉʦɔɫʰȲɴʜʁʰȲɷȦɔȉɫȬȲȉɫȦȉɷȩȉʟʜȲɫʁɴȲɷʁʦࢾ২Ȭʁ
mercado de lançamentos espaciais mundiais e, considerando a indústria como um todo, criar um mercado
de aproximadamente US$ 3,5 bilhões por ano. O Brasil se recoloca na área espacial por meio do CEA e, no
rastro, ganha impulso para acelerar o desenvolvimento de veículos lançadores, a produção de satélites e de
aplicações espaciais.
ʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁȬɔɆɔʰȉɫɷȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲɔɴʜʅʦȉʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʁȦʁɴʜʟʁɴɔʦʦʁȬȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲ
um conjunto coerente de iniciativas voltadas à construção de um Brasil de acesso amplo aos serviços de

8 9

CAPÍTULO III RESULTADOS MELHORES

ȦʁɴʹɷɔȦȉȩʚȲʦू ȦʁɷʰȉɷȬʁ ɔɷȦɫʹʦɔˑȲ Ȧʁɴ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ ȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬȉʦ ʜȉʟȉ ȉʦ ȊʟȲȉʦ ʦȲɴ ȦʁɴʜȲʰɔȩȡʁ ȉȬȲ̍ʹȉȬȉे
jȲʦʦȲ ȦʁɷʰȲ˗ʰʁू ȉ ^Ȳɔ ɷ ूࣆࣄࣅेࣀࢾ ڎȬȲ ࣀ ȬȲ ʁʹʰʹȥʟʁ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆू ʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷʁʹ ȉ ȉȬȉʜʰȉȩȡʁ ɷȉ ȉɫʰȲʟȉȩȡʁ Ȭʁ
regime de outorga de serviços de telecomunicações de concessão para autorização para estimular a
ampliação dos investimentos das empresas de infraestrutura, principalmente as de banda larga, visando à
ȦʁȥȲʟʰʹʟȉɔɷʰȲɆʟȉɫȬʁȉɖʦे+ȲʦʜȲʟȉȬʁ̍ʹȲʦȲɣȉʁɅȲʟʰȉȬʁʜȉʟȉʁȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟʹɴȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲ
ȦʁɴʹɷɔȦȉȩʚȲʦȲूʜʟɔɷȦɔʜȉɫɴȲɷʰȲूʁȉʹɴȲɷʰʁȬȉȦʁȥȲʟʰʹʟȉɷȉʦʟȲɆɔʚȲʦ̍ʹȲɏʁɣȲɷȡʁʦȡʁȉʰȲɷȬɔȬȉʦे
Essa adaptação do regime de outorga conduzirá a uma necessária revisão do plano geral de metas de
ʹɷɔˑȲʟʦȉɫɔˢȉȩȡʁ२=g©३ȬʁȲʟˑɔȩʁ¢ȲɫȲɅʅɷɔȦʁ<ɔ˗ʁʁɴʹʰȉȬʁ२¢<३े*ʦʦȉʟȲˑɔʦȡʁʁȦʁʟʟȲʟȊȬȲɅʁʟɴȉ
alinhada ao Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT), aprovado em 13 de junho de 2019
pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O Plano nasceu com o objetivo de ampliar o acesso
à banda larga no Brasil, por meio da coordenação de esforços e investimentos entre os setores público e
privado e, também, servir de referência, por exemplo, para a aplicação do valor econômico das eventuais
ȉȬȉʜʰȉȩʚȲʦȬȉʦȦʁɷȦȲʦʦʚȲʦȬʁ¢<े
ȉȥȲȬȲʦʰȉ̍ʹȲʰȉɴȥȳɴʁȲʦɅʁʟȩʁʜȉʟȉȬʁʰȉʟȬȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬȲȦʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁȲJɷʰȲʟɷȲʰʰʁȬʁʁʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁ
nacional. O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), associado ao Serviço de Atendimento ao Cidadão
(Gesac), atingiu, em dezembro de 2019, 10.838 pontos de atendimento. O Gesac viabiliza a oferta gratuita
de conexão à Internet em banda larga, via satélite, promovendo a inclusão digital em áreas de baixa
ȬȲɷʦɔȬȉȬȲȬȲɴʁɆʟȊεȦȉूȦʁɴʁʁɴȲɔʁʟʹʟȉɫूȲʦʜȲȦɔȉɫɴȲɷʰȲȲɴȲʦȦʁɫȉʦʟʹʟȉɔʦेʁʰȲɴʜʁ̍ʹȲʟȲɅʁʟȩȉȲʦʦȉ
ȉȩȡʁूʁʦʜʟʁɣȲʰʁʦjʁʟʰȲȲjʁʟȬȲʦʰȲʁɷȲȦʰȉȬʁʦʜʟȲʰȲɷȬȲɴɴȉʦʦɔεȦȉʟʁȉȦȲʦʦʁȬȲʜʁʜʹɫȉȩʚȲʦȬȲʦȉʦʦɔʦʰɔȬȉʦ
a serviços de Internet de alto desempenho nessas regiões.
Ainda em 2020, tem-se a intenção de instituir o Sistema de Satélites Geoestacionários de Defesa e
ʁɴʹɷɔȦȉȩʚȲʦ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦ२=$३ूॸ̍ʹȲʜȲʟɴɔʰɔʟȊȉʰȲɷȬȲʟȚʦȬȲɴȉɷȬȉʦȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦȬȲȬȲɅȲʦȉ
nacional, telecomunicações e espaciais —, e o Programa Banda Larga Móvel para Segurança e Defesa,
ȬȉɷȬʁɴȉɔʁʟȲεȦɔȶɷȦɔȉȲȲεȦȊȦɔȉȚʦȉʰʟɔȥʹɔȩʚȲʦȦʟɖʰɔȦȉʦȬȲ*ʦʰȉȬʁूʜʁʟɴȲɔʁȬȲʹɴʦɔʦʰȲɴȉʹɷɔεȦȉȬʁȬȲ
comunicação móvel terrestre segura de alta capacidade e disponibilidade.
O Projeto de Cidades Inteligentes, sucessor do programa Cidades Digitais, implementou em 2019 rede
de infraestrutura óptica em 38 Municípios, totalizando 159 cidades atendidas. Isso prepara os Municípios
para a oferta de serviços e soluções públicas alinhadas ao Plano Nacional de Internet das Coisas. Com a
ȉȩȡʁूȲɴȦʁɷɣʹɷʰʁȦʁɴȉȉʰʹȉȩȡʁȬȉȒɴȉʟȉɔȬȉȬȲʦࣁेࢽूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȥʹʦȦȉʜʁʰȲɷȦɔȉɫɔˢȉʟʁʹʦʁȬȉʦ
tecnologias da informação, integrando-as ao cotidiano das populações urbanas.
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Todas essas iniciativas são voltadas ao contínuo e efetivo processo de inclusão digital das populações,
com medidas de impacto imediato na educação (escolas conectadas), na área de saúde, na infraestrutura
ȬȲȉȦȲʦʦʁȦʁɷȲȦʰȉȬʁȲɷȉʦȲɆʹʟȉɷȩȉʜʺȥɫɔȦȉेȡʁʦȲʟˑɔȩʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦ̍ʹȲȦʁɫʁȦȉɴȉʦʟȲɆɔʚȲʦɴȉɔʦȦȉʟȲɷʰȲʦ

No campo da radiodifusão está em curso a modernização do setor, por meio da substituição do Regulamento
ȬʁȲʟˑɔȩʁȬȲȉȬɔʁɅʹʦȡʁʁɴʹɷɔʰȊʟɔȉू̍ʹȲȬȲˑȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟूȲɷʰʟȲʁʹʰʟʁʦȉʦʜȲȦʰʁʦूȉʁʹʰʁʟɆȉȬȲȲɷʰɔȬȉȬȲ
para prestação de serviço em menos de um mês. Atualmente, esse período é de três anos. No âmbito da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), desenvolve-se o ɛǱǱɞ ɞǱʐȓǱʑ
Ȭȉ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȉʟȉʦɔɫȲɔʟȉȬȲ¢ʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁ$ɔɆɔʰȉɫ२*ঀ$ɔɆɔʰȉɫ३ूȉʦȲʟʜʹȥɫɔȦȉȬʁȲɴࢿࢽࢿࢽूʹɴȉɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲ
ȦʁɷʰʟɔȥʹɔȩȡʁȉʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲȉȦȲʦʦȡʁȬʁȉɖʦȚ̍ʹȲɫȉʁʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁेʁɴȲɅȲɔʰʁूȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲ$ȲȉʜʁɫɖʰɔȦȉ
de comunicações fundem-se em uma estratégia comum de pavimentar o caminho da prosperidade.
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e distantes dos grandes centros no mesmo patamar de bem-estar. Trata-se de um esforço de grandes
ʜʟʁʜʁʟȩʚȲʦूȉʦȲʟʜʁʰȲɷȦɔȉɫɔˢȉȬʁʜȲɫȉJɷʰȲʟɷȲʰȬȲ̍ʹɔɷʰȉɆȲʟȉȩȡʁ२ࣂ=३ूȦʹɣʁȲȬɔʰȉɫȲʦʰȊʜʟȲˑɔʦʰʁʜȉʟȉࢿࢽࢿࢽे
Paralelamente, com a aprovação da Lei 13.879, de 3 de outubro de 2019, modernizou-se o marco regulatório
do setor de telecomunicações e abriram-se novas perspectivas de investimento.

s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʰȲɴʁȬȲʦȉεʁȬȲɔɷʰȲɆʟȉʟȉʦȬɔˑȲʟʦȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦȬȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉʹʟȥȉɷȉȲȬȲ
promoção do desenvolvimento regional e produtivo, por meio da interlocução com os 5.570 Municípios
brasileiros e atuando de forma articulada com as grandes estratégias de Desenvolvimento Regional e
Urbano. A intenção é promover o desenvolvimento das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, além de
ȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʟʁʦ<ʹɷȬʁʦʁɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɔʦȬȲ<ɔɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁȲʁʦ<ʹɷȬʁʦȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȲɆɔʁɷȉɫे
ʁȥʟȲ ʁʦ <ʹɷȬʁʦ ȬȲ $ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ Ȭȉ ɴȉˢʅɷɔȉ २<$३ू Ȭʁ jʁʟȬȲʦʰȲ २<$j*३ Ȳ Ȭʁ ȲɷʰʟʁॼsȲʦʰȲ
२<$s३ू ̍ʹȲ ˑɔʦȉɴ ȉʦʦȲɆʹʟȉʟ ʟȲȦʹʟʦʁʦ ʜȉʟȉ ȉ ʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁ ȬȲ ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦ ɷȉʦ ȊʟȲȉʦ ȬȲ ȉʰʹȉȩȡʁ Ȭȉʦ
Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Nordeste (Sudene) e do CentrosȲʦʰȲ२ʹȬȲȦʁ३ूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʜʟʁɴʁˑȲʹȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁɷʁʟɴȉʰɔˑȉʜȉʟȉȬȲʦȥʹʟʁȦʟȉʰɔˢȉʟȉɆȲʦʰȡʁȬȲʦʦȲʦ
<ʹɷȬʁʦे<ʁɔʰʟȉɷʦɅȲʟɔȬȉȉʁʦʁɷʦȲɫɏʁʦ$ȲɫɔȥȲʟȉʰɔˑʁʦȬȉʹȬȉɴȲȬȉʹȬȲȦʁȉȦʁɴʜȲʰȶɷȦɔȉȬȲȲʦʰȉȥȲɫȲȦȲʟू
ȲɴʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰʁूȉʦɷʁʟɴȉʦʁʜȲʟȉȦɔʁɷȉɔʦʟȲɫȉʰɔˑȉʦȚȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁȬʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦौɷʁȦȉʦʁȬȉʹȬȲɷȲɣȊɅʁɔ
ȦʁɷʦʁɫɔȬȉȬȉȉʜʟʁʜʁʦʰȉȬȲȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁɷʁʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰʁȬʁ<$j*ȲȬȲˑȲʟȊʦȲʟȲȬɔʰȉȬʁ$ȲȦʟȲʰʁȲɴࢿࢽࢿࢽे
ʟȲˑɔʦȡʁȬʁɴʁȬȲɫʁȬȲȦʁɷȦȲʦʦȡʁȬʁȦʟȳȬɔʰʁूȉεɴȬȲȬȉʟɴȉɔʁʟɴʁȥɔɫɔȬȉȬȲȉʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲȉʜɫɔȦȉȩȡʁȬʁʦ
ʟȲȦʹʟʦʁʦȬȲʦʦȲʦ<ʹɷȬʁʦूʰȲˑȲʜʁʟʜʟȲɴɔʦʦȉȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬȉȉʰʟȉʰɔˑɔȬȉȬȲȬȲʦʦȉʦɅʁɷʰȲʦȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦʜȉʟȉʁ
desenvolvimento econômico e social dessas regiões.
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ûʹȉɷʰʁ ȉʁʦ εɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁʦ Ȭʁʦ <ʹɷȬʁʦ ȬȲ $ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ ȲɆɔʁɷȉɫू ̍ʹȲ Ȧʁɷʰȉʟȉɴू Ȳɴ ࢿࢽࢾࣆू Ȧʁɴ
recursos na ordem de R$ 1,2 bilhão para aplicação em projetos na área de atuação das Superintendências
(Sudam, Sudene e Sudeco), tiveram uma execução na ordem de 99,1%, correspondendo a totalidade no
<$ʜȉʟȉȉȦʁɷʰʟȉʰȉȩȡʁȬȲʹɴɷʁˑʁʜʟʁɣȲʰʁɷȉʟȲɆɔȡʁȬȉɴȉˢʅɷɔȉ^ȲɆȉɫौɷʁ<$j*ूʁɖɷȬɔȦȲɅʁɔȬȲࣆࣅूࣅ২ौ
Ȳɷʁ<$sɅʁɔȉɫȦȉɷȩȉȬʁʁɖɷȬɔȦȲȬȲࣆࣅूࣂ২े
O Brasil conta com um dos maiores programas habitacionais do mundo. Destaca-se também a política
ɅȲȬȲʟȉɫȬȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉɏɖȬʟɔȦȉू̍ʹȲʁȥɣȲʰɔˑȉʁɅȲʟʰȉʟȊɆʹȉȚʜʁʜʹɫȉȩȡʁȲȚȉʰɔˑɔȬȉȬȲȲȦʁɷʅɴɔȦȉȲɴʰʁȬʁʁ
território nacional, além da gestão das políticas de saneamento ambiental.
*ɴʟȲɫȉȩȡʁȚʦʁȥʟȉʦȬȲɴʁȥɔɫɔȬȉȬȲʹʟȥȉɷȉȲȬȲɴȲɫɏʁʟɔȉʦȲɴˑɔȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦूȉɫȳɴȬʁʦʟȲʜȉʦʦȲʦȲεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁʦ
ȦʁɷȦȲȬɔȬʁʦȚʦʜʟȲɅȲɔʰʹʟȉʦʜȉʟȉȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬʁʦȲɴʜʟȲȲɷȬɔɴȲɷʰʁʦूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȦʹɴʜʟȲʁʜȉʜȲɫȬȲ
Ɇȉʟȉɷʰɔʟ̍ʹȲȉʦȦɔȬȉȬȲʦȲɫȉȥʁʟȲɴʦȲʹʦʜɫȉɷʁʦȬɔʟȲʰʁʟȲʦȬȲɴʁȥɔɫɔȬȉȬȲʹʟȥȉɷȉूȉɫȳɴȬȲȉʰʹȉʟɷȉʜʟʁʰȲȩȡʁȲ
defesa civil e em investimentos destinados a obras de prevenção de desastres naturais.
jʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆूʰɔˑȲʟȉɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʦȉʦʦȲɆʹɔɷʰȲʦȉȩʚȲʦुɔ३ɔɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁȬȉʁɫɖʰɔȦȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ
ȲɆɔʁɷȉɫ२j$३ौɔɔ३ʦȲɫȲȩȡʁȬȲࢾࣆʜʟʁɣȲʰʁʦȉʦȲʟȲɴȲ˗ȲȦʹʰȉȬʁʦȲɴࢿࢽࢿࢽूȲɴȦȉȬȲɔȉʦʜʟʁȬʹʰɔˑȉʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦ
ȬʁʟʁɆʟȉɴȉʁʰȉȬȲJɷʰȲɆʟȉȩȡʁjȉȦɔʁɷȉɫौɔɔɔ३ɅʁʟɴȉȩȡʁȬȲ̍ʹȉʰʟʁʁɫʁʦȬȲɆʟɔȦʹɫʰʹʟȉJʟʟɔɆȉȬȉुȬȉȥȉȦɔȉ
do rio Santa Maria/RS, do Vale do Araguaia/GO, do planalto central de Goiás/GO e do oeste da Bahia/
ौȲɔˑ३ʦȲɫȲȩȡʁȬȲࢾࢿʜʟʁɣȲʰʁʦȬʁʟʁɆʟȉɴȉʟʂॼɔȬȉȬȲʦूȦʁɴɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁȬȲȦȲʟȦȉȬȲরࢾࣃࣆूࣅɴɔɫɏʚȲʦ
ʁʟɔʹɷȬʁʦȬʁ<=¢े
Em 2020, há a previsão de implementar a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes (CBCI), bem como de
haver entregas parciais de produtos da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), iniciativas
̍ʹȲʰȶɴȉεɷȉɫɔȬȉȬȲȬȲɴȲɫɏʁʟȉʟȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉɷȉʦȦɔȬȉȬȲʦʜʁʟɴȲɔʁȬȉɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦ
ʜʺȥɫɔȦȉʦɴȉɔʦȲεȦɔȲɷʰȲʦौȲɔɷʦʰɔʰʹɔʟɷʁˑʁʦʜʁɫʁʦȬȲɆʟɔȦʹɫʰʹʟȉJʟʟɔɆȉȬȉȬȉʟȲɆɔȡʁȬȲ©ɷȉɖ्g=ूɷʁ*ʦʰȉȬʁ
de São Paulo, na região de Sorriso/MT e na região de Mossoró/RN.
 ʜʁʜʹɫȉȩȡʁ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉ ȉɔɷȬȉ ȲɷɅʟȲɷʰȉ ɆʟȉˑȲʦ ʜʟʁȥɫȲɴȉʦ ȬȲˑɔȬʁ ȉʁ Ȳ˗ʜʟȲʦʦɔˑʁ ȬȳεȦɔʰ ɏȉȥɔʰȉȦɔʁɷȉɫ
ʜȲʟʦɔʦʰȲɷʰȲȉʁɫʁɷɆʁȬʁʦȉɷʁʦूȥȲɴȦʁɴʁʜȲɫȉȬȲɴȉɷȬȉɅʹʰʹʟȉȬȲɴʁʟȉȬɔȉʦेȉʟȉȲɷɅʟȲɷʰȉʟȲʦʦȲȬȲʦȉεʁूʁ
=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʰȲɴɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȬʁȉȩʚȲʦ̍ʹȲȲɷˑʁɫˑȲɴȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬʁʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȬȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉȲȉ
redução das desigualdades regionais, alinhadas aos seguintes objetivos estratégicos: melhorar o ambiente
Ȭȉʦ ȦɔȬȉȬȲʦ Ȳ ʟȲɆɔʚȲʦौ ȉɴʜɫɔȉʟ ʁ ȉȦȲʦʦʁ Ț ɴʁʟȉȬɔȉ ȬɔɆɷȉ ʜȉʟȉ Ʌȉɴɖɫɔȉʦ ȬȲ ȥȉɔ˗ȉ ʟȲɷȬȉौ Ȳ ɴȲɫɏʁʟȉʟ ȉʦ
ȦʁɷȬɔȩʚȲʦȬȲɏȉȥɔʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲȬȲȉʦʦȲɷʰȉɴȲɷʰʁʦʜʟȲȦȊʟɔʁʦेjȲʦʰȲʦȲɷʰɔȬʁूʁࢿࢽࢿࢽॼࢿࢽࢿࣀʜʟȲˑȶ̍ʹȲूȉʁ
εɷȉɫȬʁʜȲʟɖʁȬʁूࢾूࣀࣅɴɔɫɏȡʁȬȲɅȉɴɖɫɔȉʦʦȲɣȉɴȉʰȲɷȬɔȬȉʦȦʁɴʦʁɫʹȩʚȲʦɏȉȥɔʰȉȦɔʁɷȉɔʦे
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Em 2019, foram contratadas 406.563 unidades habitacionais (UH) em todas as faixas do Programa Minha
ȉʦȉ gɔɷɏȉ ÁɔȬȉ २ggÁ३ू ʦȲɷȬʁ ̍ʹȲ ࣆࣆूࣃ২ ȬȲʦʦȲʦ Ȧʁɷʰʟȉʰʁʦ ʟȲɅȲʟȲɴॼʦȲ Țʦ Ʌȉɔ˗ȉʦ ȬȲ ȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁʦ

s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȉʰʹʁʹʰȉɴȥȳɴɷʁȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁȬȉɔɷȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁɏȉȥɔʰȉȦɔʁɷȉɫूȉʦʦɔɴȦʁɷʦɔȬȲʟȉȬʁʦʁʦ
domicílios com carência de infraestrutura e problemas de natureza fundiária, entre outros. Em 2019,
foram selecionadas 19 propostas de urbanização de assentamentos precários, com o objetivo de tratar
territórios urbanos com dimensões e tipologias variadas, habitados por famílias de baixa renda, de forma a
ɴɔʰɔɆȉʟȉɔʟʟȲɆʹɫȉʟɔȬȉȬȲɅʹɷȬɔȊʟɔȉʁʹʹʟȥȉɷɖʦʰɔȦȉूȉȬȲεȦɔȶɷȦɔȉȬȲɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉूʁʦʟɔʦȦʁʦȬȲȉɫȉɆȉɴȲɷʰʁʦ
Ȳ ȬȲʦɫɔˢȉɴȲɷʰʁʦू ȉɫȳɴ ȬȲ ʟȲȬʹˢɔʟ ȉ ˑʹɫɷȲʟȉȥɔɫɔȬȉȬȲ ʦʁȦɔȉɫ Ȭʁʦ ɴʁʟȉȬʁʟȲʦ Ȳ ȉ ɔɷʦʹεȦɔȶɷȦɔȉ Ȭʁʦ ʦȲʟˑɔȩʁʦ
públicos em geral, principalmente os de saneamento, educação e saúde.
Da carteira de obras de urbanização de assentamentos precários contratada em exercícios anteriores, em
ࢿࢽࢾࣆूɅʁʟȉɴȦʁɷȦɫʹɖȬȉʦࢿेࣃࣄࣅʁʜȲʟȉȩʚȲʦू̍ʹȲȥȲɷȲεȦɔȉʟȉɴɴȉɔʦȬȲࣂࣃࢽɴɔɫɅȉɴɖɫɔȉʦे¢ȉɴȥȳɴɅʁɔʟȲʰʁɴȉȬȉ
ȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬȲࣄࣃʁʜȲʟȉȩʚȲʦ̍ʹȲʦȲȲɷȦʁɷʰʟȉˑȉɴʜȉʟȉɫɔʦȉȬȉʦȲɴࢿࢽࢾࣅू̍ʹȉɷȬʁȦʁɷȦɫʹɖȬȉʦूȥȲɷȲεȦɔȉʟȡʁࢾࢿࣃ
mil famílias.
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ȦʁɴʜɫȲɴȲɷʰȉȬȉʦȦʁɴʟȲȦʹʟʦʁʦȬʁ<=¢े<ʁʟȉɴȲɷʰʟȲɆʹȲʦूȉɔɷȬȉूࣀࣆࣀेࣀࣀࢽ©EूȬȉʦ̍ʹȉɔʦࣃࣂेࣅࣄࢿɅʁʟȉɴ
destinadas exclusivamente a famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil (faixa 1). Além das novas
contratações, foram retomadas obras paralisadas de diversos empreendimentos contratados em exercícios
ȉɷʰȲʟɔʁʟȲʦू ʁ ̍ʹȲ ˑȉɔ ʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉʟ ȲɷʰʟȲɆȉʦ Țʦ Ʌȉɴɖɫɔȉʦ ȬȲ ȥȉɔ˗ȉ ʟȲɷȬȉ ȬȲ ࣀेࣅࣂࣆ ©Eू Ȳɴ ʁʜȲʟȉȩʚȲʦ
distribuídas em 18 Municípios, a saber: no Estado de Goiás, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Paranaiguara
ȲʁʟʰȲɫȒɷȬɔȉौȬȲgɔɷȉʦ=ȲʟȉɔʦूJʜȉʰɔɷɆȉȲȉʜʁʦʁʦौȬȉȉʟȉɖȥȉूXʁȡʁȲʦʦʁȉौȬʁɔȉʹɖूȉʟɷȉɖȥȉौȬʁȉʟȉɷȊू
^ʁɷȬʟɔɷȉौȬʁɔʁ=ʟȉɷȬȲȬʁʹɫूȲɷɣȉɴɔɷʁɷʦʰȉɷʰȬʁʹɫूȲʟʟʁ=ʟȉɷȬȲू<ɫʁʟɔȉɷʁȲɔ˗ʁʰʁूjʁˑȉÇɔɷɆʹू
jʁˑʁȉʟʟȲɔʟʁूʁʟʰʁgȉʹȊूɔʁȬʁʦLɷȬɔʁʦȲɔʁ=ʟȉɷȬȲौȲȬȲȡʁȉʹɫʁूȉʹʟʹे

Para o ano de 2020 está previsto o desenvolvimento do Programa ÃɀɸǥȎǱɞȉʦȉʟȉʦɔɫȲɔʟȉू̍ʹȲʦȲʟȊʹɴˑȉɫȲॼ
compra para construção e reforma de imóveis para as famílias de baixa renda. O objetivo do Programa é
ʟȲȬʹˢɔʟȉɔɷȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁȲʁȬȳεȦɔʰɏȉȥɔʰȉȦɔʁɷȉɫʜʁʟɴȲɔʁȬȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉʦȦʁɷȬɔȩʚȲʦȬȲɴʁʟȉȬɔȉȲʜʟʁȬʹȩȡʁ
ɏȉȥɔʰȉȦɔʁɷȉɫȲʰȲʟȊȉʦʦȲɆʹɔɷʰȲʦɴʁȬȉɫɔȬȉȬȲʦुȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁूɴȲɫɏʁʟɔȉɏȉȥɔʰȉȦɔʁɷȉɫȲȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁȬȲɔɴʂˑȲɔʦ
novos e usados. O ʐɀɸǥȎǱɞ será destinado a pagamento de assistência técnica, materiais de construção e
mão de obra.

S A N E A M E N TO, U M D I R E I TO F U N DA M E N TA L
Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 2018), 83,6% da população
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉȳȉʰȲɷȬɔȬȉʜʁʟʟȲȬȲȬȲȬɔʦʰʟɔȥʹɔȩȡʁȬȲȊɆʹȉȲࣂࣀूࢿ২ʜʁʟʟȲȬȲȦʁɫȲʰʁʟȉȬȲȲʦɆʁʰʁेjʁ̍ʹȲȬɔˢ
respeito ao manejo de resíduos sólidos urbanos, 75,6% da massa de resíduos coletada no País é encaminhada
a aterros sanitários. Já em relação ao índice dos serviços de drenagem urbana, 3,3% dos domicílios, cujos
Municípios são participantes da coleta de dados, estão localizados em áreas sujeitas a risco de inundação.
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+ɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲȬȲʦʰȉȦȉʟ̍ʹȲʁʦȬȳεȦɔʰʦɷʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲʦȉɷȲȉɴȲɷʰʁȥȊʦɔȦʁʰȲɷȬȲɴȉʦȲʟʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉɫɴȲɷʰȲ
ɴȉɔʦȲɫȲˑȉȬʁʦɷʁʦȲʦʰʟȉʰʁʦʜʁʜʹɫȉȦɔʁɷȉɔʦȬȲɴȲɷʁʟʟȲɷȬȉȲɷȉʦȊʟȲȉʦʟʹʟȉɔʦेʁɴʁ̍ʹȲʦʰȡʁȲʦʦȲɷȦɔȉɫɴȲɷʰȲ
de saúde pública, o acesso aos serviços de saneamento básico deve ser tratado como um direito do cidadão,
ɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɫʜȉʟȉȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȲʦʹȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉे
A carteira de investimentos em saneamento básico representa um montante na ordem de R$ 42,3 bilhões
em ações e projetos em andamento, em mais de 500 Municípios. Em 2019, foram investidos mais de R$ 2,6
bilhões na execução de obras, projetos de engenharia e planos de saneamento básico, além da destinação
ȬȲ ʟȲȦʹʟʦʁʦ ʜȉʟȉ ȲʦʰʹȬʁʦ Ȳ ʜʟʁɣȲʰʁʦ ȬȲ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ ɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫू ȥȲɷȲεȦɔȉɷȬʁ ࣀࣀࣀ gʹɷɔȦɖʜɔʁʦे
sʦ ȬȲʦʰȉ̍ʹȲʦ Ʌʁʟȉɴ ȉʦ ȊʟȲȉʦ ȬȲ ȲʦɆʁʰȉɴȲɷʰʁ ʦȉɷɔʰȊʟɔʁू ̍ʹȲ ʟȲȦȲȥȲʹ র ࢾूࣀ ȥɔɫɏȡʁू Ȳ ȬȲ ȉȥȉʦʰȲȦɔɴȲɷʰʁ
ȬȲ ȊɆʹȉू ȥȲɷȲεȦɔȉȬʁ Ȧʁɴ র ࣃࣀࣆ ɴɔɫɏʚȲʦे ûʹȉɷȬʁ ȦʁɷȦɫʹɖȬȉʦू Ȳʦʦȉʦ ɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦ ʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉʟȡʁ ȉȦȲʦʦʁ
ȉȬȲ̍ʹȉȬʁȉʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲʦȉɷȲȉɴȲɷʰʁʜȉʟȉɴȉɔʦȬȲࢾࢾɴɔɫɏʚȲʦȬȲɅȉɴɖɫɔȉʦे
jʁʜɫȉɷʁȬȉʦȉȩʚȲʦȦʁɷȦɫʹɖȬȉʦȲɴࢿࢽࢾࣆूʟȲʦʦȉɫʰȉॼʦȲȉεɷȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲࢾࣁࣃȲɴʜʟȲȲɷȬɔɴȲɷʰʁʦȬȲʦȉɷȲȉɴȲɷʰʁू
ɷʁˑȉɫʁʟȬȲরࣂूࣆȥɔɫɏʚȲʦूȲɴɴȉɔʦȬȲࢾࢽࢽgʹɷɔȦɖʜɔʁʦूȦʁɴȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʜȉʟȉࢾूࣃɴɔɫɏȡʁȬȲɅȉɴɖɫɔȉʦेsʹʰʟȉʦ
ações importantes no ano foram: retomada de 172 empreendimentos com investimento federal de mais
ȬȲরࣁȥɔɫɏʚȲʦʜȉʟȉȥȲɷȲεȦɔȉʟࢾࢿࣃgʹɷɔȦɖʜɔʁʦौȲʦȲɫȲȩȡʁȦʁɷʰɖɷʹȉȬȲʜʟʁʜʁʦʰȉʦʜȉʟȉɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȦʁɴ
ʟȲȦʹʟʦʁʦȬʁ<=¢ʜȉʟȉࢾࢾࣅȲɴʜʟȲȲɷȬɔɴȲɷʰʁʦूȬʁʦ̍ʹȉɔʦࢾࢽࢿʦȡʁȬʁʦȲʰʁʟʜʺȥɫɔȦʁȲࢾࣃȬʁʦȲʰʁʟʜʟɔˑȉȬʁे
s ɫȉɷʁ jȉȦɔʁɷȉɫ ȬȲ ȉɷȲȉɴȲɷʰʁ ȊʦɔȦʁ २ɫȉɷʦȉȥ३ ȳ ʁ ɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁ ȬȲ ʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁ ɷȉȦɔʁɷȉɫ ̍ʹȲ
estabelece as estratégias para ampliação e universalização dos serviços de saneamento básico no País.
*ʦʰɔɴȉॼʦȲ̍ʹȲȉʰȳʁεɴȬʁȉɷʁȬȲࢿࢽࣀࣀʦȲʟȡʁɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȬȲরࣂࣆࣅȥɔɫɏʚȲʦूʁ̍ʹȲʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉ
ࢽूࣃ২ȬʁJे$ɔȉɷʰȲȬȲʦʦȉʜȲʟʦʜȲȦʰɔˑȉूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȦʁɷʦʁɫɔȬʁʹʹɴȉʜʟʁʜʁʦʰȉȬȲʜʟʁɣȲʰʁȬȲɫȲɔʜȉʟȉ
a atualização do marco legal de saneamento básico. O objetivo é garantir um ambiente de negócios mais
ȉʰʟȉʰɔˑʁȲʦȲɆʹʟʁɣʹʟɔȬɔȦȉɴȲɷʰȲʜȉʟȉˑɔȉȥɔɫɔˢȉʟȉȉʰʟȉȩȡʁȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦʰȉɷʰʁȬʁʦȲʰʁʟʜʺȥɫɔȦʁ̍ʹȉɷʰʁ
da iniciativa privada.
Na temática do planejamento estratégico está prevista a conclusão de 384 empreendimentos de saneamento
ȥȊʦɔȦʁ ȉʰȳ ࢿࢽࢿࣀू ̍ʹȲ ɔʟȡʁ ȥȲɷȲεȦɔȉʟ ࢾूࣄ ɴɔɫɏȡʁ ȬȲ ȬʁɴɔȦɖɫɔʁʦ ʹʟȥȉɷʁʦ Ȳɴ ȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦ gʹɷɔȦɖʜɔʁʦे ɫȳɴ
ȬɔʦʦʁूȉʰȳʁεɴȬȲࢿࢽࢿࢽूȲʦʰɔɴȉॼʦȲȉȦʁɷȦɫʹʦȡʁȬȲɴȉɔʦȬȲȦȲɴȲɴʜʟȲȲɷȬɔɴȲɷʰʁʦȬȲʦȉɷȲȉɴȲɷʰʁȥȊʦɔȦʁे

I N V E S T I M E N T O P R I VA D O E M M O B I L I D A D E
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Nos últimos anos, houve aumento expressivo no número de automóveis em circulação e as cidades
cresceram e expandiram-se sob a lógica do transporte individual motorizado, construindo-se cada vez
mais vias, estacionamentos e viadutos. Esse fenômeno, associado à carência de infraestruturas e bons

ȉʟȉȬȉʟʟȲʦʜʁʦʰȉȉɔʦʦʁूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫˑȲɴɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉɷȬʁȉʦȉȩʚȲʦȬȉʁɫɖʰɔȦȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲgʁȥɔɫɔȬȉȬȲ
©ʟȥȉɷȉ२jg©३ू̍ʹȲʰȲɴʜʁʟεɷȉɫɔȬȉȬȲȉɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȲɷʰʟȲʁʦȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦɴʁȬʁʦȬȲʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲȲȉɴȲɫɏʁʟɔȉ
da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas nos Municípios.
Para atender ao passivo de infraestrutura e à crescente demanda por serviços de mobilidade urbana, é
importante ampliar os investimentos para além do esforço estatal. Logo, é necessário aprimorar a legislação
atual de forma a contribuir para um ambiente de negócios mais favorável, facilitar a participação do
ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʜʟɔˑȉȬʁॸʦȲɣȉɷȉȦɔʁɷȉɫूʦȲɣȉȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟʁॸȲɔɷȦȲɷʰɔˑȉʟɅʁʟɴȉʦȉɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉʦȬȲεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁ
de obras e de remuneração aos serviços por meio de receitas extras tarifárias.
Por exemplo, em 2019, o Corredor de Ônibus de Manaus/AM, com obras de arte ao longo dos viadutos,
foi entregue. Houve, ainda, investimento de R$ 1,3 bilhão para pavimentação urbana em 3.056 Municípios
de todas as unidades federativas do País.
ȉʟȉʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢿࢽूʹɴȉȬȉʦɴȲɫɏʁʟɔȉʦȲɴ¢ʦȲʟȊɷȉ¢ʟȉɷʦȥʟȉʦɔɫɷʁgʹɷɔȦɖʜɔʁȬʁɔʁȬȲXȉɷȲɔʟʁ्åू
contando com corredor exclusivo de ônibus articulados de alta capacidade em faixa exclusiva segregada,
Ȳɴȥȉʟ̍ʹȲȲɴɷɖˑȲɫȲʜȉɆȉɴȲɷʰʁȉɷʰȲȦɔʜȉȬʁȬȉʰȉʟɔɅȉे
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serviços de transporte urbano, tem produzido graves problemas, como o aumento dos congestionamentos,
perda de produtividade da população em função do tempo despendido nos deslocamentos, altas taxas de
poluição do ar, acidentes de trânsito e uma grande ocupação dos espaços públicos urbanos pelos carros.

PROTEÇ ÃO E D E FE SA C I V I L
Por sua grande extensão territorial e populacional, o Brasil é vulnerável a vários tipos de desastres, cujos
ɔɴʜȉȦʰʁʦȉɅȲʰȉɴɆʟȉɷȬȲʜȉʟȦȲɫȉȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȲɆȲʟȉɴʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁʦʜʟȲɣʹɖˢʁʦʦʁȦɔʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦेɴȉɔʁʟɔȉ
ȬʁʦȬȲʦȉʦʰʟȲʦȲʦʰȊɔɷʰɔɴȉɴȲɷʰȲʟȲɫȉȦɔʁɷȉȬȉȚʦɔɷʦʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲʦȉʰɴʁʦɅȳʟɔȦȉʦȬȉʦ̍ʹȉɔʦʟȲʦʹɫʰȉɴɔɷʹɷȬȉȩʚȲʦू
vendavais, chuvas de granizos, enxurradas, alagamentos.
Para proteger a população de eventos hidrometeorológicos e climáticos extremos, o Programa Gestão de
Riscos e de Desastres envolve ações para mapear as áreas de risco de desastres e dotar o País de um sistema
estruturado de prevenção, monitoramento, alerta e resposta a desastres naturais, além de recuperação
de cenários atingidos por desastres. Tendo em vista os avanços obtidos nos últimos anos nas etapas de
mapeamento e monitoramento de ameaças naturais, têm-se priorizado ações de disseminação de alertas e
recomendações à população.
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sʁȥɣȲʰɔˑʁȬȲʦʦȉʦȉȩʚȲʦȬȲȬɔʦʦȲɴɔɷȉȩȡʁȳɅʁʟɷȲȦȲʟɴȲɔʁʦȲɅȲʰɔˑʁʦȲȲεȦɔȲɷʰȲʦʜȉʟȉ̍ʹȲूȲɴʹɴɴʁɴȲɷʰʁ
prévio a um desastre, consiga-se informar a população em situação de risco, com ações de preparação,
ʜʟʁʰȲȩȡʁȲʦʹȥʦɖȬɔʁʦʜȉʟȉ̍ʹȲʁȦɔȬȉȬȡʁʦȲʰʁʟɷȲȉʰʁʟʜʟɔɷȦɔʜȉɫȬȲʦʹȉʦȲɆʹʟȉɷȩȉे
A disseminação de alertas e recomendações à população já está disponível a sete milhões de usuários
Ȭʁʦ ʦȲʟˑɔȩʁʦ ȬȲ ʰȲɫȲɅʁɷɔȉ ɴʂˑȲɫू ɴȲȬɔȉɷʰȲ ʁ Ȳɷˑɔʁ ȬȲ ɴȲɷʦȉɆȲɷʦ ˑɔȉ gू ʁ ̍ʹȲ ʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉ ʹɴ Ɇʟȉʹ
de maturidade do serviço. Ampliando as ações, foi implementado e disponibilizado para todo o País
o projeto de envio de alertas pela TV por assinatura, alcançando 16 mil usuários desse serviço. Cabe
ʟȲʦʦȉɫʰȉʟ ̍ʹȲ ȉ ȬȲȦɔʦȡʁ Ȭʁ Ȳɷˑɔʁ ȬȲ ɴȲɷʦȉɆȲɷʦ ȳ ȬȉȬȉू ȬȲ ɴȉɷȲɔʟȉ ʜʟɔʁʟɔʰȊʟɔȉू ʜȲɫʁ ȲɷʰȲ ɴʹɷɔȦɔʜȉɫू
podendo ser apoiado ou mesmo realizado, em caso de incapacidade, pelo ente estadual. O Governo
<ȲȬȲʟȉɫʰȲɴʜʁʟʁȥɣȲʰɔˑʁȉɴʜɫɔȉʟʁʦɔʦʰȲɴȉȬȲȉɫȲʟʰȉɔɷȦɫʹɔɷȬʁȉ¢ÁȬɔɆɔʰȉɫ२ʦɔɷȉɫȉȥȲʟʰʁ३ूȉɴʜɫɔȉɷȬʁʁ
público atendido por esse produto.
A prioridade é ampliar e modernizar a atuação do sistema federal de Proteção e Defesa Civil, em 2020,
Ȧʁɴ ȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ Ȭʁʦ ȬɔˑȲʟʦʁʦ ʂʟɆȡʁʦ ɅȲȬȲʟȉɔʦू ȉ εɴ ȬȲ ɅʁʟʰȉɫȲȦȲʟ ȉʦ ȉȩʚȲʦ ȬȲ ʜʟȲˑȲɷȩȡʁू ɴɔʰɔɆȉȩȡʁू
preparação, resposta e recuperação.

3 . SOC IA L , A MB I ENTA L
E CIDADANIA
ʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁȬȉʟȲȉɫɔȬȉȬȲʦʁȦɔȉɫȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉॸ̍ʹȲȲɷʦȲɣȉȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁ
ȦʁɴʁʹɴʰʁȬʁूɴȉʦʟȲ̍ʹȲʟȲʦʜȲȦɔȉɫȉʰȲɷȩȡʁȉʁʦɴȉɔʦˑʹɫɷȲʟȊˑȲɔʦॸʜȉʦʦȉʜȲɫȉɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȲȉȩʚȲʦ
ȬȲ ɔɷȦɫʹʦȡʁ ˑʁɫʰȉȬȉʦ ʜȉʟȉ ȉ Ȧʁɷ̍ʹɔʦʰȉ ȬȲ ȉʹʰʁɷʁɴɔȉ Ȳ ʜȲɫʁ Ȳ˗ȲʟȦɖȦɔʁ ȬȲ ȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦ ʜʟʁȬʹʰɔˑȉʦ ȬɔɆɷȉʦू
contribuindo para a redução sustentável da desigualdade social e da violência.
A promoção e a defesa dos direitos humanos, anseio de toda a sociedade, demanda a proteção do Estado
ɷȡʁȉʜȲɷȉʦȲɴʜʟʁɫȬȲʦȲɆɴȲɷʰʁʦȲʦʜȲȦɖεȦʁʦूɴȉʦʰȉɴȥȳɴʟȲ̍ʹȲʟʹɴȉȬɔʦʜʁʦɔȩȡʁɅʟȉʰȲʟɷȉ̍ʹȲȉȦʟȲȬɔʰȉ
no indivíduo e promove seu desenvolvimento pessoal e social, reverenciando as normas da Constituição e
ȉʦȬȲɴȉɔʦɫȲɔʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉʦ̍ʹȲȦʁɷʦȉɆʟȉɴʁʟȲʦʜȲɔʰʁȚȬɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲȦʹɫʰʹʟȉɫूȳʰɷɔȦȉȲʟȲɫɔɆɔʁʦȉȦʁɴʁȉɫɔȦȲʟȦȲʦ
na formação da sociedade brasileira.
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sȦʁɴʜʟʁɴɔʦʦʁȬʁ=ʁˑȲʟɷʁȦʁɴȉɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȬȲȥȲɷʦȲʦȲʟˑɔȩʁʦʦʁȦɔȉɔʦȬɔˑȲʟʦɔεȦȉȬʁʦȲɔɷʁˑȉȬʁʟȲʦूȲɴ
áreas como educação, saúde, meio ambiente, esporte e cultura, ampliará ainda mais as perspectivas de
autonomia e inserção social e econômica dos indivíduos, de forma a permitir o aprofundamento das
ɷʁʟɴȉʦȬȲȦʁɷεȉɷȩȉȲʁȲʦʰʟȲɔʰȉɴȲɷʰʁȬȲɫȉȩʁʦɷȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲȉʦȲʟˑɔȩʁȬȲʹɴȥȲɴȦʁɴʹɴे

sȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆεȦʁʹɴȉʟȦȉȬʁʜȲɫȉɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬʁʜȉɆȉɴȲɷʰʁȬȉࢾࣀڍʜȉʟȦȲɫȉȬʁʁɫʦȉ<ȉɴɖɫɔȉेʦʦɔɴू
ȉʦɅȉɴɖɫɔȉʦȥȲɷȲεȦɔȊʟɔȉʦȬʁʟʁɆʟȉɴȉʟȲȦȲȥȲʟȉɴʜȉɆȉɴȲɷʰʁȲ˗ʰʟȉȬʁȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁȲɴȬȲˢȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆू
ȦʁɷɅʁʟɴȲȦʁɴʜʟʁɴɔʦʦʁȉʦʦʹɴɔȬʁȬʹʟȉɷʰȲȉȦȉɴʜȉɷɏȉȲɫȲɔʰʁʟȉɫूʁ̍ʹȲɅȲˢȉʹɴȲɷʰȉʟʁʜʁȬȲʟȬȲȦʁɴʜʟȉȬȲ
ȦȲʟȦȉȬȲࢾࣀूࢾɴɔɫɏʚȲʦȬȲɅȉɴɖɫɔȉʦɴȉɔʦʜʁȥʟȲʦ̍ʹȲʟȲȦȲȥȲɴʁȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁे
ʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁʦɅʁʟȉɴɔɴʜɫȉɷʰȉȬʁʦɷȉɆȲʦʰȡʁȬʁʁɫʦȉ<ȉɴɖɫɔȉूˑɔʦȉɷȬʁʁȦʁɴȥȉʰȲȉɅʟȉʹȬȲʦूȦʁɴȉ
ʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬʁȦʟʹˢȉɴȲɷʰʁȬȲɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦȬȉʦȬɔˑȲʟʦȉʦȥȉʦȲʦȬȲȬȉȬʁʦʁεȦɔȉɔʦȦʁɴʁCadastro Único para
ʟʁɆʟȉɴȉʦʁȦɔȉɔʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫ२ȉȬȉʦʰʟʁªɷɔȦʁ३ूʁ̍ʹȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰʁʹȉɴʜɫʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁ
ȦȉȬȉʦʰʟȉɫेȉʦʁʦȲɴ̍ʹȲȦʁɴʜʟʁˑȉȬȉɴȲɷʰȲɏʁʹˑȲʜʟȲʦʰȉȩȡʁȬȲɔɷɅʁʟɴȉȩȡʁɅȉɫʦȉʜȲɫȉʦɅȉɴɖɫɔȉʦूʁgɔɷɔʦʰȳʟɔʁ
da Cidadania procedeu à abertura de processos administrativos para a cobrança de ressarcimento à União.
©ɴȬʁʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȬȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉɆȲʦʰȡʁȬʁȉȬȉʦʰʟʁªɷɔȦʁूʟȲζȲʰɔȬȉɷʁʁɫʦȉ<ȉɴɖɫɔȉʜʁʟ
ɴȲɔʁȬʁʦʜʟʁȦȲʦʦʁʦȬȲȲˑɔʦȡʁȲˑȲʟɔɆʹȉȩȡʁȉȬȉʦʰʟȉɫूȉɷʹɷȦɔȉȬȉɷʁεɴȬȲࢿࢽࢾࣆूɅʁɔʁȦȉɷȦȲɫȉɴȲɷʰʁȬȲ
ࢾूࣀɴɔɫɏȡʁȬȲȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦɔʟʟȲɆʹɫȉʟȲʦूʁ̍ʹȲɆȲʟʁʹʹɴȉȲȦʁɷʁɴɔȉȲʦʰɔɴȉȬȉȬȲরࢾूࣁȥɔɫɏȡʁʜȉʟȉʁȉɖʦे
sʁɫʦȉ<ȉɴɖɫɔȉȉʰʹȉȲɴʰʟȶʦȲɔ˗ʁʦुȦʁɴʜɫȲɴȲɷʰʁȬȲʟȲɷȬȉौȉȦȲʦʦʁȉȬɔʟȲɔʰʁʦॸȦʁɴʁȲȬʹȦȉȩȡʁूʦȉʺȬȲȲ
ȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉʦʁȦɔȉɫौȲȉʟʰɔȦʹɫȉȩȡʁȦʁɴʁʹʰʟȉʦȉȩʚȲʦʜȉʟȉɆȉʟȉɷʰɔʟʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉʦɅȉɴɖɫɔȉʦȥȲɷȲεȦɔȊʟɔȉʦे
*ɫȲ ɆȉʟȉɷʰȲ ʟȲɷȬȉ Țʦ Ʌȉɴɖɫɔȉʦ ɴȉɔʦ ˑʹɫɷȲʟȊˑȲɔʦू ȉʹ˗ɔɫɔȉɷȬʁ ̍ʹȲɴ ɴȉɔʦ ʜʟȲȦɔʦȉू ʦȲɷȬʁ ɔɷȬɔʦȦʹʰɖˑȲɫ ʦʹȉ
importância como componente da rede de proteção social.

CAPÍTULO III RESULTADOS MELHORES

D E S E N V O LV I M E N T O S O C I A L

s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʰȲɴɔɷˑȲʦʰɔȬʁȲɴȉȩʚȲʦȬȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁɏʹɴȉɷʁȲȬȲɆȲʟȉȩȡʁȬȲȲɴʜʟȲɆʁȲʟȲɷȬȉ
ʜȉʟȉ̍ʹȲȉʦɅȉɴɖɫɔȉʦɷȡʁʜʟȲȦɔʦȲɴɴȉɔʦȬʁȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁूȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉȉʦȉȩʚȲʦˑʁɫʰȉȬȉʦȉʁʦɣʁˑȲɷʦ̍ʹȲ
ɷȲɴʰʟȉȥȉɫɏȉɴȲɷȲɴȲʦʰʹȬȉɴूȦʁɴɴȉɔʦȬȲࢾࣅȉɷʁʦȲ̍ʹȲʜȲʟʰȲɷȦȲɴȚʦɅȉɴɖɫɔȉʦɴȉɔʦʜʁȥʟȲʦȬʁȉɖʦे
+ʜʟȲȦɔʦʁ̍ʹȲȲʦʦȲʦɣʁˑȲɷʦȉʜʟȲɷȬȉɴʹɴȉʜʟʁεʦʦȡʁूʰȲɷɏȉɴʹɴȉʟȲɷȬȉȲʦȉɔȉɴȬȉʦɔʰʹȉȩȡʁȬȲʜʁȥʟȲˢȉ
ʜʁʟʦȲʹʦʜʟʂʜʟɔʁʦɴȲɔʁʦूʜʁɔʦʁɴȲɫɏʁʟʜʟʁɆʟȉɴȉʦʁȦɔȉɫȳȉ̍ʹȲɫȲ̍ʹȲʜʟʁˑȶȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁɴȉɔʦɷȲȦȲʦʦɔʰȉȬȉ
de condições para ingressar de forma consistente no mundo do trabalho, seja pela capacitação para um
emprego formal, seja pelo apoio ao empreendedorismo.
Na perspectiva de médio e longo prazos, as políticas voltadas para a primeira infância são prioritárias
ʜȉʟȉ ʁ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ ʦʁȦɔȉɫे *ʦʰʹȬʁʦ ȦɔȲɷʰɖεȦʁʦू ȲʦʜȲȦɔȉɫɴȲɷʰȲ ȉ̍ʹȲɫȲʦ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬʁʦ ɷȉʦ ȊʟȲȉʦ ȬȲ
ɷȲʹʟʁȦɔȶɷȦɔȉ Ȳ ʜʦɔȦʁɫʁɆɔȉ ȦʁɴʜʁʟʰȉɴȲɷʰȉɫू ʰȶɴ ȬȲɴʁɷʦʰʟȉȬʁ ̍ʹȲ ʁʦ ʟȲȦʹʟʦʁʦ ȉɫʁȦȉȬʁʦ Ȳɴ ʜʁɫɖʰɔȦȉʦ
orientadas a crianças geram expressivo retorno social.
sʟɔȉɷȩȉ<ȲɫɔˢȉʰȲɷȬȲɆȲʦʰȉɷʰȲʦȲȦʟɔȉɷȩȉʦȬȲȉʰȳࣀȉɷʁʦȬȲɔȬȉȬȲɔɷʦȦʟɔʰȉʦɷʁȉȬȉʦʰʟʁªɷɔȦʁȲȬȲȉʰȳ
ࣃ ȉɷʁʦ ʜȉʟȉ ȉʦ Ȧʟɔȉɷȩȉʦ ȬȲ Ʌȉɴɖɫɔȉʦ ̍ʹȲ ʟȲȦȲȥȲɴ ʁ ȲɷȲ̎ɖȦɔʁ ȬȲ ʟȲʦʰȉȩȡʁ ʁɷʰɔɷʹȉȬȉ २३े ¢ʟȉʰȉॼʦȲ
do maior programa de visitação domiciliar para o desenvolvimento infantil do mundo, tendo atendido
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cerca de 869 mil crianças e gestantes de todo o País, totalizando mais de 26 milhões de visitas. Em 2019, o
ʟɔȉɷȩȉ<ȲɫɔˢˑȲɷȦȲʹʹɴȬʁʦɴȉɔʦʟȲɷʁɴȉȬʁʦʜʟȶɴɔʁʦɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦɷȉȊʟȲȉȬȉȲȬʹȦȉȩȡʁूʁÄȓɥǱʑǈɞǫɥ,
Ȭȉ ʺʜʹɫȉ gʹɷȬɔȉɫ ȬȲ Jɷʁˑȉȩȡʁ ʜȉʟȉ ȉ *ȬʹȦȉȩȡʁे s ʜʟȶɴɔʁू ̍ʹȲ ʟȲʦʹɫʰʁʹ Ȭȉ ȦʁɴʜȲʰɔȩȡʁ ȲɷʰʟȲ ࣁࣅࢽ
projetos de vários países, reconheceu o trabalho desenvolvido como uma das principais e mais inovadoras
iniciativas do mundo na área.
Existem no Brasil cerca de 20 milhões de crianças nessa faixa etária, e atender a esse expressivo contingente,
ʦʁȥʟȲʰʹȬʁɷȉʦɅȉɴɖɫɔȉʦɴȉɔʦʜʁȥʟȲʦूʟȲ̍ʹȲʟȉʰȲɷȩȡʁȲʦʜȲȦɔȉɫȬȲȬɔˑȲʟʦʁʦʦȲʰʁʟȲʦȬȲȉʰʹȉȩȡʁȬʁ*ʦʰȉȬʁे
ȉʟȉ ࢿࢽࢿࢽू Ȧʁɴ ˑɔʦʰȉʦ ȉʁ ȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁ Ȧʁɷʰɖɷʹʁ Ȭʁ ʟɔȉɷȩȉ <Ȳɫɔˢू ɏȉˑȲʟȊ ȉ ȉɴʜɫɔȉȩȡʁ Ȭʁ ɷʺɴȲʟʁ
ȬȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦȦʁɷʰȲɴʜɫȉȬʁʦेȉʟȉɔʦʦʁूɅʁɔɫȉɷȩȉȬȉूȲɴɷʁˑȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆूȉȦȉɴʜȉɷɏȉআûʹȉɷʰʁɴȉɔʦ
cuidado, mais futuro”, com a meta, para 2020, de incrementar consideravelmente o número atual de 2,7
ɴɔɫgʹɷɔȦɖʜɔʁʦूʹɴȉˑȲˢ̍ʹȲɷȡʁɏȊȲ˗ɔɆȶɷȦɔȉȬȲȦʁɷʰʟȉʜȉʟʰɔȬȉεɷȉɷȦȲɔʟȉʜȉʟȉʁgʹɷɔȦɖʜɔʁȉȬȲʟɔʟȉʁ
ʟɔȉɷȩȉ<Ȳɫɔˢे
A integração de serviços é a essência do Projeto Estação Cidadania. Trata-se de um conjunto de ações
intersetoriais viabilizadas em um mesmo local e de forma integrada, com o objetivo de promover a cidadania
em territórios com populações em condições de vulnerabilidade social nas cidades brasileiras. A ação
ʰʟȉȬʹˢɷʁʜʟʂʜʟɔʁɷʁɴȲʹɴȉȬȉʦȬɔʟȲʰʟɔˢȲʦȥȊʦɔȦȉʦȬȉȉʰʹȉȩȡʁȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦʦʁȦɔȉɔʦू̍ʹȲȉεʟɴȉ
a centralidade dos Municípios, envolve a construção e/ou adaptação de espaços para ofertar à população
local, no contexto da proteção social, ações integradas de cultura, esporte e desenvolvimento social.
A gestão das Estações Cidadania é compartilhada entre as prefeituras e a comunidade, com a formação
ȬȲʹɴɆʟʹʜʁɆȲʦʰʁʟू̍ʹȲεȦȉȲɷȦȉʟʟȲɆȉȬʁȬȲȉȦʁɴʜȉɷɏȉʟȉɆȲʦʰȡʁȲȲɫȉȥʁʟȉʟʹɴȲʦʰȉʰʹʰʁȬʁɆʟʹʜʁȲʹɴ
regimento interno do espaço, além de fornecer informações acerca do funcionamento no sistema e-Praças.
No ano de 2019, foram inaugurados 53 Estações Cidadania, localizadas todas as cinco regiões do País. Tais
Ȳ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟȡʁ̍ʹȲȉȦʁɴʹɷɔȬȉȬȲȬȲȥȉɔ˗ȉʟȲɷȬȉȬȉʦȦɔȬȉȬȲʦȉʰȲɷȬɔȬȉʦʜʁʦʦȉʰȲʟȉȦȲʦʦʁȉ
ȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦʦȲʟˑɔȩʁʦȲȉȩʚȲʦ̍ʹȲʜʟʁɴʁˑȲɴȉȦɔȬȉȬȉɷɔȉȲȉɅʁʟɴȉȩȡʁȬʁɔɷȬɔˑɖȬʹʁे
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O esporte é fundamental na promoção de políticas públicas de inclusão social e na construção da cidadania
ʜɫȲɷȉेȉʺȬȲूȲȬʹȦȉȩȡʁȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉʜʺȥɫɔȦȉȦȉɴɔɷɏȉɴȬȲɴȡʁʦȬȉȬȉʦȦʁɴȉʜʟȊʰɔȦȉȲʦʜʁʟʰɔˑȉेȲʦ̍ʹɔʦȉʦ
ʟȲȉɫɔˢȉȬȉʦʰȉɷʰʁʜȲɫʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫ̍ʹȉɷʰʁʜȲɫʁʦȲʰʁʟʜʟɔˑȉȬʁɔɷȬɔȦȉɴ̍ʹȲूɷʁʟȉʦɔɫूɏȊʹɴɆʟȉɷȬȲ

No campo do esporte de alto rendimento, o objetivo federal é reforçar os investimentos e aprimorar
ȉʦ ȬɔˑȲʟʦȉʦ ɴʁȬȉɫɔȬȉȬȲʦ Ȭʁ ʁɫʦȉ ʰɫȲʰȉू ̍ʹȲ ȉʰʹȉɫɴȲɷʰȲ ȦʁɷʰȲɴʜɫȉ Ȳʦʜʁʟʰɔʦʰȉʦ ȉ ʜȉʟʰɔʟ ȬȲ ࢾࣁ ȉɷʁʦू
prioritariamente nas modalidades olímpicas e paralímpicas. No ano de 2019, o Bolsa Atleta contou com o
ɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁȬʁȲȬɔʰȉɫȬȉȦȉʰȲɆʁʟɔȉʂȬɔʁूˑʁɫʰȉȬȉʜȉʟȉʁʦȉʰɫȲʰȉʦ̍ʹȲʦȲʦɔʰʹȉɴɷȉʦɴȲɫɏʁʟȲʦʜʁʦɔȩʚȲʦɷʁʦ
ɞǈȶȥȓȶȅɥɴʹɷȬɔȉɔʦȬȉʦʟȲʦʜȲȦʰɔˑȉʦɴʁȬȉɫɔȬȉȬȲʦʜȉʟȉʁȦɔȦɫʁʁɫɖɴʜɔȦʁȬȲ¢ʂ̍ʹɔʁࢿࢽࢿࢽेEʁʹˑȲʰȉɴȥȳɴȉ
ȉȥȲʟʰʹʟȉȬȲʁʹʰʟʁȲȬɔʰȉɫू̍ʹȲȦʁɷʰȲɴʜɫʁʹɴȉɔʦȬȲʦȲɔʦɴɔɫȉʰɫȲʰȉʦɷȉʦˑȊʟɔȉʦȦȉʰȲɆʁʟɔȉʦȬʁʟʁɆʟȉɴȉे
No plano legislativo, foi encaminhado ao Congresso Nacional, em 2019, um projeto de lei com propostas
para modernizar o Bolsa Atleta. A proposta visa garantir a distribuição de recursos de forma mais
Ȳ̍ʹɔʰȉʰɔˑȉ Ȳ ȉȥʟȉɷɆȲɷʰȲ Ȳ ɔɷȦɫʹɔ ʟȲʦʰʟʹʰʹʟȉȩȡʁ Ȭȉʦ ȦȉʰȲɆʁʟɔȉʦू ʟȲȉɣʹʦʰȲʦ ȬȲ ȦȲʟȦȉ ȬȲ ࢾࢽ২ ɷʁʦ ˑȉɫʁʟȲʦ Ȭʁ
ȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁȲȉʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬȲȲʦȦȉɫʁɷȉɴȲɷʰʁȬʁʦˑȉɫʁʟȲʦȦʁɷʦɔȬȲʟȉɷȬʁʁʟȲʦʹɫʰȉȬʁȲʦʜʁʟʰɔˑʁȬʁʦȉʰɫȲʰȉʦे
Como referência da projeção e repercussão do Programa, na última edição dos Jogos Pan-Americanos, em
^ɔɴȉूɷʁȲʟʹूɴȉɔʦȬȲࣅࢽ২ȬʁʦȉʰɫȲʰȉʦɷȉȦɔʁɷȉɔʦ̍ʹȲʁȥʰɔˑȲʟȉɴɴȲȬȉɫɏȉʦʰɔˑȲʟȉɴȉȉʰʹȉȩȡʁʟȲʦʜȉɫȬȉȬȉ
ʜȲɫʁ ʁɫʦȉ ʰɫȲʰȉू ʁ ̍ʹȲ Ȧʁɷʰʟɔȥʹɔʹ ʜȉʟȉ ̍ʹȲ ʁ ʟȉʦɔɫ εȦȉʦʦȲ Ȧʁɴ ȉ ࢿ ڍȦʁɫʁȦȉȩȡʁ ɆȲʟȉɫ ɷȉ ȦʁɴʜȲʰɔȩȡʁू
contabilizando 169 medalhas.
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ȦʁɷʰɔɷɆȲɷʰȲ ȬȲ ʦȲȬȲɷʰȊʟɔʁʦू ʁ ̍ʹȲ ɔɴʜɫɔȦȉ Ȳɴ ȦʁɷʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉʦ ɷȉ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ ȬȲ ˑɔȬȉ Ȳ ʜʁʰȲɷȦɔȉɫ ʜʟȲʦʦȡʁ
adicional nos serviços de saúde pública. O Plano Nacional do Desporto (PND), em discussão no âmbito
Ȭʁ*˗ȲȦʹʰɔˑʁूȳȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁʜȉʟȉʟȲʦʜʁɷȬȲʟȉȲʦʦȲȬȲʦȉεʁूʜʁɔʦȬȲεɷȲȉʦɫɔɷɏȉʦɆȲʟȉɔʦȲूȉʁɴȲʦɴʁʰȲɴʜʁू
traça os pontos mais importantes da atuação do poder público na concretização do direito de todos os
brasileiros à prática esportiva.

jʁʦXʁɆʁʦȉʟȉʜȉɷॼɴȲʟɔȦȉɷʁʦूʁȬȲʦʰȉ̍ʹȲɅʁɔȉɔɷȬȉɴȉɔʁʟूɣȊ̍ʹȲूȬʁʦࣀࢽࣅʜʂȬɔʁʦूࢿࣅࣄɅʁʟȉɴʁȦʹʜȉȬʁʦʜʁʟ
bolsistas. O desempenho do Brasil nos Jogos Mundiais Militares na China também merece ser enfatizado,
ʜʁɔʦʁʦȉʰɫȲʰȉʦȦʁɷ̍ʹɔʦʰȉʟȉɴࣅࣅɴȲȬȉɫɏȉʦूʁ̍ʹȲɆȉʟȉɷʰɔʹȉʰȲʟȦȲɔʟȉʜʁʦɔȩȡʁȬʁ̍ʹȉȬʟʁȬȲɴȲȬȉɫɏȉʦȬȉ
ࣄ ڍȲȬɔȩȡʁ Ȭʁ ɴȲɆȉȲˑȲɷʰʁ ȬȲʦʜʁʟʰɔˑʁू ̍ʹȲ Ȧʁɷʰʁʹ Ȧʁɴ ȉ ʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁ ȬȲ ࢾࢽࣆ ʜȉɖʦȲʦ Ȳ Ʌʁɔ ȬɔʦʜʹʰȉȬʁ Ȳɴ
Wuham, também com grande participação de bolsistas. Esses resultados ajudam a trilhar e alinhar ações
ɴȉɔʦɅʁȦȉȬȉʦɷȉʜʟȲʜȉʟȉȩȡʁȬʁʟȉʦɔɫʜȉʟȉʁʦXʁɆʁʦsɫɖɴʜɔȦʁʦȲȉʟȉɫɖɴʜɔȦʁʦȬȲ¢ʂ̍ʹɔʁࢿࢽࢿࢽूȉɫȳɴȬȲ
ȬȲɫɔɷȲȉʟʁʜʟʂ˗ɔɴʁȦɔȦɫʁˑɔʦȉɷȬʁȉʁʦXʁɆʁʦȬȲࢿࢽࢿࣁूȲɴȉʟɔʦूɷȉ<ʟȉɷȩȉे
Ainda no campo do alto rendimento, mas com repercussão bem mais ampla, o ano de 2020 traz uma
oportunidade especial para o País, com o marco do centenário das participações brasileiras em Jogos
Olímpicos. A intenção federal é aproveitar a data para ações de valorização do esporte nacional, para
dar visibilidade ainda maior aos programas e políticas públicas federais e para disseminação da prática
esportiva, destacando a contribuição do esporte para o desenvolvimento da cidadania.
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PO LÍTI C A D E R EDUÇ ÃO DA D E M A N DA PO R DRO GA S
sȉȦʁɫɏɔɴȲɷʰʁȲʁʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁȬȲȬȲʜȲɷȬȲɷʰȲʦ̍ʹɖɴɔȦʁʦूʜʁʟɴȲɔʁȬȉʦʁɴʹɷɔȬȉȬȲʦ¢ȲʟȉʜȶʹʰɔȦȉʦूȳʁʹʰʟȉ
ɫɔɷɏȉɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦʦʁȦɔȉɔʦ̍ʹȲȦʁɴʜʟȲȲɷȬȲɴȦʹɔȬȉȬʁʦूʜʟȲˑȲɷȩȡʁȲʟȲɔɷʦȲʟȩȡʁʦʁȦɔȉɫȬȲ
ȬȲʜȲɷȬȲɷʰȲʦ̍ʹɖɴɔȦʁʦूȦʁɴȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉɅʁȦȉȬȉɷȉɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȬʁʦʹʦʹȊʟɔʁʦȦʁɴȉʦʜʟʂʜʟɔȉʦɅȉɴɖɫɔȉʦȲȉʟȲɔɷʦȲʟȩȡʁ
ʦʁȦɔȉɫȦʁɴȲɴʜʟȲɆʁȲ̍ʹȉɫɔεȦȉȩȡʁʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫे$ȲɷʁʰȉॼʦȲ̍ʹȲʁʹʦʁȬȲȬʟʁɆȉʦɷȉɔɷɅȒɷȦɔȉȲȉȬʁɫȲʦȦȶɷȦɔȉɫȲˑȉ
ȉȬȉɷʁʦȦȲʟȲȥʟȉɔʦɔʟʟȲʜȉʟȊˑȲɔʦȲȦʁɷʦȲ̍ʹȲɷʰȲȥȉɔ˗ȉȬʁʟȲɷȬɔɴȲɷʰʁȦʁɆɷɔʰɔˑʁȲ्ʁʹȶ˗ʁȬʁȲʦȦʁɫȉʟे
ʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦȲɅȲʰɔˑȉʦˑʁɫʰȉȬȉʦȉʁʦʹʦʹȊʟɔʁʦȲȬȲʜȲɷȬȲɷʰȲʦ̍ʹɖɴɔȦʁʦȲʦȲʹʦɅȉɴɔɫɔȉʟȲʦूɷʁ̍ʹȲʦȲ
refere à prevenção, ao tratamento, ao acolhimento e à recuperação, culminam com a reinserção social.
Para alcançá-la, a meta é ampliar de forma substancial o número de atendimentos em Comunidades
¢ȲʟȉʜȶʹʰɔȦȉʦेȲɆɔʦʰʟȲॼʦȲ̍ʹȲȉʁεɴȬȲࢿࢽࢾࣆʁɷʺɴȲʟʁȬȲˑȉɆȉʦʁɅȲʟʰȉȬȉʦɅʁɔȬȲɴȉɔʦȬȲࢾࢽूࣅɴɔɫूȦʁɴ
Ȳ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉȬȲʦȲȉɫȦȉɷȩȉʟूȲɴࢿࢽࢿࢽूȦȲʟȦȉȬȲࢿࢽɴɔɫˑȉɆȉʦेsȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆεȦʁʹɴȉʟȦȉȬʁूȲɴȲʦʜȲȦɔȉɫूʜȲɫȉ
publicação da nova Política Nacional sobre Drogas e alterações na Lei de Drogas. Contudo, o tema segue
ȦʁɴȬȲʦȉεʁʦɴʹɫʰɔɅȉȦȲʰȉȬʁʦȲȦʁɴʜɫȲ˗ʁʦूɷȉɴȲȬɔȬȉȲɴ̍ʹȲȉɅȲʰȉȬɔˑȲʟʦʁʦȉʦʜȲȦʰʁʦȬȲˑɔȬȉȬʁȦɔȬȉȬȡʁु
saúde, segurança pública e direitos humanos.

PÁ T R I A V O L U N T Á R I A
É importante destacar, ainda, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntáriaू̍ʹȲ
tem por essência fomentar a prática do voluntariado como ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo.
Outra vertente do Programa é estimular o crescimento do terceiro setor, contribuindo para a transformação
ȬʁʟȉʦɔɫȲɴʹɴʜȉɖʦɴȉɔʦɣʹʦʰʁȲʦʁɫɔȬȊʟɔʁेsȊʰʟɔȉÁʁɫʹɷʰȊʟɔȉɅʁɔɔɷʦʰɔʰʹɖȬʁȦʁɴȉεɷȉɫɔȬȉȬȲȬȲʜʟʁɴʁˑȲʟ
o voluntariado, atividade de caráter não remunerado, de forma articulada entre Governo, organizações
da sociedade civil e setor privado e incentivar o engajamento social e a participação cidadã em ações
transformadoras da sociedade.

E DU C AÇ ÃO
1 0 0

jȉʦʺɫʰɔɴȉʦȬȳȦȉȬȉʦूȉȲˑʁɫʹȩȡʁȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁȲɷʦɔɷʁɷʁʟȉʦɔɫʰȲɴʦɔȬʁȉȥʦʁɫʹʰȉɴȲɷʰȲɔɷʦȉʰɔʦɅȉʰʂʟɔȉे
Os números do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) para português e matemática
ɴʁʦʰʟȉɴ ȥȉɔ˗ʁʦ ɷɖˑȲɔʦ ȬȲ ȉʜʟȲɷȬɔˢȉɆȲɴ Ȳ ȬȲ ʜʟʁεȦɔȶɷȦɔȉ ʜȉʟȉ ȉʦ ȬɔˑȲʟʦȉʦ Ȳʰȉʜȉʦ ȉˑȉɫɔȉȬȉʦे s LɷȬɔȦȲ
ȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉ*ȬʹȦȉȩȡʁȊʦɔȦȉ२J$*३ू̍ʹȲɴȲȬȲȉʜʟȲɷȬɔˢȉɆȲɴȲζʹ˗ʁȲʦȦʁɫȉʟूɴʁʦʰʟȉूȦʁɴ

s ȥȉɔ˗ʁ ȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁ ȬȲ ȉʜʟȲɷȬɔˢȉɆȲɴ Ȭʁʦ ȉɫʹɷʁʦ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦ εȦȉ ɴȉɔʦ ȲˑɔȬȲɷʰȲ ʦȲ ȦʁɴʜȉʟȉȬʁ Ȧʁɴ
outros países. Os resultados mais recentes do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA),
referentes ao ano de 2018, apontam o Brasil em último lugar na América do Sul em Matemática e em
ɔȶɷȦɔȉʦूȲɴʜȉʰȉȬʁȦʁɴʟɆȲɷʰɔɷȉȲȲʟʹौ̍ʹȉɷȬʁʁȉʦʦʹɷʰʁȳɫȲɔʰʹʟȉूʁʟȉʦɔɫȳʁʦȲɆʹɷȬʁʜɔʁʟȬʁɞǈȶȥȓȶȅ
sul-americano, com 413 pontos, ao lado da Colômbia (412).
As medidas tomadas em 2019, ainda com orçamento restringido pela gestão passada, já começam a
ɅʟʹʰɔεȦȉʟॹȲɴȥʁʟȉʁʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȲȬʹȦȉȦɔʁɷȉɔʦʦȲɣȉɴɴȉɔʦȥȲɴˑȲʟɔεȦȊˑȲɔʦȲɴɴȉɔʁʟɔɷʰȲʟˑȉɫʁȬȲʰȲɴʜʁे
Em 2020, trabalhando com orçamento próprio, objetiva-se avanços perenes no ensino.
PISA – RANKING NA AMÉRICA DO SUL E FATORES ASSOCIADOS
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exceção dos anos iniciais do ensino fundamental, resultados abaixo das metas estabelecidas. Além disso,
ȉˑȉɫɔȉȩȡʁjȉȦɔʁɷȉɫȬȉɫɅȉȥȲʰɔˢȉȩȡʁ२jॼࢿࢽࢾࣃ३ȬȲɴʁɷʦʰʟʁʹ̍ʹȲɴȉɔʦȬȲࣂࢽ২ȬȉʦȦʟɔȉɷȩȉʦȦɏȲɆȉɴȉʁ
εɴȬʁࣀڎȉɷʁȬʁȲɷʦɔɷʁɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɫʦȲɴʦȉȥȲʟɫȲʟʁʹȲʦȦʟȲˑȲʟे
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Fonte: Ministério da Educação (MEC).
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sʦȬȉȬʁʦȬȉȲʦ̍ʹɔʦȉjȉȦɔʁɷȉɫʜʁʟɴʁʦʰʟȉȬȲ$ʁɴɔȦɖɫɔʁʦʁɷʰɖɷʹȉ२j$३ȬȲࢿࢽࢾࣄȬȲɴʁɷʦʰʟȉɴ̍ʹȲ
ࣆࣄूࣅ২ȬȉʦȦʟɔȉɷȩȉʦȲɷʰʟȲࣃȲࢾࣁȉɷʁʦɅʟȲ̍ʹȲɷʰȉˑȉɴȉȲʦȦʁɫȉȲࣆࣀूࣄ২ȬȉʦȦʟɔȉɷȩȉʦȬȲࣁȉࣂȉɷʁʦȲɷȦʁɷʰʟȉˑȉɴॼ
ʦȲ ɴȉʰʟɔȦʹɫȉȬȉʦ ɷȉ ʜʟȳॼȲʦȦʁɫȉू ȉʰȲʦʰȉɷȬʁ ̍ʹȲ ȉ ʹɷɔˑȲʟʦȉɫɔˢȉȩȡʁ Ȭʁ ȉȦȲʦʦʁ ʜȉʟȉ Ȳʦʦȉʦ Ȳʰȉʜȉʦ ȬȲ Ȳɷʦɔɷʁ
ʁȦʁʟʟȲʹेsɴȲʦɴʁɷȡʁʜʁȬȲʦȲʟȉεʟɴȉȬʁ̍ʹȉɷȬʁʦȲʰʟȉʰȉȬȉȦʁȥȲʟʰʹʟȉȬȲȦʟȲȦɏȲʦȲȬʁȲɷʦɔɷʁɴȳȬɔʁे
ûʹȉɷʰʁȉʁȉȦȲʦʦʁȬȲȦʟɔȉɷȩȉʦȬȲࢽȉࣀȉɷʁʦूʜʁʹȦʁɴȉɔʦȬȲʹɴʰȲʟȩʁɅʟȲ̍ʹȲɷʰȉɴȦʟȲȦɏȲʦे*ू̍ʹȉɷʰʁȉʁ
ȲɷʦɔɷʁɴȳȬɔʁूȉɫȳɴȬȲȉɔɷȬȉɷȡʁʰȲʟȉʰɔɷɆɔȬʁȉʹɷɔˑȲʟʦȉɫɔˢȉȩȡʁूȦʁɷʦʰȉʰȉॼʦȲ̍ʹȲʹɴ̍ʹȉʟʰʁȬʁʦɣʁˑȲɷʦ
ɷȡʁȦʁɷȦɫʹɔʹʁȲɷʦɔɷʁɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɫɷȉɔȬȉȬȲȲʦʜȲʟȉȬȉूʁ̍ʹȲȉʰʟȉʦȉʦȲʹɔɷɆʟȲʦʦʁɷʁȲɷʦɔɷʁɴȳȬɔʁȲʰʟȉˢ
impactos nos indicadores de escolaridade do País.
Acompanhado de outros dados educacionais, esse diagnóstico retrata a urgência da priorização da
̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ ɷȉ ȲȬʹȦȉȩȡʁ ȥȊʦɔȦȉ Ȳ ȬȲɴʁɷʦʰʟȉ ̍ʹȲ ʁʦ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦ ɷȡʁ Ȳʦʰȡʁ ʟȲȦȲȥȲɷȬʁ Ʌʁʟɴȉȩȡʁ ʦʹεȦɔȲɷʰȲ
para exercer a sua cidadania e alcançar o pleno potencial de liberdade e de produtividade. Trata-se de
ʹɴʜʟʁȥɫȲɴȉȦʁɴʜɫȲ˗ʁȲȦʁɴɴʺɫʰɔʜɫȉʦȦȉʹʦȉʦू̍ʹȲȲ˗ɔɆȲȉʰʹȉȩȡʁȲɴȬɔɅȲʟȲɷʰȲʦɅʟȲɷʰȲʦुȬȲʦȬȲȉʜʟɔɴȲɔʟȉ
infância até a educação escolar formal e além.
©ɴʁʹʰʟʁȉʦʜȲȦʰʁ̍ʹȲȳʜʟȲȦɔʦʁȦʁɷʦɔȬȲʟȉʟȬɔˢʟȲʦʜȲɔʰʁȉʁɆȉʦʰʁʜʺȥɫɔȦʁȦʁɴȲȬʹȦȉȩȡʁेʁɫʁɷɆʁȬʁʦ
ʺɫʰɔɴʁʦʜȲʟɖʁȬʁʦूɏʁʹˑȲʜʟɔʁʟɔˢȉȩȡʁȬȉȉɫʁȦȉȩȡʁȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦʜȲɫʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫɷʁȲɷʦɔɷʁʦʹʜȲʟɔʁʟूȲɴ
ȬȲʰʟɔɴȲɷʰʁȬʁȲɷʦɔɷʁȥȊʦɔȦʁूȦʁɷɅʁʟɴȲȬȲɴʁɷʦʰʟȉȬʁɷʁɆʟȊεȦʁȉʦȲɆʹɔʟे
ORÇAMENTO DO MEC POR NÍVEL DE ENSINO (EM R$ CORRENTES, BILHÃO)
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Fonte: Ministério da Educação (MEC).
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ʜʟʁʜʁʦʰȉʜȉʟȉʁjʁˑʁ<ʹɷȬȲȥʜʟȲʰȲɷȬȲȦʟɔȉʟʹɴɴȲȦȉɷɔʦɴʁȲεȦȉˢȬȲεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁȬȉȲȬʹȦȉȩȡʁȥȊʦɔȦȉू
ˑʁɫʰȉȬʁ ɷȡʁ ȉʜȲɷȉʦ Ț Ȳ̍ʹȉɫɔˢȉȩȡʁ Ȭȉʦ ʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦ ȲȬʹȦȉȦɔʁɷȉɔʦू ɴȉʦ ʰȉɴȥȳɴ Ț ɴȲɫɏʁʟɔȉ Ȭʁʦ ɖɷȬɔȦȲʦ ȬȲ
desenvolvimento da educação, por meio do incentivo à gestão por resultados. O modelo proposto busca:
i) o aprimoramento do efeito redistributivo do aporte federal de recursos, para alcançar os Municípios mais
ɷȲȦȲʦʦɔʰȉȬʁʦौɔɔ३ʁȉʹɴȲɷʰʁȬȉȦʁɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȉ©ɷɔȡʁूʜȉʟȉɆȉʟȉɷʰɔʟʹɴɴȉɔʁʟɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʜʁʟȉɫʹɷʁौȲू
ɔɔɔ३ȉɔɷʦȲʟȩȡʁȬȲɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦȬȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȲȬʹȦȉȦɔʁɷȉɫɷȉȬɔɷȒɴɔȦȉʁʜȲʟȉȦɔʁɷȉɫȬʁjʁˑʁ<ʹɷȬȲȥूʜȉʟȉȉʦʦȲɆʹʟȉʟ
ȉȲεȦȊȦɔȉȬȉʜʁɫɖʰɔȦȉʜʺȥɫɔȦȉɷȉɴȲɫɏʁʟɔȉȲɅȲʰɔˑȉȬʁʦʦɔʦʰȲɴȉʦȬȲȲɷʦɔɷʁȲɴʰʁȬʁʁȉɖʦे
jȲʦʦȲȦʁɷʰȲ˗ʰʁूȲ˗ʜʟȲʦʦȉɷȬʁȉʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲȬȲεɷɔȬȉʜȲɫʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫूɅʁɔεʟɴȉȬʁȲɴɣʹɫɏʁȬȲࢿࢽࢾࣆ
um compromisso com a sociedade brasileira: “até 2030, o Brasil será referência em educação básica na
América Latina”. Nessa oportunidade, foi então divulgado o Compromisso Nacional pela Educação Básica,
um planejamento estratégico construído com a colaboração de representantes do MEC, do Conselho
Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (Undime).
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ʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉȩȡʁȬȉʟȲȉɫɔȬȉȬȲȲȬʹȦȉȦɔʁɷȉɫȬʁʟȉʦɔɫʜȉʦʦȉʜȲɫȉɔɷˑȲʟʦȡʁȬȲʦʦȉȲ̍ʹȉȩȡʁȲʜȲɫȉɴʹȬȉɷȩȉȬʁ
ɅʁȦʁʜȉʟȉȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲूȦʁɴʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲɷȉȲȬʹȦȉȩȡʁȥȊʦɔȦȉूȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁȬʁ<ʹɷȬʁȬȲgȉɷʹʰȲɷȩȡʁȲ
$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉ*ȬʹȦȉȩȡʁȊʦɔȦȉȲȬȲÁȉɫʁʟɔˢȉȩȡʁȬʁʦʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦȬȉ*ȬʹȦȉȩȡʁ२<ʹɷȬȲȥ३ूȉɫȳɴȬʁ
fortalecimento do papel do MEC como indutor da política de educação nacional.

Tendo como orientador o Plano Nacional de Educação 2014-2024, o Compromisso é composto por 22
projetos, com foco no acesso, na permanência e na aprendizagem dos alunos nas diversas etapas da educação
ȥȊʦɔȦȉूȥȲɴȦʁɴʁɷȉˑȉɫʁʟɔˢȉȩȡʁȲ̍ʹȉɫɔεȦȉȩȡʁȬʁʦȬʁȦȲɷʰȲʦूɆȲʦʰʁʟȲʦȲȬȲɴȉɔʦʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦȬȉȲȬʹȦȉȩȡʁे
No âmbito do Compromisso, visando à melhoria da gestão do acesso à educação infantil, estão em
reformulação as ações de apoio à rede escolar pública de educação infantil. A expectativa é aportar
ʟȲȦʹʟʦʁʦʜȉʟȉȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȲεɷȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲȦʟȲȦɏȲʦूȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁȬȲȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦȲɴʁȥɔɫɔȊʟɔʁूȉɫȳɴȬȲȦʹʦʰȲɔʁ
destinado ao funcionamento das unidades de educação infantil. Essa reformulação prevê parcerias de
investimentos público-privados, oferta de vagas em creches privadas por meio de ʐɀɸǥȎǱɞ, implementação
ȬʁʦȉʟȒɴȲʰʟʁʦȬȲûʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉ*ȬʹȦȉȩȡʁJɷɅȉɷʰɔɫȲȉʜɫɔȦȉȩȡʁȲȬɔˑʹɫɆȉȩȡʁȬʁʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȬȉȉˑȉɫɔȉȩȡʁॼ
piloto da educação infantil.
A instituição de uma Política Nacional de Alfabetização foi uma das primeiras ações do atual Governo,
̍ʹȲʰȲɴɫʹɆȉʟȦȲɷʰʟȉɫɷȉʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉʦʜȉʟȉʁȉɫȦȉɷȦȲȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉȲȬʹȦȉȩȡʁूʜʁʟȲɷʰȲɷȬȲʟ̍ʹȲʹɴȉ
ɴȲɫɏʁʟɔȉȉȦȲɷʰʹȉȬȉȲȲʦʰʟʹʰʹʟȉɷʰȲɷȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉȉɫɅȉȥȲʰɔˢȉȩȡʁȳʁȦȉɴɔɷɏʁʜȉʟȉˢȲʟȉʟʁȉɷȉɫɅȉȥȲʰɔʦɴʁ
ȉȥʦʁɫʹʰʁȲɅʹɷȦɔʁɷȉɫȲूȦʁɴɔʦʦʁूʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟɴȉɔʁʟȦɏȉɷȦȲȬȲʦʹȦȲʦʦʁȲʦȦʁɫȉʟȲɔɷɆʟȲʦʦʁ̍ʹȉɫɔεȦȉȬʁɷȉˑɔȬȉ
ʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫे¢ʟȉʰȉॼʦȲȬȲʹɴȲ˗ʰȲɷʦɔˑʁʟʁɆʟȉɴȉȬȲsʟɔȲɷʰȉȩȡʁȚɫɅȉȥȲʰɔˢȉȩȡʁूȥȉʦȲȉȬʁȲɴȲˑɔȬȶɷȦɔȉʦ
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ȦɔȲɷʰɖεȦȉʦू ̍ʹȲ ȉȥʁʟȬȉ ȉʦʜȲȦʰʁʦ ʟȲɅȲʟȲɷʰȲʦ Ț Ʌʁʟɴȉȩȡʁ Ȭʁʦ ʜʟʁɅȲʦʦʁʟȲʦ Ȳ ȬȲ ɆȲʦʰʁʟȲʦू Ȭɔʦʜʁɷɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁ
ȬȲɴȉʰȲʟɔȉɫȬȲȉʜʁɔʁूȦʁɷʰʟȉʰȉȩȡʁȬȲȉˑȉɫɔȉȩʚȲʦȬȲζʹȶɷȦɔȉ२ɏȉȥɔɫɔȬȉȬȲʦȬȲɫȲɔʰʹʟȉ३ȲɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȲ
avaliações de impacto, entre outras ações.
O Programa “Conta pra Mim”, integrante da Política Nacional de Alfabetização, pretende estimular o
desenvolvimento intelectual da primeira infância e reúne uma série de materiais para orientar as famílias
sobre como contribuir na construção do projeto de vida e do sucesso escolar das crianças. É um programa
inovador, uma iniciativa governamental de valorização da leitura em família.
A excelência em gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação
do corpo docente da escola e apoio dos militares da reserva foi iniciada em 2019 com o lançamento do
programa de fomento das Escolas Cívico-Militares. Para 2020, foi destinada a dotação de R$ 54 milhões
para levar a gestão de excelência cívico-militar para 54 escolas. A proposta é implantar 216 Escolas CívicoMilitares em todo o País até 2023.
Um novo modelo de ensino médio será estimulado, com destinação de parte da carga horária à oferta de
diferentes itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e, também, na formação técnica
Ȳʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫे+ʹɴɴȲɔʁȬȲɔɷʦȲʟɔʟʁȉɫʹɷʁɷȉ*ȬʹȦȉȩȡʁʟʁεʦʦɔʁɷȉɫȲ¢ȲȦɷʁɫʂɆɔȦȉूȉʜʟʁ˗ɔɴȉɷȬʁॼʁȬʁ
mercado de trabalho. O ensino médio integral também está sendo fortalecido. O aluno terá um currículo
̍ʹȲ ȦʁɷʰȲɴʜɫȉ ȉʰȳ ࢾूࣅ ɴɔɫ ɏʁʟȉʦ ȬȲ ȉʦȲ jȉȦɔʁɷȉɫ ʁɴʹɴ ʹʟʟɔȦʹɫȉʟ २j३ू ʁȥʟɔɆȉʰʂʟɔȉ ȉ ʰʁȬʁʦू Ȳ
ʜʁȬȲʟȊȲʦȦʁɫɏȲʟʁɔʰɔɷȲʟȊʟɔʁɷʁ̍ʹȉɫʰɔˑȲʟɴȉɔʁʟɔɷʰȲʟȲʦʦȲुɫɔɷɆʹȉɆȲɷʦूɴȉʰȲɴȊʰɔȦȉूȦɔȶɷȦɔȉʦȬȉɷȉʰʹʟȲˢȉू
ȦɔȶɷȦɔȉʦ ɏʹɴȉɷȉʦ Ȳ ʦʁȦɔȉɔʦू Ʌʁʟɴȉȩȡʁ ʰȳȦɷɔȦȉ Ȳ ʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫे ©ɴ ʰʁʰȉɫ ȬȲ ࢾࣄ ɴɔɫ ȲʦȦʁɫȉʦ ȬȲˑȲ ȉȬʁʰȉʟ ʁ
modelo. Está previsto para 2020 um programa-piloto em 3,5 mil dessas instituições.
Cabe ainda registrar a atualização do aspecto normativo e orientador da Educação Bilíngue de Surdos,
ȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁȬȲʜʟʁʜʁʟɴʹȬȉɷȩȉʦɷʁʟɴȉʰɔˑȉʦɷȉȲȬʹȦȉȩȡʁ̍ʹȲȦʁʟʟȲʦʜʁɷȬȉɴȚȉʰʹȉɫʟȲȉɫɔȬȉȬȲʦʁȦɔȉɫू
ʁʟɔȲɷʰȉɷȬʁʁʦʦɔʦʰȲɴȉʦȬȲȲɷʦɔɷʁȲȲʦʰɔɴʹɫȉɷȬʁɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦɔɷʁˑȉȬʁʟȉʦ̍ʹȲˑɔʦȲɴʁʜʟʁɆʟȲʦʦʁȲȉˑȉɫʁʟɔˢȉȩȡʁ
das singularidades e diversidades da sociedade.
Para além dos projetos reunidos no Compromisso Nacional pela Educação Básica, cabe registrar um
Ȧʁɷɣʹɷʰʁ ȬȲ ȉȩʚȲʦ Ȳ ʜʟʁɆʟȉɴȉʦू ɴȉɷʰɔȬȉʦ ʜʁʟ ɔɷʰȲʟɴȳȬɔʁ Ȭʁ <ʹɷȬʁ jȉȦɔʁɷȉɫ ȬȲ $ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ Ȭȉ
*ȬʹȦȉȩȡʁ२<j$*३ू̍ʹȲˑɔʦȉɴȦʁɷʰʟɔȥʹɔʟʜȉʟȉʁȉȦȲʦʦʁȲȉʜȲʟɴȉɷȶɷȦɔȉȬʁʦȲʦʰʹȬȉɷʰȲʦɷȉȲȬʹȦȉȩȡʁȥȊʦɔȦȉे
gȲʟȲȦȲȬȲʦʰȉ̍ʹȲʁʟʁɆʟȉɴȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲɫɔɴȲɷʰȉȩȡʁ*ʦȦʁɫȉʟ२j*३ू̍ʹȲȲɴࢿࢽࢾࣆʟȲʜȉʦʦʁʹরࣀूࣆࣄ
bilhões para atendimento de mais de 40 milhões de alunos da educação básica, em cerca de 150 mil escolas,
ȲɅʁɔʟȲʦʜʁɷʦȊˑȲɫʜʁʟʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟ̍ʹȲɴȉɔʦȬȲࣂࢽɴɔɫɏʚȲʦȬȲʟȲɅȲɔȩʚȲʦȬɔȊʟɔȉʦɅʁʦʦȲɴʦȲʟˑɔȬȉʦूʰʁʰȉɫɔˢȉɷȬʁ
mais de dez bilhões de refeições por ano.
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Outras iniciativas fundamentais para garantir o acesso e reduzir a evasão escolar são os dois programas
ˑʁɫʰȉȬʁʦȉʁʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲȲʦȦʁɫȉʟू̍ʹȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟȉɴȉȲɷʰʟȲɆȉȬȲɴȉɔʦȬȲࢾूࣀɴɔɫʅɷɔȥʹʦȲʦȦʁɫȉʟȲʦȉȦȲʦʦɖˑȲɔʦ
e o repasse de mais de R$ 697 milhões para Estados e Municípios custearem o transporte dos alunos da
educação básica residentes em área rural.
ȉʟȉɔɴʜʹɫʦɔʁɷȉʟȉȲȬʹȦȉȩȡʁʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫȲʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦȉूɅʁɔȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬʁʁʟʁɆʟȉɴȉjʁˑʁʦȉɴɔɷɏʁʦू̍ʹȲ
possibilita a abertura de novas oportunidades para os jovens entrarem no mercado de trabalho e novos cursos
ȦʁɴɅʁȦʁɷȉʦȬȲɴȉɷȬȉʦȬʁɴȲʟȦȉȬʁȲɷȉʦʜʟʁεʦʦʚȲʦȬʁɅʹʰʹʟʁेsʟʁɆʟȉɴȉʰȲɴȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁˑȉɫʁʟɔˢȉʟ
ȲȲʦʰɔɴʹɫȉʟʁȲɷʦɔɷʁʰȳȦɷɔȦʁɷʁȉɖʦेÁȉɫȲʟȲɆɔʦʰʟȉʟ̍ʹȲȉʜȲɷȉʦࣅ২ȬȲȲʦʰʹȬȉɷʰȲʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦȦʹʟʦȉɴȲʦʦȉ
ɴʁȬȉɫɔȬȉȬȲूȲɷ̍ʹȉɷʰʁɷȉ*ʹʟʁʜȉȲʦʦȲɖɷȬɔȦȲȳȬȲࣂࢽ২ेȉʟȉɔʦʦʁȲʦʰȡʁʜʟȲˑɔʦʰȉʦʹɴȉʦȳʟɔȲȬȲȉȩʚȲʦȬɔˑɔȬɔȬȉʦ
ȲɴʰʟȶʦȲɔ˗ʁʦु=ȲʦʰȡʁȲȲʦʹɫʰȉȬʁʦौʟʰɔȦʹɫȉȩȡʁȲ<ʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁौȲJɷʁˑȉȩȡʁȲ*ɴʜʟȲȲɷȬȲȬʁʟɔʦɴʁे
As iniciativas vão desde a melhorias na regulação da oferta de cursos técnicos e de formação de professores
ȉʰȳȉȉʰʹȉɫɔˢȉȩȡʁȬʁȉʰȊɫʁɆʁjȉȦɔʁɷȉɫȬȲʹʟʦʁʦ¢ȳȦɷɔȦʁʦȲȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬȉʁɅȲʟʰȉȬȲȦʹʟʦʁʦʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦ
e técnicos. O Programa prevê a criação de parcerias entre sistemas público e privado. Além disso, serão
criados mais cinco polos de inovação nos institutos federais para disseminar a cultura do empreendedorismo
ȲȉɫȉˑȉɷȦȉʟʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲʜȲʦ̍ʹɔʦȉʦȉʜɫɔȦȉȬȉʦ̍ʹȲȉʰȲɷȬȉɴȚʦʟȲȉɔʦȬȲɴȉɷȬȉʦȬʁʦȲʰʁʟʜʟʁȬʹʰɔˑʁू
aproximando a educação do mercado de trabalho.
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Os números do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) também são relevantes nesse
ȦʁɷɣʹɷʰʁȬȲȉȩʚȲʦू̍ʹȲˑɔȉȥɔɫɔˢʁʹȉȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁȲȉȲɷʰʟȲɆȉूȲɴࢿࢽࢾࣆूȬȲࢿࣅूࣀɴɔɫȲ˗ȲɴʜɫȉʟȲʦȬȲɫɔˑʟʁʦȲɴ
Braille-Tinta, mais de 30 milhões de exemplares de livros literários e aproximadamente 165 milhões de
livros para composição dos acervos didáticos, atendendo estudantes de cerca de 147 mil escolas.

FUTURE-SE
Com o propósito de libertar as universidades das amarras atuais e modernizar a educação superior do
ʟȉʦɔɫू Ʌʁɔ ɫȉɷȩȉȬʁ ʁ ʟʁɆʟȉɴȉ <ʹʰʹʟȲॼʦȲे JɷȳȬɔʰʁ Ȳ ɔɷʁˑȉȬʁʟू ʁ ʟʁɆʟȉɴȉ ʦȲ ȥȉʦȲɔȉ Ȳɴ ȥʁȉʦ ʜʟȊʰɔȦȉʦ
internacionais e propõe uma mudança de cultura nas instituições públicas de ensino superior, conferindo
ɴȉɔʁʟȉʹʰʁɷʁɴɔȉεɷȉɷȦȲɔʟȉȉʹɷɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲʦȲɔɷʦʰɔʰʹʰʁʦɅȲȬȲʟȉɔʦेȉȬȲʦȡʁȉʁ<ʹʰʹʟȲॼʦȲʦȲʟȊˑʁɫʹɷʰȊʟɔȉू
e as universidades e os institutos federais continuarão a contar com um orçamento anual destinado pelo
=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫेsȬɔɅȲʟȲɷȦɔȉɫȳ̍ʹȲʁʟʁɆʟȉɴȉʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉȦȲʟȦȉȬȲরࢾȥɔɫɏȡʁȬȲʟȲȦȲɔʰȉʦू̍ʹȲȉʰʹȉɫɴȲɷʰȲ
ɣȊ ʦȡʁ ɆȲʟȉȬȉʦ ʜʁʟ Ȳʦʦȉʦ ɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦ Ȳ ʜʁȬȲɴ ʦȲʟ ʹʰɔɫɔˢȉȬȉʦ ʜʁʟ Ȳɫȉʦ ʜʟʂʜʟɔȉʦू Ȧʁɴ ȉ ʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁ Ȳ
ȬȲʦȥʹʟʁȦʟȉʰɔˢȉȩȡʁȬȲʦʦȲʜʟʁȦȲʦʦʁूȉɫȳɴȬȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟȉɴʜɫɔȉȩȡʁʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉȬȉʦɅʁɷʰȲʦȬȲεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁे
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A proposta foi submetida à consulta pública e as contribuições recebidas serão consolidadas pelo
=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫू̍ʹȲȲɷˑɔȉʟȊʜʟʁʜʁʦʰȉȬȲʜʟʁɣȲʰʁȬȲɫȲɔȉʁʁɷɆʟȲʦʦʁjȉȦɔʁɷȉɫʜȉʟȉʜʟʁʦʦȲɆʹɔɴȲɷʰʁȬʁ
ʰʟȒɴɔʰȲेs<ʹʰʹʟȲॼʦȲȳȬɔˑɔȬɔȬʁȲɴʰʟȶʦȲɔ˗ʁʦȦʁɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟȲʦुɔ३ɆȲʦʰȡʁूɆʁˑȲʟɷȉɷȩȉȲȲɴʜʟȲȲɷȬȲȬʁʟɔʦɴʁ
२ʦʹʦʰȲɷʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲ εɷȉɷȦȲɔʟȉौ ʰʟȉɷʦʜȉʟȶɷȦɔȉू ȉʹȬɔʰʁʟɔȉ Ȳ˗ʰȲʟɷȉ Ȳ ǥɀȳɛȪȓǈȶǥǱौ ȲεȦɔȶɷȦɔȉ ȬȲ Ɇȉʦʰʁʦौ ɆȲʦʰȡʁ
ɔɴʁȥɔɫɔȊʟɔȉ३ौɔɔ३ʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲɔɷʁˑȉȩȡʁ२ȦȲɷʰʟʁʦȬȲʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲʜȉʟ̍ʹȲʦʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁʦौɥʧǈɞɯՒɸɛɥौȉʜʟʁ˗ɔɴȉȩȡʁȬȲ
ɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦȲȲɴʜʟȲʦȉʦ३ौȲɔɔɔ३ɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫɔˢȉȩȡʁ२ɔɷʰȲʟȦȒɴȥɔʁȬȲȲʦʰʹȬȉɷʰȲʦȲʜʟʁɅȲʦʦʁʟȲʦौʟȲˑȉɫɔȬȉȩȡʁ
ȬȲʰɖʰʹɫʁʦȲȬɔʜɫʁɴȉʦȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟʁʦौȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬʁȉȦȲʦʦʁȲʜʟʁɴʁȩȡʁȬȲȬɔʦȦɔʜɫɔɷȉʦȲɴʜɫȉʰȉɅʁʟɴȉʦɀȶՒȪȓȶǱौ
parcerias com instituições privadas).
jȡʁʁȥʦʰȉɷʰȲʁȦȲɷȊʟɔʁεʦȦȉɫȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁूˑȉɫȲʟȲʦʦȉɫʰȉʟʰʁȬʁʁȲɴʜȲɷɏʁʜȉʟȉȉɫɔȥȲʟȉȩȡʁȬȲࢾࢽࢽ২ȬʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦ
orçamentários destinados à educação superior em 2019 (R$ 5,7 bilhões). Além disso, foram disponibilizados
para repasse às universidades recursos extras na ordem de R$ 125 milhões para serem aplicados,
prioritariamente, em energia renovável e na conclusão de obras. Da mesma forma, além da liberação de 100%
dos orçamentos dos institutos federais (R$ 2,5 bilhões), serão repassados R$ 135 milhões para serem aplicados,
prioritariamente, na conclusão de obras, e mais R$ 60 milhões em energia fotovoltaica, totalizando R$ 195
ɴɔɫɏʚȲʦɷȉȲȬȲ<ȲȬȲʟȉɫȬȲJɷʦʰɔʰʹʰʁʦे
*ɴࢿࢽࢾࣆूɅʁʟȉɴȦʁɷȦȲȬɔȬȉʦɴȉɔʦȬȲࣆࣂɴɔɫȥʁɫʦȉʦȬȲȲʦʰʹȬʁȲʜȲʦ̍ʹɔʦȉɷʁȉɖʦूȲɴʹɴɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁȬȲ
ȦȲʟȦȉ ȬȲ র ࢿूࢾ ȥɔɫɏʚȲʦ ॹ ˑȉɫʁʟ ̍ʹȲ ȥȲɷȲεȦɔʁʹ ȬɔʦȦȲɷʰȲʦू ȬʁȦȲɷʰȲʦ Ȳ ʜȲʦ̍ʹɔʦȉȬʁʟȲʦ ȬȲ ɴȉɔʦ ȬȲ ࣀूࣄ ɴɔɫ
programas de pós-graduação ɥɯɞȓǥɯɀ ɥǱȶɥɸ. Para 2020, está prevista a implementação de um modelo de
ʟȲȬɔʦʰʟɔȥʹɔȩȡʁȬȲȥʁɫʦȉʦȬȲɴȲʦʰʟȉȬʁȲȬʁʹʰʁʟȉȬʁɷʁȉɖʦूˑɔʦȉɷȬʁʟȲȬʹˢɔʟʁȬȲʦȲ̍ʹɔɫɖȥʟɔʁȲ˗ɔʦʰȲɷʰȲूȬȲ
ɅʁʟɴȉȉȉɫɔɷɏȉʟʁɅʁɴȲɷʰʁȚȉˑȉɫɔȉȩȡʁʟȲȉɫɔˢȉȬȉʜȲɫȉ*ूȉɫȳɴȬȲȉȩʚȲʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦ̍ʹȲȲɷˑʁɫˑȲɴ
parcerias e programas direcionados ao desenvolvimento regional e local, com maior interação entre o meio
acadêmico e o setor produtivo.
No âmbito da regulação do ensino superior privado, ressaltem-se os esforços de mapeamento das fragilidades
ʟȲɆʹɫȉʰʂʟɔȉʦȲɷȉɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȲɷʁȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁȬʁʦʜʟʁȦȲʦʦʁʦ̍ʹȲȲɷˑʁɫˑȲɴȲʦʦȉȉʰɔˑɔȬȉȬȲे
A Revolução Digital, com a utilização dos recursos tecnológicos, proporciona maior transparência e
ɴȲɫɏʁʟȉȉɆȲʦʰȡʁȬȉʦɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦȲȬʹȦȉȦɔʁɷȉɔʦूʁ̍ʹȲʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉʹɴȉɴʹȬȉɷȩȉȬȲʜȉʟȉȬɔɆɴȉɷȉɅʁʟɴȉ
de monitorar e avaliar as políticas educacionais no País.
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Essa premissa baseou o lançamento da ID Estudantil, oferecida gratuitamente aos estudantes da educação
ȥȊʦɔȦȉूʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫȲɆʟȉȬʹȉȩȡʁȲɴɷɖˑȲɫʦʹʜȲʟɔʁʟेID EstudantilूȉɫȳɴȬȲʦɔɴʜɫɔεȦȉʟʁȲ˗ȲʟȦɖȦɔʁȬʁ
ȬɔʟȲɔʰʁूɫɔȥȲʟʰȉʁȲʦʰʹȬȉɷʰȲȬȲȬɔˑȲʟʦȉʦȥʹʟʁȦʟȉȦɔȉʦ̍ʹȲʜʁȬȲɴȬɔεȦʹɫʰȉʟʦʹȉȉʜʟʁ˗ɔɴȉȩȡʁȦʁɴʁȉɴȥɔȲɷʰȲ
ȦʹɫʰʹʟȉɫȲȲʦʜʁʟʰɔˑʁूʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉɷȬʁʹɴʟȲɫȲˑȉɷʰȲȉˑȉɷȩʁʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁूȦʁɴɴȉɔʦȲεȦɔȶɷȦɔȉूɴȲɷʁʦȥʹʟʁȦʟȉȦɔȉ
e redução de fraudes.

jʁȒɴȥɔʰʁȬȉȲȬʹȦȉȩȡʁȥȊʦɔȦȉूɴȲʟȲȦȲȬȲʦʰȉ̍ʹȲȉȬȲʦʰɔɷȉȩȡʁȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦʜȉʟȉࢾࢽࢽ২ȬȉʦȲʦȦʁɫȉʦʹʟȥȉɷȉʦ
̍ʹȲȉʰȲɷȬȲʟȉɴȉʁʦʟȲ̍ʹɔʦɔʰʁʦȬʁʟʁɆʟȉɴȉJɷʁˑȉȩȡʁ*ȬʹȦȉȩȡʁʁɷȲȦʰȉȬȉूʜȉʟȉȦʁɷʰʟȉʰȉȩȡʁȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦ
ȬȲJɷʰȲʟɷȲʰȲɴȉɫʰȉˑȲɫʁȦɔȬȉȬȲेʜʟȲˑɔʦȡʁȳȬȲ̍ʹȲʦȲʟȡʁࢿࣄूࣄɴɔɫɏʚȲʦȬȲȲʦʰʹȬȉɷʰȲʦȦʁɷȲȦʰȉȬʁʦȲɴ
ࢿࢽࢿࢽूʹɴȉʹɴȲɷʰʁȬȲࢾࢾࣀ২ȲɴʟȲɫȉȩȡʁȉࢿࢽࢾࣆेsʟʁɆʟȉɴȉʰȉɴȥȳɴɫȲˑȉJɷʰȲʟɷȲʰȉȲʦȦʁɫȉʦʟʹʟȉɔʦूʁ̍ʹȲ
ʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰʁʹȦȲʟȦȉȬȲʁɔʰʁɴɔɫȲʦȦʁɫȉʦʟʹʟȉɔʦȦʁɷȲȦʰȉȬȉʦȚJɷʰȲʟɷȲʰɷʁεɴȬȲࢿࢽࢾࣆूʹɴȉʹɴȲɷʰʁȬȲࢿࣀ২
ɷȉɴȲʰȉɔɷɔȦɔȉɫू̍ʹȲȲʟȉȬȲȦʁɷȲȦʰȉʟࣃूࣂɴɔɫɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦेɫȳɴȬȉʹɷɔˑȲʟʦȉɫɔˢȉȩȡʁȬʁȉȦȲʦʦʁȚJɷʰȲʟɷȲʰ
em alta velocidade, o Programa também busca fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na
educação básica.
ɷʰȲ ʁʦ ȬȲʦȉεʁʦ ʜʁʦʰʁʦ Ț ȲȬʹȦȉȩȡʁू ȉˑȉɫɔȉȩʚȲʦू Ȳ˗ȉɴȲʦ Ȳ ɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦ Ȳʦʰȡʁ ʦȲɷȬʁ ȉʜʟɔɴʁʟȉȬʁʦ Ȳ ɣȊ
fornecem importantes subsídios para a reorientação das políticas públicas. Em 2019, o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) teve o maior percentual de participantes desde 2009. De olho no futuro, e
materializando essa revolução digital na educação, o Enem terá aplicação digital a partir de 2020 (Enem
Digital), na forma de um projeto-piloto, com sua implantação progressiva e previsão de consolidação
para aplicação geral no ano de 2026. Há a previsão de aplicação em 2020, como projeto-piloto, para 50
mil alunos em 15 capitais.
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O Diploma Digital ॹ Ȧʁɴ ʁ ʹʦʁ Ȭʁ ȦȲʟʰɔεȦȉȬʁ ȬɔɆɔʰȉɫ Jঀʟȉʦɔɫ ॹू ɔɷʦʰɔʰʹɖȬʁ Ȳɴ ࢿࢽࢾࣆू ʜȲʟɴɔʰɔʟȊ ȉ
desburocratização, redução de tempo e custos, maior transparência, agilidade e lisura, além de combater
ȉɅȉɫʦɔεȦȉȩȡʁȲɔʟʟȲɆʹɫȉʟɔȬȉȬȲʦȬȲʟȲɆɔʦʰʟʁȲȲɴɔʦʦȡʁȬȲȬɔʜɫʁɴȉʦेʁɴȲɅȲɔʰʁूʦȲʟȊʜʁʦʦɖˑȲɫȉȲɷʰʟȲɆȉȬȲ
ʹɴ ʦȲʟˑɔȩʁ ɴȉɔʦ ȥȉʟȉʰʁू ɴȲɫɏʁʟ Ȳ ɴȉɔʦ ȲεȦɔȲɷʰȲ ȉʁ ȦɔȬȉȬȡʁू Ȳɴ ʜɫȲɷȉ ȦʁɷʦʁɷȒɷȦɔȉ Ȧʁɴ ʁʦ ȉɷʦȲɔʁʦ ȬȲ
uma sociedade moderna. A implementação será gradativa e, até dezembro de 2021, todos os diplomas
expedidos pelas instituições de educação superior deverão estar no formato digital.

Para além do aprimoramento da aplicação, com a possibilidade de realização do exame em várias datas
e em mais locais, e da economia com a impressão em papel, do ponto de vista técnico o Enem Digital vai
ʜȲʟɴɔʰɔʟȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȬȲɷʁˑʁʦʰɔʜʁʦȬȲ̍ʹȲʦʰʚȲʦूȦʁɴˑɖȬȲʁʦूɔɷɅʁɆʟȊεȦʁʦȲȉʰȳȉɫʂɆɔȦȉȬʁʦȅǈȳǱɥ.
Estabelecidas as prioridades no âmbito da política educacional brasileira para os próximos períodos e
ȬȲεɷɔȬʁʦ ʁʦ ȬȲʦȲɷɏʁʦ Ȭʁʦ ʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦ ʜʟʁɆʟȉɴȉʦ ȉʁ ɫʁɷɆʁ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆू ʁ ȉɷʁ ȬȲ ࢿࢽࢿࢽ ʦȲʟȊ ʁ ɴʁɴȲɷʰʁ ȬȲ
ɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁȬȉʦȉȩʚȲʦȲɔɷɖȦɔʁȬȉȦʁɷȦʟȲʰɔˢȉȩȡʁȬʁ̍ʹȲɅʁɔʜɫȉɷȲɣȉȬʁेȡʁɆʟȉɷȬȲʦʁʦȬȲʦȉεʁʦʜʁʦʰʁʦ
à educação brasileira e o apoio do Congresso Nacional é de suma importância para mudar o cenário
educacional e, com isso, contribuir para reduzir as desigualdades sociais do País.
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SAÚ D E
A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme previsão constitucional. Sua relevância é
ɔɷ̍ʹȲʦʰɔʁɷȊˑȲɫूˑɔʦʰʁ̍ʹȲȬȲɫȉȬȲʟɔˑȉɴɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦुʁȦɔȬȉȬȡʁʦȉʹȬȊˑȲɫʰȲɴȦʁɷȬɔȩʚȲʦȬȲ
ʰʟȉȥȉɫɏȉʟूȲʦʰʹȬȉʟȲȲɷˑȲɫɏȲȦȲʟȦʁɴ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉेʁʟʁʹʰʟʁɫȉȬʁूȉɅȉɫʰȉȬȲʦȉʺȬȲɆȲʟȉʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁʦ
problemas sociais e econômicos, além de custos crescentes para a família e para o Estado.
$ɔȉɷʰȲȬȲʦʦȲȦȲɷȊʟɔʁूɴȲɫɏʁʟȉʟʁȉȦȲʦʦʁȲȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲʦȉʺȬȲʜʟȲʦʰȉȬʁʦʜȲɫʁʜʁȬȲʟʜʺȥɫɔȦʁ
ȦʁɷεɆʹʟȉॼʦȲʹɴȬȲʦȉεʁȉʦȲʟȲɷɅʟȲɷʰȉȬʁȦʁɴʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦȲεȦȉˢȲʦूȦʁɴɅʁȦʁɷȉʰȲɷȩȡʁʟɔɴȊʟɔȉȲ
ȲεȦɔȶɷȦɔȉɷȉɆȲʦʰȡʁȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦȲʟȲȦʹʟʦʁʦे
sɔʦʰȲɴȉªɷɔȦʁȬȲȉʺȬȲ२©३ȥʹʦȦȉʟȲʦʜʁɷȬȲʟȉȲʦʦȲȬȲʦȉεʁɷȉɴȲȬɔȬȉȲɴ̍ʹȲʦȲȦȉʟȉȦʰȲʟɔˢȉȦʁɴʁ
gratuito e universal. O Brasil tem, por exemplo, um dos maiores programas de vacinação, além de resultados
consideráveis no tratamento da Aids e dos diversos tipos de câncer. Possui ainda o maior sistema público
de transplantes do mundo.
sȉȦȲʦʦʁȉʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȲȚ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉȉʰȲɷȩȡʁȚʦȉʺȬȲȦʁɷʰɔɷʹȉɴɔɷʦʹεȦɔȲɷʰȲʦूȦʁɴεɫȉʦȲˑȉˢɔʁʦȉʦʦɔʦʰȲɷȦɔȉɔʦू
ʁ̍ʹȲȉɅȲʰȉॸȬɔʟȲʰȉʁʹɔɷȬɔʟȲʰȉɴȲɷʰȲॹʰʁȬȉȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁेʁʟʁʹʰʟʁɫȉȬʁूȉʜȲʦȉʟȬʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦɆȉʟȉɷʰɔȬʁʦू
ȲʦʦȲʦ ȉɔɷȬȉ ʦȡʁ ɔɷʦʹεȦɔȲɷʰȲʦ ʜȉʟȉ ȉʰȲɷȬȲʟ Țʦ ȦʟȲʦȦȲɷʰȲʦ ȬȲɴȉɷȬȉʦ Ȳ Țʦ ȦʁɴʜɫȲ˗ɔȬȉȬȲʦ ȬȲȦʁʟʟȲɷʰȲʦ Ȭȉ
dimensão continental do País. Além disso, o envelhecimento da população pressiona o orçamento com
a demanda por tratamentos mais onerosos e o atual patamar cambial impacta a área da saúde devido ao
ˑʁɫʹɴȲȬȲɔɴʜʁʟʰȉȩʚȲʦɷȲȦȲʦʦȊʟɔȉʦूȲʦʜȲȦɔȉɫɴȲɷʰȲʜȉʟȉȉȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁȬȲɔɷʦʹɴʁʦȲȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦे
sȦʹɔȬȉȬʁȬȉʦȉʺȬȲʰȲɴɔɴʜʁʟʰȒɷȦɔȉɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɫɷʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬʁȉɖʦेs̍ʹȲʦȲȥʹʦȦȉȳूȉɷʰȲʦ
ȬȲ ʰʹȬʁू ȉ ʜʟʁɴʁȩȡʁ ȬȲ ɏȊȥɔʰʁʦ ʦȉʹȬȊˑȲɔʦ Ȳ ȉ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ ȬȲ ˑɔȬȉे ɫȳɴ Ȭɔʦʦʁू ̍ʹȉɷȬʁ Ʌʁʟ ɷȲȦȲʦʦȊʟɔȉ ȉ
ʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁȬȉʦȉʺȬȲूȥʹʦȦȉॼʦȲȉʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲȬȲʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁȲ̍ʹɔʰȉʰɔˑʁूɔɷʰȲɆʟȉɫȲʁʜʁʟʰʹɷʁʜȉʟȉʰʁȬʁʦ
ʁʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦेȉʟȉɔʦʦʁूȳɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲ̍ʹȲʦȲʟȲɅʁʟȦȲȉȉʰʹȉȩȡʁȬʁʜʁȬȲʟʜʺȥɫɔȦʁɷȉȉʰȲɷȩȡʁʜʟɔɴȊʟɔȉȚ
saúde, na atenção especializada, na vigilância em saúde, no desenvolvimento de novas tecnologias, bem
como no aperfeiçoamento contínuo da gestão.
Essa atuação transversal, oportuna e coordenada tem o potencial de afetar positivamente os indicadores
ȬȲʦȉʺȬȲूȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉȬʁɔʦɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦɖɷȬɔȦȲʦॼȦɏȉˑȲɷȉȦɔʁɷȉɫुȉʰȉ˗ȉȬȲɴʁʟʰȉɫɔȬȉȬȲɷȉɔɷɅȒɷȦɔȉ
(em menores de 5 anos) e a esperança de vida ao nascer.
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ɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉʦȉʺȬȲȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁʜȉʦʦȉʜȲɫʁȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȲȲɴʜȲɷɏʁȬȲȬɔˑȲʟʦʁʦȉʰʁʟȲʦे
ʟɔɴȲɔʟȉɴȲɷʰȲू ȬȲʦʰȉȦȉॼʦȲ ȉ ʟȲɫȲˑȒɷȦɔȉ Ȭʁ ʜȉʜȲɫ Ȭʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ ɷȉ ȬȲεɷɔȩȡʁ ȬȲ ȲʦʰʟȉʰȳɆɔȉʦ ȬȲ
ȉʰʹȉȩȡʁȲɷʁεɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁȬȲȉȩʚȲʦȲʦȲʟˑɔȩʁʦेɫȳɴȬɔʦʦʁूȳȬȲʦʹɴȉɔɴʜʁʟʰȒɷȦɔȉʁȲɷɆȉɣȉɴȲɷʰʁȬʁʦ
ȬȲɴȉɔʦȲɷʰȲʦȬȉ<ȲȬȲʟȉȩȡʁूˑɔʦʰʁ̍ʹȲȉɴȉɔʁʟʜȉʟʰȲȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȳȲ˗ȲȦʹʰȉȬȉȬɔʟȲʰȉɴȲɷʰȲʜȲɫʁʦ*ʦʰȉȬʁʦȲू

Em 2019, diversas ações foram realizadas com o propósito de melhorar a situação de saúde da população
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉे*ɷʰʟȲȲɫȉʦूȬȲʦʰȉȦȉɴॼʦȲʁʟʁɆʟȉɴȉȉʺȬȲɷȉEʁʟȉूȉ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȉȬȲȉʺȬȲȬȉ<ȉɴɖɫɔȉ२*<३ूʁ
Programa Médicos pelo Brasil e o Movimento Vacina Brasil.
Instituído em maio de 2019, o Programa Saúde na Hora objetiva aumentar o horário de atendimento nas
©ɷɔȬȉȬȲʦȬȲȉʺȬȲȬȉ<ȉɴɖɫɔȉ२©<३ूʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉɷȬʁʁȉȦȲʦʦʁȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȉȉȩʚȲʦȬȲʦȉʺȬȲȲɴɏʁʟȊʟɔʁʦ
ɴȉɔʦ ζȲ˗ɖˑȲɔʦे *ɫȲ ʁɅȲʟȲȦȲ ʰʟȶʦ Ʌʁʟɴȉʰʁʦ ȬȲ ȦȉʟɆȉ ɏʁʟȊʟɔȉ ʜȉʟȉ ɅʹɷȦɔʁɷȉɴȲɷʰʁ Ȭȉʦ ʹɷɔȬȉȬȲʦु ©< ࣃࢽɏू
©<ࣃࢽɏȦʁɴʦȉʺȬȲȥʹȦȉɫʁʹ©<ࣄࣂɏʁʟȉʦʦȲɴȉɷȉɔʦेʁɴʁʟʁɆʟȉɴȉूȉʦʹɷɔȬȉȬȲʦȉɴʜɫɔȉɴʦȲʹɏʁʟȊʟɔʁ
ȬȲ ȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁू ʜʁȬȲɷȬʁ εȦȉʟ ȉȥȲʟʰȉʦ Ȳɴ ʜȉʟʰȲ Ȭʁ ʜȲʟɖʁȬʁ ɷʁʰʹʟɷʁू ȬʹʟȉɷʰȲ ʁ ɏʁʟȊʟɔʁ ȬȲ ȉɫɴʁȩʁ Ȳू
ʁʜȦɔʁɷȉɫɴȲɷʰȲूȉʁʦεɷʦȬȲʦȲɴȉɷȉूȦȉʦʁɏȉɣȉɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲʜʁʟʜȉʟʰȲȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁɫʁȦȉɫेsʟʁɆʟȉɴȉɣȊ
ȦʁɷʰȉȦʁɴȉȉȬȲʦȡʁȬȲࢿࣂࢽgʹɷɔȦɖʜɔʁʦूࢾूࣁɴɔɫ©ɷɔȬȉȬȲʦȬȲȉʺȬȲȬȉ<ȉɴɖɫɔȉूࣂूࣂɴɔɫȲ̍ʹɔʜȲʦȬȲȉʺȬȲ
Ȭȉ<ȉɴɖɫɔȉȲ̍ʹȉʦȲȬʹȉʦɴɔɫȲ̍ʹɔʜȲʦȬȲȉʺȬȲʹȦȉɫूȦʁȥʟɔɷȬʁȉʜʟʁ˗ɔɴȉȬȉɴȲɷʰȲࢾࣆɴɔɫɏʚȲʦȬȲʜȲʦʦʁȉʦे
 *<ू ʜʟɔʁʟɔʰȊʟɔȉ ʜȉʟȉ Ȳ˗ʜȉɷʦȡʁ Ȳ ȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁ Ȭȉ ʰȲɷȩȡʁ ʟɔɴȊʟɔȉ Ț ȉʺȬȲ ɷʁ ʟȉʦɔɫू ʜʟʁɴʁˑȲ
ȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȲɔɷʰȲʟˑȳɴɷʁʦɅȉʰʁʟȲʦ̍ʹȲȦʁɫʁȦȉɴȉʦȉʺȬȲȲɴʟɔʦȦʁे+ȦʁɷʦʰɔʰʹɖȬȉ
ʜʁʟȲ̍ʹɔʜȲʦɴʹɫʰɔʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦȦʁɴʜʁʦʰȉʦʜʁʟɴȳȬɔȦʁʦूȲɷɅȲʟɴȲɔʟʁʦूʰȳȦɷɔȦʁʦȬȲȲɷɅȲʟɴȉɆȲɴूȬȲɷʰɔʦʰȉʦू
ȉɆȲɷʰȲʦȦʁɴʹɷɔʰȊʟɔʁʦȬȲʦȉʺȬȲूȬȲɷʰʟȲʁʹʰʟʁʦʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦूȉȬȲʜȲɷȬȲʟȬȉʦɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲʦȬȲȦȉȬȉɫʁȦȉɫɔȬȉȬȲे
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principalmente, pelos Municípios. Não menos importantes são os prestadores contratados para execução
dos diversos serviços e obras cuja execução não ocorre diretamente por meio das Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde.

*ʦʦȉʦ Ȳ̍ʹɔʜȲʦ ȬȲˑȲɴ ȉʰȲɷȬȲʟ ȲɷʰʟȲ Ȭʹȉʦ Ȳ ̍ʹȉʰʟʁ ɴɔɫ ʜȲʦʦʁȉʦ Ȳ ȦȉȬȉʦʰʟȉʟ ʁʦ ɔɷȬɔˑɖȬʹʁʦ Ȳ ȉʦ Ʌȉɴɖɫɔȉʦे
Com isso, acompanham sua situação de saúde ao longo do tempo. Os times também realizam consultas
e ações de promoção e prevenção e conseguem solucionar até 85% dos problemas de saúde mais comuns
da população atendida. Os casos mais complexos são encaminhados para especialistas. Essa relação mais
próxima com os pacientes aumenta a adesão e a chance de sucesso dos tratamentos.
s ʟʁɆʟȉɴȉ ʟȲˑɔɷȲ ʟȉʦɔɫ ȲʦʰȉȥȲɫȲȦȲ ɷʁˑʁ ɴʁȬȲɫʁ ȬȲ εɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁ Ȭȉ ʰȲɷȩȡʁ ʟɔɴȊʟɔȉू Ȧʁɴ ɅʁȦʁ
ɷȉ ȉɴʜɫɔȉȩȡʁ Ȭʁ ɷʺɴȲʟʁ ȬȲ ʜȲʦʦʁȉʦ ȦȉȬȉʦʰʟȉȬȉʦ Ȳ ȉʰȲɷȬɔȬȉʦ ʜȲɫȉʦ Ȳ̍ʹɔʜȲʦ ȬȲ ʦȉʺȬȲ ̍ʹȲ ȉʰʹȉɴ ɷȲʦʦȲ
ʦȲɆɴȲɷʰʁूɷʁɔɷȦȲɷʰɔˑʁȚɴȲɫɏʁʟɔȉȬʁȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁȬȲʦʦȉʦȲ̍ʹɔʜȲʦȲɷʁȲʦʰɖɴʹɫʁȉʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲ
ȉȩʚȲʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦʁɅȲʟʰȉȬȉʦʜȲɫʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫे*ɴࢿࢽࢿࢽूȲʦʰȡʁʜʟȲˑɔʦʰʁʦɴȉɔʦȬȲরࢾूࣂȥɔɫɏȡʁȉȬɔȦɔʁɷȉɔʦ
de custeio para a Atenção Primária.
Em 2020, as iniciativas prioritárias na área da saúde incluem: no âmbito da Atenção Primária, a ampliação
do Programa Saúde na Hora Ȳ ȉ ɔɷɅʁʟɴȉʰɔˢȉȩȡʁ Ȭȉʦ *̍ʹɔʜȲʦ ȬȲ ȉʺȬȲ Ȭȉ <ȉɴɖɫɔȉ २Ȳ<३ Ȳ *̍ʹɔʜȲ ȬȲ
Atenção Primária (eAP). Também estão previstos o aumento na cobertura e nos atendimentos, por meio
dos programas de provimento de médicos, bem como o incremento na oferta de vagas em residência
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ɴȳȬɔȦȉȬȲgȲȬɔȦɔɷȉȬȲ<ȉɴɖɫɔȉȲʁɴʹɷɔȬȉȬȲौɷȉʰȲɷȩȡʁ*ʦʜȲȦɔȉɫɔˢȉȬȉूȉȦʁɷȦȲʦʦȡʁȬȲʂʟʰȲʦȲʦȲʜʟʂʰȲʦȲʦ
será ampliada, assim como será aprimorado o tratamento de pessoas com coagulopatias e haverá ampliação
do número de transplantes e doadores, entre outras ações.
O fortalecimento da Rede de Atenção para o controle do câncer é fomentado pela implantação do Plano
ȬȲ*˗ʜȉɷʦȡʁȬȉȉȬɔʁʰȲʟȉʜɔȉɷʁ©२*ঀ©३ू̍ʹȲʰȲɴȦʁɴʁʜʟɔɷȦɔʜȉɫʁȥɣȲʰɔˑʁȉɴʜɫɔȉʟȲȦʟɔȉʟɷʁˑʁʦ
serviços de radioterapia em hospitais habilitados no SUS, visando atender às demandas regionais de
assistência oncológica em consonância com os Estados e Municípios. No Plano é previsto o desenvolvimento
ȬȲ ࢾࢽࢽ ʦʁɫʹȩʚȲʦ ȬȲ ʟȉȬɔʁʰȲʟȉʜɔȉू ȦʁɷʰȲɴʜɫȉɷȬʁ Ȳ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦ Ȳ ɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉू ȥȲɴ Ȧʁɴʁ ȉ ʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁ
do poder de compra governamental como instrumento para internalizar tecnologia e criar alternativas
ȦʁɴȲʟȦɔȉɔʦ̍ʹȲʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȲɴʁɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȲʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁɔɷȬʹʦʰʟɔȉɫूȦʁɴʁɔɷʰʹɔʰʁȬȲʟȲȬʹˢɔʟ
ȉȬȲʜȲɷȬȶɷȦɔȉʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦȉȬʁȉɖʦेʁɴɔʦʦʁɅʁɔεʟɴȉȬʁʜȉʟȦȲʟɔȉȦʁɴȲɴʜʟȲʦȉʜʟɔˑȉȬȉ̍ʹȲȦʁɷʰȲɴʜɫȉ
ȉȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬʁʦʜʟʁɣȲʰʁʦȲ˗ȲȦʹʰɔˑʁʦूʁȉʜʁɔʁȚεʦȦȉɫɔˢȉȩȡʁȬȉʦʁȥʟȉʦȲʁɅʁʟɷȲȦɔɴȲɷʰʁȲɔɷʦʰȉɫȉȩȡʁȬʁʦ
aceleradores lineares. Como parte do acordo de compensação tecnológica, foi construída uma fábrica
ȬȲ ȉȦȲɫȲʟȉȬʁʟȲʦ ɫɔɷȲȉʟȲʦ ɷʁ ʟȉʦɔɫू ʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉɷȬʁ ȉ ɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁ ȬȲ ʹɴ Ȳɷʰʟʁ ȬȲ ¢ʟȲɔɷȉɴȲɷʰʁ ̍ʹȲ ȳ
referência para toda a América Latina.
jʁʦȲɷʰɔȬʁȬȲȉɴʜɫɔȉʟʁʦȲʦɅʁʟȩʁʦʜȉʟȉȉ̍ʹȉɫɔεȦȉȩȡʁȬȉȉʰȲɷȩȡʁȚʦȉʺȬȲूɅʁɔɔɷʦʰɔʰʹɖȬʁʁʟʁɆʟȉɴȉgȳȬɔȦʁʦ
ʜȲɫʁʟȉʦɔɫू̍ʹȲɔɷȦʟȲɴȲɷʰȉȉʜʟȲʦʰȉȩȡʁȬȲʦȲʟˑɔȩʁʦɴȳȬɔȦʁʦȲɴɫʁȦȉɔʦȬȲȬɔ̎ɖȦɔɫʜʟʁˑɔɴȲɷʰʁȲɅʁɴȲɷʰȉȉ
formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da Atenção Primária.
*ʦʦȲɴʁȬȲɫʁʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʹɴȉȉʰʹȉȩȡʁʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫȲȦʁɷʰɔɷʹȉȬȉȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫɷʁȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁȬʁ
ȉȦȲʦʦʁȲɷȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉȉʰȲɷȩȡʁʜʟȲʦʰȉȬȉे
O Movimento Vacina Brasil, por sua vez, busca expandir a cobertura vacinal em todo o País, de acordo
ȦʁɴʁʦɔɷȬɔȦȉȬʁʟȲʦʜʟȲȦʁɷɔˢȉȬʁʦʜȉʟȉȦȉȬȉˑȉȦɔɷȉूʜʁʟɴȲɔʁȬȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁɷʁɷʺɴȲʟʁȬȲȉ̍ʹɔʦɔȩʚȲʦȲɷȉ
distribuição de imunobiológicos.
ʦȉ̍ʹɔʦɔȩʚȲʦȬȲˑȉȦɔɷȉʦʜȉʟȉɅȲȥʟȲȉɴȉʟȲɫȉʜȉʦʦȉʟȉɴȬȲࣁࢽɴɔɫɏʚȲʦȲɴࢿࢽࢾࣅʜȉʟȉࣁࢿूࣂɴɔɫɏʚȲʦȬȲȬʁʦȲʦȲɴ
ࢿࢽࢾࣆौʜȉʟȉʰʟɖʜɫɔȦȲˑɔʟȉɫूʁȉˑȉɷȩʁɅʁɔȬȲࣁࣆूࣅɴɔɫɏʚȲʦʜȉʟȉࣂࣅɴɔɫɏʚȲʦौȲʜȉʟȉɔɷζʹȲɷˢȉɅʁɔȬȲࣃࢽɴɔɫɏʚȲʦ
ʜȉʟȉ ࣃࣂ ɴɔɫɏʚȲʦे ©ɴ Ȭʁʦ ȬȲʦʰȉ̍ʹȲʦ Ȳɴ ࢿࢽࢾࣆ Ʌʁɔ ȉ ȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁ ȬȲ ɴȉɔʦ ȬȲ ࣁ ɴɔɫɏʚȲʦ ȬȲ ȬʁʦȲʦ Ȭȉ ˑȉȦɔɷȉ
meningocócica ACWY.
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Nas distribuições de vacinas, os valores observados em 2019 em relação ao ano de 2018 foram os seguintes:
ɴȉɷʹʰȲɷȩȡʁȬȉȬɔʦʰʟɔȥʹɔȩȡʁȬȲʜɷȲʹɴʁȦʂȦɔȦȉࢾࢽूȬȲࣅूࣃɴɔɫɏʚȲʦौʟȲȬʹȩȡʁȬȉʜʂɫɔʁʁʟȉɫȬȲࣀࢾूࣆɴɔɫɏʚȲʦʜȉʟȉ
ࢾࣃɴɔɫɏʚȲʦȲɴȬȲȦʁʟʟȶɷȦɔȉȬȉȬɔɴɔɷʹɔȩȡʁȲɴࣀࣂ২ȬȉȬȲɴȉɷȬȉȲʦʰȉȬʹȉɫौȉʹɴȲɷʰʁȬȉʰʟɖʜɫɔȦȲˑɔʟȉɫूȬȲࣀࢽूࣃ
ɴɔɫɏʚȲʦʜȉʟȉࣀࣄूࢾɴɔɫɏʚȲʦȬȲȬʁʦȲʦौʟȲȬʹȩȡʁȬȲʜʂɫɔʁɔɷȉʰɔˑȉȬȲࢾࢽूࣁɴɔɫɏʚȲʦʜȉʟȉࣆूࢾɴɔɫɏʚȲʦȬȲȬʁʦȲʦȲɴ
ȬȲȦʁʟʟȶɷȦɔȉȬȉȬɔɴɔɷʹɔȩȡʁȲɴࢾࢿ২ȬȉȬȲɴȉɷȬȉȲʦʰȉȬʹȉɫौȲʟȲȬʹȩȡʁȬȉɅȲȥʟȲȉɴȉʟȲɫȉȬȲࣀࢿɴɔɫɏʚȲʦʜȉʟȉࢾࣃूࣁ
milhões de doses em decorrência da diminuição em 50% da demanda estadual.

I N I C I A T I VA “ M A I S L U Z PA R A A A M A Z Ô N I A”
O Programa intitulado “Mais Luz para a Amazônia” tem como objetivo promover o acesso à energia
elétrica para a população brasileira nas regiões remotas dos Estados da Amazônia Legal, compreendendo
ूूgूूsूýȲg¢ूȥȲɴȦʁɴʁʜȉʟʰȲȬʁ*ʦʰȉȬʁȬʁgȉʟȉɷɏȡʁȲȲ˗ȦȲʰʁʁ*ʦʰȉȬʁȬȲ¢ʁȦȉɷʰɔɷʦू
̍ʹȲɣȊȳȦʁɷʦɔȬȲʟȉȬʁʹɷɔˑȲʟʦȉɫɔˢȉȬʁे
jʁʟȉʦɔɫȲ˗ɔʦʰȲɴࣁࣃȬɔʦʰʟɔȥʹɔȬʁʟȉʦȲࣀࣆʜȲʟɴɔʦʦɔʁɷȊʟɔȉʦȬȲȲɷȲʟɆɔȉȲɫȳʰʟɔȦȉ̍ʹȲɣȊȲʦʰȡʁȦʁɴʦʹȉʦȊʟȲȉʦȬȲ
ȦʁɷȦȲʦʦȡʁʹɷɔˑȲʟʦȉɫɔˢȉȬȉʦेȲʦʰȉɴȉɔɷȬȉࢾࢾȬɔʦʰʟɔȥʹɔȬʁʟȉʦ̍ʹȲɷȡʁȉɫȦȉɷȩȉʟȉɴȉɴȲʰȉȬȲʹɷɔˑȲʟʦȉɫɔˢȉȩȡʁ
do acesso à energia elétrica em suas áreas de concessão, com demanda de aproximadamente 500 mil
famílias, principalmente na região Norte e em parte da região Nordeste (Bahia e Piauí).
Até dezembro de 2019, o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica
(Luz para Todos) já havia atendido mais de 3,5 milhões de famílias, a grande maioria com extensão de
rede convencional. O Programa ainda não conseguiu, contudo, alcançar a população residente em regiões
ʟȲɴʁʰȉʦȬȉɴȉˢʅɷɔȉे*ɴɅʹɷȩȡʁȬʁʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁʦȲȬʁʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁɔɴʜȉȦʰʁʰȉʟɔɅȊʟɔʁʜȉʟȉ
o atendimento de toda a demanda remanescente, foi estabelecido o ano de 2022 como data limite de
universalização para os atendimentos realizados por meio de rede convencional em todo o País.
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s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʜȲʟɴȉɷȲȦȲʟȊȦȲɷʰʟȉɷȬʁȲʦɅʁʟȩʁʦɷȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬȉʦȦʁȥȲʟʰʹʟȉʦˑȉȦɔɷȉɔʦȲɷȉȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲ
do combate ao surto de sarampo.

ɫȳɴȬɔʦʦʁूɅʁɔȦʁɷȦȲȬɔȬʁʜʟȉˢʁȉʰȳʁεɴȬȲࢿࢽࢿࢽʜȉʟȉ̍ʹȲȉʦȦʁɷȦȲʦʦɔʁɷȊʟɔȉʦȬȉʟȲɆɔȡʁjʁʟʰȲȦʁɷȦɫʹȉɴʁʦ
planejamentos para o atendimento das comunidades localizadas nas regiões remotas, utilizando sistemas
de geração descentralizada. Essa demanda é da ordem de 72 mil famílias, residentes em sua maioria nos
*ʦʰȉȬʁʦȬʁूgूूूsȲýे
Diferentemente dos atendimentos com extensão de rede convencional, cujos procedimentos e metas já
ȲʦʰȡʁȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔȬʁʦूʁȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁȬȉʦʟȲɆɔʚȲʦʟȲɴʁʰȉʦʟȲ̍ʹȲʟʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁȬɔɅȲʟȲɷȦɔȉȬʁूȦʁɴȉȉʜɫɔȦȉȩȡʁ
de tecnologias de geração de energia limpa e sustentável, e fortemente integrada aos processos produtivos
ȦȉʟȉȦʰȲʟɖʦʰɔȦʁʦȬȲȦȉȬȉȦʁɴʹɷɔȬȉȬȲूʜȉʟȉ̍ʹȲʁʦɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦɷʁʦʦɔʦʰȲɴȉʦȬȲɆȲʟȉȩȡʁȉʰɔɷɣȉɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁ
precípuo do uso da energia elétrica como vetor de desenvolvimento socioeconômico.
ʁʟʰȉɷʰʁूȉɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁȬȲʹɴɷʁˑʁʜʟʁɆʟȉɴȉʜȉʟȉȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁȲʦʜȲȦɖεȦʁȬȉʦȬȲɴȉɷȬȉʦȬȉʦȦʁɴʹɷɔȬȉȬȲʦ
situadas em regiões remotas dos sistemas isolados se faz necessária, tendo com pilar central a substituição
ȬȉɆȲʟȉȩȡʁȬȲȲɷȲʟɆɔȉȲɫȳʰʟɔȦȉȉȬɔȲʦȲɫू̍ʹȲȉʰȲɷȬȲɆʟȉɷȬȲʜȉʟʰȲȬȉʦʟȲɆɔʚȲʦʟȲɴʁʰȉʦȬȉɴȉˢʅɷɔȉ^ȲɆȉɫू
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ʜʁʟȲɷȲʟɆɔȉʟȲɷʁˑȊˑȲɫूʹʰɔɫɔˢȉɷȬʁʦɔʦʰȲɴȉʦɅʁʰʁˑʁɫʰȉɔȦʁʦेʦʹȥʦʰɔʰʹɔȩȡʁȬȉȲɷȲʟɆɔȉʜʟʁȬʹˢɔȬȉʜȲɫȉ̍ʹȲɔɴȉ
de combustíveis fósseis possibilitará a redução de emissão dos gases de efeito estufa, além de contribuir
ʜȉʟȉɔɷȦȲɷʰɔˑȉʟȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȬȲɅʁɷʰȲʦʟȲɷʁˑȊˑȲɔʦȲȉʜʟȲʦȲʟˑȉȩȡʁȬȉζʁʟȲʦʰȉɴȉˢʅɷɔȦȉे
jʁ̍ʹȲʦȲʟȲɅȲʟȲȉʁʦȥȲɷȲεȦɔȊʟɔʁʦȬʁgȉɔʦ^ʹˢʜȉʟȉȉɴȉˢʅɷɔȉूʁȥʦȲʟˑȉॼʦȲ̍ʹȲʦȡʁूȲɴʦʹȉɴȉɔʁʟɔȉू
ȦʁɴʹɷɔȬȉȬȲʦʟɔȥȲɔʟɔɷɏȉʦूɔɷȬɖɆȲɷȉʦȲ̍ʹɔɫʁɴȥʁɫȉʦȲȬȲȥȉɔ˗ʁʜʁȬȲʟȉ̍ʹɔʦɔʰɔˑʁू̍ʹȲʰȶɴȬɔεȦʹɫȬȉȬȲȬȲ
acesso a políticas públicas essenciais como, por exemplo, saúde, educação e saneamento básico, razão pela
̍ʹȉɫʜʁʦʦʹȲɴʹɴȥȉɔ˗ʁLɷȬɔȦȲȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁEʹɴȉɷʁ२J$E३े

DIREITOS DO CONSUMIDOR
jʁʦ ʺɫʰɔɴʁʦ ȉɷʁʦू ȉʦ ʟȲɫȉȩʚȲʦ ȬȲ Ȧʁɷʦʹɴʁ ʰȶɴ ʦȲ ɔɷʰȲɷʦɔεȦȉȬʁ ȬȲˑɔȬʁ Ț ɅȉȦɔɫɔȬȉȬȲ ɷȉʦ ʰʟȉɷʦȉȩʚȲʦू ȉʁ
aumento no poder de compra e, sobretudo, em função da tecnologia, cada dia mais presente na vida do
ȦɔȬȉȬȡʁेʰʹȉɫɴȲɷʰȲूȉʦȉȩʚȲʦȦʁɷʦʹɴȲʟɔʦʰȉʦʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉɴɴȉɔʦȬȲࢾࢽ২ȬʁȉȦȲʟˑʁʜʟʁȦȲʦʦʹȉɫȬʁȉɖʦूʁ̍ʹȲ
corresponde a cerca de dez milhões de processos em andamento, impactando diretamente na garantia de
ȬɔʟȲɔʰʁʦȬȲʜȉʟȦȲɫȉʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉे
Diante desse contexto, o Governo tem trabalhado fortemente no sentido de acompanhar essas mudanças e
garantir os direitos do consumidor. A plataforma digital Consumidor.gov.br é um exemplo disso. Trata-se
ȬȲʹɴʦȲʟˑɔȩʁʜʺȥɫɔȦʁʜȉʟȉʦʁɫʹȩȡʁȉɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉȬȲȦʁɷζɔʰʁʦȬȲȦʁɷʦʹɴʁूʜʁʟɴȲɔʁȬȉJɷʰȲʟɷȲʰू̍ʹȲʜȲʟɴɔʰȲȉ
interlocução direta entre consumidores e empresas, fornecendo ao Estado informações essenciais à elaboração
e implementação de políticas públicas em defesa dos consumidores. A plataforma viabiliza o recebimento e
ʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁȬȉʦʟȲȦɫȉɴȉȩʚȲʦȬȲȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟȲʦ̍ʹȲȲˑȲɷʰʹȉɫɴȲɷʰȲɷȡʁɅʁʟȉɴʟȲʦʁɫˑɔȬȉʦʜʁʟɴȲɔʁȬʁʦȦȉɷȉɔʦ
ʰʟȉȬɔȦɔʁɷȉɔʦȬȲȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁूȲˑɔʰȉɷȬʁ̍ʹȲʦȲʰʟȉɷʦɅʁʟɴȲɴȲɴɫɔʰɖɆɔʁʦȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑʁʦʁʹɣʹȬɔȦɔȉɔʦेjʁȉɷʁ
de 2019, foram recebidas e tratadas mais de 780 mil reclamações, com resolutividade média superior a 80%.
A mesma lógica da comunicação direta entre consumidores e empresas promovida pela plataforma
Consumidor.gov.br permitiu a construção de uma parceria estratégica entre o Poder Executivo e o Poder
Judiciário. A partir da integração das plataformas Consumidor.gov.brȲʟʁȦȲʦʦʁXʹȬɔȦɔȉɫ*ɫȲʰʟʅɷɔȦʁ२åȲ३ू
ʁȦɔȬȉȬȡʁूȉʁʜʟʁȦʹʟȉʟʁʦɣʹɔˢȉȬʁʦȲʦʜȲȦɔȉɔʦूʜʁȬȲʟȊʰȲɷʰȉʟʟȲʦʁɫˑȲʟʦȲʹȦʁɷζɔʰʁȦʁɷʦʹɴȲʟɔʦʰȉȬɔɆɔʰȉɫɴȲɷʰȲू
diminuindo assim a judicialização. Em 2020, essa integração irá se expandir para diversos tribunais do País.
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O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), em 2019 totalizou 25 milhões de
atendimentos em mais de 600 Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Procons) integrados e
presentes em todas as regiões do Brasil. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, um novo sistema
foi implantado em Maceió e Campo Grande. Batizado de Pró-Consumidor, tem como principal inovação

A regulamentação do ɞǱǥǈȪȪ também foi atualizada em 2019, com o intuito principal de aumentar o número
ȬȲȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟȲʦ̍ʹȲʰʁɴȉɴȦʁɷɏȲȦɔɴȲɷʰʁȬȉʦȦȉɴʜȉɷɏȉʦेȉʟȉࢿࢽࢿࢽूʁSistema Nacional de Alertas
Rápidos de Recalldeve ser aprimorado, com a introdução de novas funcionalidades para a realização do
ɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȬʁʦȉȦɔȬȲɷʰȲʦȬȲȦʁɷʦʹɴʁूȲȦʁɷʰȉʟȊȦʁɴɔɷʰȲɫɔɆȶɷȦɔȉȉʟʰɔεȦɔȉɫʜȉʟȉȉʜʁɷʰȉʟȲˑȲɷʰʹȉɔʦ
descumprimentos das disposições do Código de Defesa do Consumidor. O objetivo é aumentar, assim, a
ȲεȦɔȶɷȦɔȉȬʁ*ʦʰȉȬʁɷʁʦȲʹʜȉʜȲɫȬȲɆȉʟȉɷʰɔȬʁʟȬʁʦȬɔʟȲɔʰʁʦȬʁʦȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟȲʦूȲɴȲʦʜȲȦɔȉɫɷʁ̍ʹȲʰȉɷɆȲ
à proteção da vida, da saúde e da segurança dos cidadãos brasileiros.
s<ʹɷȬʁȬȲ$ȲɅȲʦȉȬȲ$ɔʟȲɔʰʁʦ$ɔɅʹʦʁʦ२<$$३ूȦʟɔȉȬʁȦʁɴȉεɷȉɫɔȬȉȬȲȬȲʜʟʁɴʁˑȲʟȉȩʚȲʦȬȲʟȲʜȉʟȉȩȡʁ
e de prevenção de danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e
ȦʁɫȲʰɔˑʁʦूʰȲˑȲȲˑʁɫʹȩȡʁʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉɷʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆूȦʁɴˑȉɫʁʟʰʁʰȉɫȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦɷȉʁʟȬȲɴȬȲরࣃࣀࢿ
milhões (frente a R$ 2,1 milhões em 2018), mediante o estabelecimento de critérios mais objetivos para
ȉʦȲɫȲȩȡʁȬȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦɅʁɴȲɷʰȉȬȉʦȦʁɴȉȉʜʟʁˑȉȩȡʁȬʁʁɷʦȲɫɏʁ<ȲȬȲʟȉɫ=ȲʦʰʁʟȬʁ<ʹɷȬʁȬȲ
$ȲɅȲʦȉȬȲ$ɔʟȲɔʰʁʦ$ɔɅʹʦʁʦ२<$$३ȬȲࢾࢿࣃʜʟʁɣȲʰʁʦʟȲɫȲˑȉɷʰȲʦे$ȲʦʰȉȦȉɴॼʦȲुɔ३ȉȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȬȲɴȉɔʦ
ȬȲࣂूࢿɴɔɫȦɔʦʰȲʟɷȉʦȲɴȲʦȦʁɫȉʦʟʹʟȉɔʦȬȉʟȲɆɔȡʁȬʁʦȲɴɔȊʟɔȬʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁौɔɔ३ȉɔɷʦʰȉɫȉȩȡʁȬȲʦɔʦʰȲɴȉʦȬȲ
ʜʟȲˑȲɷȩȡʁȬȲɔɷȦȶɷȬɔʁʦȲɴȉɫɆʹɷʦȬʁʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦɴʹʦȲʹʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁʦौɔɔɔ३ʁʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁȉȬȲ̍ʹȉȬʁȬȲɫɔ˗ʁ
ȲɴȬȲˢȲɷȉʦȬȲgʹɷɔȦɖʜɔʁʦौȲɔˑ३ʁȉʜȉʟȲɫɏȉɴȲɷʰʁȬȲɫȉȥʁʟȉʰʂʟɔʁʜȉʟȉɆȉʟȉɷʰɔʟȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁɫȲɔʰȲʜȉʟȉ
consumidores brasileiros.
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ȉȦȲɷʰʟȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲȬȉȬʁʦȬȲʟȲȦɫȉɴȉȩʚȲʦȬʁʦȦʁɷʦʹɴɔȬʁʟȲʦȲɴʰʁȬʁʁʟȉʦɔɫूʁ̍ʹȲɅȉȦɔɫɔʰȉȉɆȲʦʰȡʁȬȉʦ
demandas pelos Procons e pelas empresas. Em 2020, o Sindec será aprimorado e serão realizadas novas
ʜȉʟȦȲʟɔȉʦʜȉʟȉ̍ʹȲȲʦʰȲɣȉʜʟȲʦȲɷʰȲȲɴʰʁȬȉʦȉʦʟȲɆɔʚȲʦȬʁʟȉʦɔɫे

*ɴࢿࢽࢿࢽʦȲʟȡʁɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȬȉʦȬɔˑȲʟʦȉʦɴȲȬɔȬȉʦ̍ʹȲˑɔʦȉɴȬɔɴɔɷʹɔʟȉȬɔʦʰȒɷȦɔȉȲɷʰʟȲʁ<$$ȲʁʦȦɔȬȉȬȡʁʦे
Nesse sentido, serão criados canais de comunicação direta para o encaminhamento de denúncias e
ʦʹɆȲʦʰʚȲʦूɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȬʁʦɴȲȦȉɷɔʦɴʁʦɴȉɔʦʟɔɆʁʟʁʦʁʦʜȉʟȉʁȉȦʁɴʜȉɷɏȉɴȲɷʰʁȲȉεʦȦȉɫɔˢȉȩȡʁȬȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁ
ȬʁʦʜʟʁɣȲʰʁʦȲʁɅȲʟȲȦɔȬʁʦȦʹʟʦʁʦɆʟȉʰʹɔʰʁʦूȲɴʰʁȬȉʦȉʦʟȲɆɔʚȲʦȬʁʟȉʦɔɫूʜȉʟȉ̍ʹȲʁʦɔɷʰȲʟȲʦʦȉȬʁʦʟȲȦȲȥȉɴ
ȉʁʟɔȲɷʰȉȩȡʁɷȲȦȲʦʦȊʟɔȉȉεɴȬȲ̍ʹȲʜʁʦʦȉɴʰʟȉɷʦɅʁʟɴȉʟȥʁȉʦɔȬȲɔȉʦȲɴȲ˗ȦȲɫȲɷʰȲʦʜʟʁɣȲʰʁʦे

M I G R AÇ ÃO E R E F Ú G I O
A partir de 2017, houve uma mudança de paradigma na forma como o Estado brasileiro compreende
ȉʦɴɔɆʟȉȩʚȲʦूȦʁɴȉˑȉɫʁʟɔˢȉȩȡʁȬȲʹɴȉʂʰɔȦȉɏʹɴȉɷɔʦʰȉूȬȲʦȥʹʟʁȦʟȉʰɔˢȉȬȉȲζȲ˗ɖˑȲɫɷȉɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȬʁʦ
ɔɴɔɆʟȉɷʰȲʦȉʁȉɖʦेʁʟȦʁɷʦȲɆʹɔɷʰȲूɅʁʟȉɴʟȲȉɫɔˢȉȬȉʦȉɫʰȲʟȉȩʚȲʦȦʁɴȉʦɔɴʜɫɔεȦȉȩȡʁȬʁʦʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰʁʦ
para obtenção de vistos, pedido de residência e facilitação ao recebimento de trabalhadores de outros
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ʜȉɖʦȲʦȦʁɴȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦʜȉʟȉʁʟȉʦɔɫेȉȥȲʟȲʦʦȉɫʰȉʟूȉɔɷȬȉूʹɴȉȉȥȲʟʰʹʟȉʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉʜȉʟȉ
ȉ ɔɴɔɆʟȉȩȡʁ ɏʹɴȉɷɔʰȊʟɔȉू ʁ ̍ʹȲ ʦȲ ȦʁɷʦʁɫɔȬʁʹ Ȳɴ ࢿࢽࢾࣆ ʜʁʟ ɴȲɔʁ ȬȲ ʹɴȉ ɷʁˑȉ ˑɔʦȡʁ ɴȉɔʦ ɔɷʰȲɆʟȉȬʁʟȉू
facilitando também aos imigrantes com residência permanente e contínua no País mecanismos para
promover a naturalização.
 ɔɴɔɆʟȉȩȡʁ ɫȉȥʁʟȉɫू ̍ʹȲ ʰʟȉʰȉ Ȭȉ ˑɔɷȬȉ ȬȲ ɔɴɔɆʟȉɷʰȲʦ Ȧʁɴ ɔɷʰȲʟȲʦʦȲ Ȳɴ ʰʟȉȥȉɫɏȉʟ ɷʁ ȉɖʦू ȉɫȳɴ Ȭȉ
ȲɷʰʟȉȬȉȬȲɴȡʁȬȲʁȥʟȉȉɫʰȉɴȲɷʰȲ̍ʹȉɫɔεȦȉȬȉूȲɷˑʁɫˑȲʰȉɴȥȳɴȉʦʜȲȦʰʁʦȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦूȦɔȲɷʰɖεȦʁʦȲʦʁȦɔȉɔʦे
Nesse contexto, a chegada, a mobilidade e a instalação desses imigrantes na sociedade brasileira exigem
ɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȲʦʰȉʰɖʦʰɔȦʁूȉɴʜȉʟȉȬʁʜʁʟȉɷȊɫɔʦȲʦʦʁȦɔʁȬȲɴʁɆʟȊεȦȉʦȲʦʁȦɔʁȲȦʁɷʅɴɔȦȉʦूȉεɴȬȲȉʜʁɔȉʟ
a formulação, execução e correção de políticas públicas.
$ȲɣȉɷȲɔʟʁȉȬȲˢȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣆूȉʜȉʟʰɔʟȬʁɷʺɴȲʟʁȬȲȉʹʰʁʟɔˢȉȩʚȲʦȬȲʟȲʦɔȬȶɷȦɔȉȦʁɷȦȲȬɔȬȉʦʜȉʟȉεɷʦ
laborais e investimentos, percebeu-se um aumento de 2,2% em relação ao mesmo período de 2018. Do total
ȬȲ ࣀࢾूࣀ ɴɔɫ ȉʹʰʁʟɔˢȉȩʚȲʦ ȦʁɷȦȲȬɔȬȉʦू ȬȲʦʰȉȦȉɴॼʦȲ ̍ʹȉʰʟʁ ȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦु ɔ३ ɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁ ȬȲ ʁʟɔɆȲɴ Ȳ˗ʰȲʟɷȉू
Ȧʁɴ ʁ ȉʹɴȲɷʰʁ ȬȲ ࢾࣀूࣂࣅ২ Ȳɴ ʟȲɫȉȩȡʁ ȉ ࢿࢽࢾࣅू ʰʁʰȉɫɔˢȉɷȬʁ ࢾूࣂ ɴɔɫ ȉʹʰʁʟɔˢȉȩʚȲʦौ ɔɔ३ ȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉ ʰȳȦɷɔȦȉ Ȳ
ʰʟȉɷʦɅȲʟȶɷȦɔȉȬȲʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉȦʁɴʹɴʰʁʰȉɫȬȲࢾࢿɴɔɫȉʹʰʁʟɔˢȉȩʚȲʦौɔɔɔ३ʜʟȊʰɔȦȉȬȲȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦʟȲɫɔɆɔʁʦȉʦȦʁɴ
ʹɴʰʁʰȉɫȬȲȬʹȉʦɴɔɫȉʹʰʁʟɔˢȉȩʚȲʦȦʁɷȦȲȬɔȬȉʦौȲɔˑ३ʰʟȉȥȉɫɏȉȬʁʟȲʦȦʁɴˑɖɷȦʹɫʁȲɴʜʟȲɆȉʰɖȦɔʁɷʁʟȉʦɔɫू
somando 3,7 mil autorizações.
ʁɴȲʦɴʁʰȲɴʜʁȲɴ̍ʹȲȥʹʦȦȉȬȲʦʰʟȉˑȉʟʁʦɷʂʦȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦʜȉʟȉȉɴʜɫɔȉʟʁȲʦʜȲȦʰʟʁȬȲȲɴʜʟȲɆʁʦɷȉȦɔʁɷȉɔʦू
ʁ=ʁˑȲʟɷʁʰȉɴȥȳɴʦȲʜʟȲʁȦʹʜȉȲɴʜʁʦɔȦɔʁɷȉʟʁȉɖʦȦʁɴʁȬȲʦʰɔɷʁȉʰʟȉȲɷʰȲʜȉʟȉʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦȉɫʰȉɴȲɷʰȲ
ȲʦʜȲȦɔȉɫɔˢȉȬʁʦेjȲʦʦȉˑȲʟʰȲɷʰȲूȉȲʦʰɔɴȉʰɔˑȉȳ̍ʹȲȲɴࢿࢽࢿࢽʦȲɣȉʜʁʦʦɖˑȲɫȉˑȉɷȩȉʟɷȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬȲȉʰʟȉʰɔˑɔȬȉȬȲ
ȬȲ ʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦ Ȧʁɴ ȲʦʦȲ ʜȲʟεɫ ʜʁʟ ɴȲɔʁ Ȭʁ ɴȉʜȲȉɴȲɷʰʁ Ȭʁ ȬȳεȦɔʰ ȬȲ ȦʁɴʜȲʰȶɷȦɔȉʦ ʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦ Ȭʁ
ȉɖʦȲȬȉȬȲεɷɔȩȡʁȬȲȊʟȲȉʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦȲȬʁʦʦȲʰʁʟȲʦȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦȦʁɴɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲȬȲɴȡʁȬȲʁȥʟȉȦʁɴ
ȲʦʦȲɷɖˑȲɫȬȲȲ˗ʜȲʟʰɔʦȲेɔȬȲɔȉूȉʜȉʟʰɔʟȬɔʦʦʁूȳȦʟɔȉʟȦʁɷȬɔȩʚȲʦʦɔɴʜɫɔεȦȉȬȉʦȬȲȦʁɷȦȲʦʦȡʁȬȲˑɔʦʰʁʦȲ
ȉʹʰʁʟɔˢȉȩʚȲʦȬȲʟȲʦɔȬȶɷȦɔȉʜȉʟȉʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦɔɴɔɆʟȉɷʰȲʦ̍ʹȲूȦʁɴʜʟʁˑȉȬȉɴȲɷʰȲूʁʟȉʦɔɫɷȲȦȲʦʦɔʰȲʜȉʟȉ
fomentar o mercado de trabalho, auxiliando no desenvolvimento de áreas estratégicas. Outra iniciativa
é a modernização e o aprimoramento do sistema de gestão de imigração, incluindo o monitoramento
sistematizado das autorizações de residência concedidas aos imigrantes, inclusive com a evolução e o
desenvolvimento de aplicativo móvel.
 ʦȳʟɔȲ ɏɔʦʰʂʟɔȦȉ ʟȲɆɔʦʰʟȉ ̍ʹȲ ʁ ʰȲɴʜʁ ɴȳȬɔʁ Ȭȉ ʜʟɔɴȲɔʟȉ ȉˑȉɫɔȉȩȡʁ Ȭʁʦ ȉʹʰʁʦ Ȳɴ ʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰʁʦ ȬȲ
naturalização no Brasil ultrapassava os 500 dias, contados a partir da data de protocolo. Essa demora,
ȉɫȳɴ Ȭȉ ɔɷʦȉʰɔʦɅȉȩȡʁ ʜȲɫȉ ȬȲεȦɔȶɷȦɔȉ ɷȉ ʜʟȲʦʰȉȩȡʁ Ȭʁ ʦȲʟˑɔȩʁू ʁʟɔɆɔɷȉˑȉ ɔɷʺɴȲʟȉʦ ȬȲɴȉɷȬȉʦ ɣʹȬɔȦɔȉɔʦू
notadamente pelo descumprimento do prazo legal de 180 dias para a decisão. Em função disso, os
ʟȲ̍ʹȲʟȲɷʰȲʦɫȲˑȉˑȉɴɴȉɔʦȬȲȬʁɔʦȉɷʁʦʜȉʟȉʁȥʰȲʟȉȦɔȬȉȬȉɷɔȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉे
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$ȲɴȉɷȲɔʟȉɆȲʟȉɫूȉʦȬɔεȦʹɫȬȉȬȲʦɔɷɔȦɔȉɔʦȲʦʰȉˑȉɴȦʁɷȲȦʰȉȬȉʦȉʁɴʁȬȲɫʁȦȲɷʰʟȉɫɔˢȉȬʁȬȲȬȲȦɔʦȡʁेEȉˑɔȉ
ʰȉɴȥȳɴȬɔεȦʹɫȬȉȬȲʦɷʁȉȦȲʦʦʁȉʁʦʦɔʦʰȲɴȉʦȬȲɔɴɔɆʟȉȩȡʁȬȉʁɫɖȦɔȉ<ȲȬȲʟȉɫूɅȉɫʰȉȬȲʹɷɔɅʁʟɴɔˢȉȩȡʁȬȲ
ʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰʁʦूȬɔεȦʹɫȬȉȬȲɷȉȦʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁȦʁɴʁʦʟȲ̍ʹȲʟȲɷʰȲʦूȉɫȳɴȬȉȉʹʦȶɷȦɔȉȬȲʦɔʦʰȲɴȉʦȲʦʜȲȦɖεȦʁʦ
para solicitação e gerenciamento de prazos.
Na nova gestão, há uma série de soluções implantadas e em fase de implantação no sentido de tornar mais
ȲεȦɔȲɷʰȲȉʜʟȲʦʰȉȩȡʁȬʁʦȲʟˑɔȩʁȬȲɷȉʰʹʟȉɫɔˢȉȩȡʁे*ɫȉʦȲɷˑʁɫˑȲɴȉȬȲʦȦȲɷʰʟȉɫɔˢȉȩȡʁूʁȦʁɴʜȉʟʰɔɫɏȉɴȲɷʰʁ
dos sistemas e bancos de dados de imigração, o redimensionamento da mão de obra, o gerenciamento de
ʜʟȉˢʁʦȦʁɴʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȬȲʦɔʦʰȲɴȉʦɔɷɅʁʟɴȉȦɔʁɷȉɔʦȉʹʰʁɴȉʰɔˢȉȬʁʦूȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁʜʟɔʁʟɔʰȊʟɔȉȬȲɷʁʰɔεȦȉȩʚȲʦ
via sistema e a disponibilização do sistema “Naturalizar-se”, na plataforma Gov.br do Brasil Cidadão.
ȉʟȉ ࢿࢽࢿࢽू Ȳʦʰȡʁ ʜʟȲˑɔʦʰȉʦू Ȳɴ ɫɔɷɏȉ Ȧʁɴ ȉʦ ȬɔʟȲʰʟɔˢȲʦ ȬȲ ȬȲʦȥʹʟʁȦʟȉʰɔˢȉȩȡʁ Ȭʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ ȉ
ȬɔɴɔɷʹɔȩȡʁȬȉɷȲȦȲʦʦɔȬȉȬȲȬʁȥȉɫȦȡʁȲȉʟȲȬʹȩȡʁȬȉʰʟȉɴɔʰȉȩȡʁ̎ɖʦɔȦȉȬȲȬʁȦʹɴȲɷʰʁʦे
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Em julho de 2019, teve início um mutirão para análise de processos de naturalização pendentes. Em todo
o ano de 2018 foram analisados 1.983 processos. O ano de 2019 contabilizou mais de dez mil processos
decididos. Nesse sentido, a média histórica de análises aumentou de 171 processos por mês para mais de 1,5
mil processos mensais, no segundo semestre de 2019.

M E I O A M B I E N TE E Q UA LI DA D E D E V I DA
ɆȲɷȬȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲûʹȉɫɔȬȉȬȲɴȥɔȲɷʰȉɫ©ʟȥȉɷȉȳʹɴȉʟȲʦʜʁʦʰȉȦʁɷȦʟȲʰȉूʜʟȉɆɴȊʰɔȦȉȲʁȥɣȲʰɔˑȉȉʁʦ
principais problemas ambientais existentes nas cidades, onde vivem 85% dos brasileiros. A degradação
Ȭȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȉɴȥɔȲɷʰȉɫʹʟȥȉɷȉɔɴʜȉȦʰȉȬɔʟȲʰȉɴȲɷʰȲȉʦȉʺȬȲȲʁȥȲɴॼȲʦʰȉʟȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁूȥȲɴȦʁɴʁʁ
turismo e diversos indicadores econômicos e sociais.
Nesse contexto, o meio ambiente urbano ganha prioridade na atuação governamental, com objetivos
ȦɫȉʟʁʦूȉȩʚȲʦȦʁɷȦʟȲʰȉʦूʜʟȉˢʁʦȲɴȲʰȉʦूɏȉɣȉˑɔʦʰȉ̍ʹȲȦȲʟȦȉȬȲࣀࢽɴɔɫɏʚȲʦȬȲʰʁɷȲɫȉȬȉʦȬȲʟȲʦɖȬʹʁʦʦȡʁ
ȬȲʦȦȉʟʰȉȬʁʦȲɴɫɔ˗ʚȲʦʁʹȉʰȲʟʟʁʦɔɷȉȬȲ̍ʹȉȬʁʦʰʁȬʁʦʁʦȉɷʁʦ२ȦʁɴɔɴʜȉȦʰʁεɷȉɷȦȲɔʟʁȲʦʰɔɴȉȬʁɷȉʁʟȬȲɴ
de R$ 3 bilhões por ano para a saúde pública). Além disso, há 35 milhões de brasileiros sem acesso à água
ʰʟȉʰȉȬȉȲࢾࢽࣀɴɔɫɏʚȲʦʦȲɴȉȦȲʦʦʁȚȦʁɫȲʰȉȲʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁȬȲȲʦɆʁʰʁूʜʟʁȥɫȲɴȉʦʟȲɫȉȦɔʁɷȉȬʁʦȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁ
ar, lixo nos rios e mares, alagamentos, deslizamentos de terra e áreas contaminadas.
sʜʟɔɷȦɔʜȉɫȦʁɴʜʟʁɴɔʦʦʁȬȉɆȲɷȬȉjȉȦɔʁɷȉɫȳȦʁɴȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȲˑɔȬȉȬȉʦʜȲʦʦʁȉʦɷȉʦ
ȦɔȬȉȬȲʦूʜʁʟɴȲɔʁȬȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȉɴȥɔȲɷʰȉɫूȲɴʹɴȉȦʁɷȦɔɫɔȉȩȡʁȲɷʰʟȲʜʟȲʦȲʟˑȉȩȡʁȬʁɴȲɔʁ
ambiente e desenvolvimento econômico e social, bases do desenvolvimento sustentável. Para isso, a
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ɆȲɷȬȉɅʁɔȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬȉȲɴʦȲɔʦȲɔ˗ʁʦʰȲɴȊʰɔȦʁʦुɔ३ȦʁɴȥȉʰȲȉʁɫɔ˗ʁɷʁɴȉʟौɔɔ३ɆȲʦʰȡʁȬȲʟȲʦɖȬʹʁʦʦʂɫɔȬʁʦौ
ɔɔɔ३̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁȉʟौɔˑ३ȊʟȲȉʦˑȲʟȬȲʦʹʟȥȉɷȉʦौˑ३ʦȉɷȲȉɴȲɷʰʁȲ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬȉʦȊɆʹȉʦौȲˑɔ३ȊʟȲȉʦȦʁɷʰȉɴɔɷȉȬȉʦे
sʦʦȲɔʦȲɔ˗ʁʦɅʁʟȉɴɴȉʜȲȉȬʁʦȲȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬʁʦȲɴࢿࢽࢾࣆूȦʁɴʜʟɔʁʟɔˢȉȩȡʁɷȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬʁʦʦȲɆʹɔɷʰȲʦू̍ʹȲ
serão continuados em 2020:

ी

combate ao lixo no mar: lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, em 22 de março de
2019, sendo a primeira estratégia nacional para reduzir a presença e os impactos causados pelo lixo nos
ȉɴȥɔȲɷʰȲʦȦʁʦʰȲɔʟʁʦȲɴȉʟɔɷɏʁʦूȉɫȦȉɷȩȉɷȬʁʁʟȲʦʹɫʰȉȬʁȬȲȦʁɫȲʰȉȲȬȲʦʰɔɷʁȉȬȲ̍ʹȉȬʁȬȲɴȉɔʦȬȲࣁࣂࢽ
toneladas, por meio de frentes de limpeza de praias, rios e mangues, em mais de 200 Municípios nos 17
Estados costeiros brasileiros. Para o ano de 2020, haverá a continuidade da execução do Plano, com a
meta de coleta e destinação de mil toneladas de resíduos, de forma a reduzir os impactos causados pelo
ɫɔ˗ʁɷʁɴȉʟɷȉʦȲɆʹʟȉɷȩȉȬȉɷȉˑȲɆȉȩȡʁूɷʁʰʹʟɔʦɴʁूɷȉʦȉʺȬȲूɷȉʜȲʦȦȉȲɷʁɴȲɔʁȉɴȥɔȲɷʰȲौ

ी

gestão de resíduos sólidos: lançamento do Programa Lixão Zero, em 30 de abril de 2019, composto
ȬȲ ࢾࢿ ȉȩʚȲʦ ȲʦʰʟʹʰʹʟȉɷʰȲʦ ʜȉʟȉ ʁ ȲɷȦȲʟʟȉɴȲɷʰʁ ȬȲ ɫɔ˗ʚȲʦ Ȳ ɆȲʦʰȡʁ ȉɴȥɔȲɷʰȉɫɴȲɷʰȲ ȉȬȲ̍ʹȉȬȉ ȬȲ
resíduos, com o estabelecimento das condições operacionais de usinas de recuperação de energia e a
ɆȲʟȉȩȡʁȬȲȲɷȲʟɆɔȉȉʜȉʟʰɔʟȬʁɫɔ˗ʁौɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁȬʁSistema Nacional de Informações sobre a Gestão
de Resíduos (SINIR)ूȲɴࢿࣃȬȲɣʹɷɏʁȬȲࢿࢽࢾࣆौȉʦʦɔɷȉʰʹʟȉȬȲȦʁʟȬʁȲʰʁʟɔȉɫȬȲȉʰȲʟɔȉʦʹʰʁɴʁʰɔˑȉʦ
de Chumbo, em 14 de agosto de 2019, com metas progressivas para a coleta e reciclagem de 16 milhões
de baterias automotivas por ano, com possibilidade de reinserção na cadeia produtiva de cerca de
ࣄࣂ২ȬȉȬȲɴȉɷȬȉɷȉȦɔʁɷȉɫौȲȉʦʦɔɷȉʰʹʟȉȬȲȦʁʟȬʁȲʰʁʟɔȉɫȬȲ*ɫȲʰʟʁȲɫȲʰʟʅɷɔȦʁʦूȲɴࣀࢾȬȲʁʹʰʹȥʟʁ
de 2019, para aumentar os pontos de coleta de resíduos eletroeletrônicos no País de 70 para mais
de cinco mil até 2024. Também está entre as metas para 2020 incentivar a gestão regionalizada dos
ʟȲʦɖȬʹʁʦʦʂɫɔȬʁʦɷʁȉɖʦूȦʁɴȉȉʦʦɔɷȉʰʹʟȉȬȲȉȦʁʟȬʁʦʦȲʰʁʟɔȉɔʦȲɷʁʟɴȉʰɔˑʁʦ̍ʹȲʟȲɆʹɫȲɴȉɫʁɆɖʦʰɔȦȉ
reversa de embalagens, como forma de impulsionar a indústria da reciclagem, bem como estimular
a cooperação com consórcios públicos intermunicipais para estruturar e viabilizar concessões da
ɆȲʦʰȡʁȬȲʟȲʦɖȬʹʁʦʦʂɫɔȬʁʦौ

ी

̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁȉʟुɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁȬʁʟʁɣȲʰʁȲȬȲjȉȦɔʁɷȉɫȬȲûʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁʟूȲɴࣂȬȲɣʹɷɏʁȬȲࢿࢽࢾࣆू
ȦʁɷʰȲɴʜɫȉɷȬʁ ȉ ȬɔʦʦȲɴɔɷȉȩȡʁ Ȭʁ =ʹɔȉ ¢ȳȦɷɔȦʁ ȬȲ gʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁ Ȭȉ ûʹȉɫɔȬȉȬȲ Ȭʁ ʟू Ȧʁɴ ʁ
ʁȥɣȲʰɔˑʁȬȲʁʟɔȲɷʰȉʟȉɔɷʦʰȉɫȉȩȡʁȲȉʁʜȲʟȉȩȡʁȬȲȲʦʰȉȩʚȲʦȬȲɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁȉʟȲȉ
divulgação de informações para a população. Em 2020, está programada a instalação de estações de
ɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁȉʟȲɴ*ʦʰȉȬʁʦ̍ʹȲɷȡʁȬɔʦʜʁɷɏȉɴȬȲʦʦȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦूʁɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁ
ȬʁɔʦʰȲɴȉJɷʰȲɆʟȉȬʁȬȲgʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȬȉûʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁʟू̍ʹȲȦʁɷʦʁɫɔȬȉʟȊȉʦɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦʦʁȥʟȲȉ
̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁȉʟɷʁȉɖʦȲȉɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦ̍ʹȲʟȲȬʹˢȉɴȉʦȲɴɔʦʦʚȲʦȬȲʜʁɫʹȲɷʰȲʦȉʰɴʁʦɅȳʟɔȦʁʦ
ɷʁʦɆʟȉɷȬȲʦȦȲɷʰʟʁʦʹʟȥȉɷʁʦूȲɴʜȉʟȦȲʟɔȉȦʁɴʁʦgʹɷɔȦɖʜɔʁʦौȲ

ȊʟȲȉʦ ˑȲʟȬȲʦ ʹʟȥȉɷȉʦु ʁ ɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁ ȬȲ ʹɴ ȉʜɫɔȦȉʰɔˑʁ ʜȉʟȉ ɔȬȲɷʰɔεȦȉȩȡʁ Ȳ ɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁ ȬȲ ȊʟȲȉʦ
verdes urbanas está previsto para 2020, e contempla uma série de recursos. Entre eles, um guia de
ȥʁȉʦʜʟȊʰɔȦȉʦʜȉʟȉʟʹȉʦˑȲʟȬȲʦूȦʁɴȉεɷȉɫɔȬȉȬȲȬȲȉʹ˗ɔɫɔȉʟɆȲʦʰʁʟȲʦɴʹɷɔȦɔʜȉɔʦे*ɴʁʹʰʟȉȉȩȡʁूȲʦʰȊ
prevista a implantação de projetos de criação, recuperação e ampliação de áreas verdes urbanas, de
Ʌʁʟɴȉ ȉ ʟȲȬʹˢɔʟ ʁʦ ɔɴʜȉȦʰʁʦ ȦȉʹʦȉȬʁʦ ʜȲɫȉ Ʌȉɫʰȉ ȬȲ ˑȲɆȲʰȉȩȡʁ ɷȉʦ ȦɔȬȉȬȲʦू ̍ʹȲ εȦȉɴ ȲˑɔȬȲɷʰȲʦ Ȳɴ
enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, ilhas de calor, falta de sombra e de locais de lazer.

ʦ ȦʁɷȦȲʦʦʚȲʦ ȬȲ ʹʦʁ ʜʺȥɫɔȦʁ Ȭȉʦ ©ɷɔȬȉȬȲʦ ȬȲ ʁɷʦȲʟˑȉȩȡʁ २©ʦ३ ʦȲ ȦʁɷεɆʹʟȉɴ Ȧʁɴʁ ʹɴȉ Ȳ˗ȦȲɫȲɷʰȲ
alternativa para proteção do meio ambiente e desenvolvimento do Brasil. A iniciativa tem como objetivos
ȉʜʟʁʰȲȩȡʁȬʁɴȲɔʁȉɴȥɔȲɷʰȲूɷȉɴȲȬɔȬȉȲɴ̍ʹȲȉˑɔʦɔʰȉȩȡʁȉȲʦʦȉʦȊʟȲȉʦɷȉʰʹʟȉɔʦʜʟʁɴʁˑȲʁȉʹɴȲɷʰʁȬȉ
ȦʁɷʦȦɔȶɷȦɔȉȲȦʁɫʂɆɔȦȉौȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉɆȲʦʰȡʁȬʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦूʜȉʟȉ̍ʹȲʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɔʦूȉɷʰȲʦ
destinados à gestão e manutenção das unidades de conservação, possam ser redirecionados para outras ações
ȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁौȲूȲɴȲʦʜȲȦɔȉɫूʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁʦʁȦɔʁȲȦʁɷʅɴɔȦʁȬʁʦȲɷʰʁʟɷʁʦȬȲʦʦȉʦȊʟȲȉʦे
*ʦʦȉȉȩȡʁʜʟȲʰȲɷȬȲʰȉɴȥȳɴʜʟʁɴʁˑȲʟʁȉʹɴȲɷʰʁȬʁζʹ˗ʁʰʹʟɖʦʰɔȦʁɷȉȦɔʁɷȉɫȲɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫू̍ʹȲȲʦʰɔɴʹɫȉʟȊ
o empreendedorismo e as atividades econômicas associadas ao ecoturismo, gerando emprego e renda para
ȉʦʜʁʜʹɫȉȩʚȲʦȬȉʦʟȲɆɔʚȲʦȬʁʦʜȉʟ̍ʹȲʦȲʜȉʟȉʁȉɖʦे
*ɴ ࢿࢽࢾࣆू ȉʦ ʦȲɆʹɔɷʰȲʦ ʹɷɔȬȉȬȲʦ ȬȲ ȦʁɷʦȲʟˑȉȩȡʁ Ʌʁʟȉɴ ̍ʹȉɫɔεȦȉȬȉʦ ɷʁ Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) ʜȉʟȉ ȦʁɷȦȲʦʦȡʁु ɔ३ ȉʟ̍ʹȲ jȉȦɔʁɷȉɫ ȬȲ XȲʟɔȦʁȉȦʁȉʟȉ २*३ौ ɔɔ३ ȉʟ̍ʹȲ jȉȦɔʁɷȉɫ Ȭʁʦ
^ȲɷȩʂɔʦgȉʟȉɷɏȲɷʦȲʦ२g३ौɔɔɔ३ȉʟ̍ʹȲjȉȦɔʁɷȉɫȬʁJɆʹȉȩʹ२३ौȲɔˑ३ȉʟ̍ʹȲʦjȉȦɔʁɷȉɫȬȲʜȉʟȉȬʁʦ
Ȭȉ Ȳʟʟȉ २ঀ३ Ȳ ȉʟ̍ʹȲ jȉȦɔʁɷȉɫ Ȭȉ Ȳʟʟȉ =Ȳʟȉɫ २्३े ¢ȉɴȥȳɴ Ʌʁɔ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬʁ ʜʟʁɆʟȉɴȉ ȬȲ
̍ʹȉɫɔεȦȉȩȡʁȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦʰʹʟɖʦʰɔȦʁʦȲȬȉʦȦȉȬȲɔȉʦʜʟʁȬʹʰɔˑȉʦȉʦʦʁȦɔȉȬȉʦूʜȉʟȉȉʰȲɷȬȲʟȉʁȉʹɴȲɷʰʁȬʁζʹ˗ʁ
ȬȲʰʹʟɔʦʰȉʦʟȲʦʹɫʰȉɷʰȲȬȲɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲɴȲʦʰʟʹʰʹʟȉȩȡʁȲȬɔˑȲʟʦɔεȦȉȩȡʁȬȲȉʰʟȉʰɔˑʁʦʰʹʟɖʦʰɔȦʁʦे
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*ɴࢿࢽࢿࢽूʁɫȲɔɫȡʁȬȲʦʦȉʦ̍ʹȉʰʟʁȦʁɷȦȲʦʦʚȲʦȲʦʰȊʜʟȲˑɔʦʰʁूȉɫȳɴȬȉʦȦʁɷȦȲʦʦʚȲʦȬȉʦ<ɫʁʟȲʦʰȉʦjȉȦɔʁɷȉɔʦȬȲ
ȉɷȲɫȉȲȡʁ<ʟȉɷȦɔʦȦʁȬȲȉʹɫȉ२३े
s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫʰʟȉȥȉɫɏȉूȉɔɷȬȉूʜȉʟȉʜʟȲʜȉʟȉʟȉʦȦʁɴʹɷɔȬȉȬȲʦɫʁȦȉɔʦʜȉʟȉȉʦɷʁˑȉʦʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦȬȲ
ɷȲɆʂȦɔʁʦ̍ʹȲʦʹʟɆɔʟȡʁȉʜȉʟʰɔʟȬȉʦȦʁɷȦȲʦʦʚȲʦूȥȲɴȦʁɴʁʜȉʟȉʜʟʁɴʁˑȲʟȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬʁʦɷȲɆʂȦɔʁʦȲ˗ɔʦʰȲɷʰȲʦे
*ɴࢿࢽࢿࢽूʦȲʟȡʁʟȲȉɫɔˢȉȬȉʦȦɔɷȦʁ̍ʹȉɫɔεȦȉȩʚȲʦɷʁJूȲɴȦȉȬȉʹɴȉȬȉʦʁɔʰʁ©ʦूɫʁȦȉɫɔˢȉȬȉʦɷȉʦʟȲɆɔʚȲʦ
Nordeste, Centro-Oeste e Sul.
s ɫȉɷʁ jȉȦɔʁɷȉɫ ȬȲ ȲȦɔɅȲʦ ʟʰɔεȦɔȉɔʦ ʜʟȲʰȲɷȬȲ ʜʟʁɴʁˑȲʟ ȉ ȲȬʹȦȉȩȡʁ ȉɴȥɔȲɷʰȉɫ Ȳ ʁ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ
socioeconômico por meio do fomento à atividade ecoturística de mergulho contemplativo no Brasil. A intenção
ȳȦʁɷʰʟɔȥʹɔʟʜȉʟȉȉȦʁɷʦȲʟˑȉȩȡʁȬʁʦȲȦʁʦʦɔʦʰȲɴȉʦɴȉʟɔɷɏʁʦूȉʹɴȲɷʰȉʟʁʦȲʦʰʁ̍ʹȲʦʜȲʦ̍ʹȲɔʟʁʦूɆȲʟȉʟȲɴʜʟȲɆʁ
e renda para a população das regiões e ampliar as cadeias econômicas vinculadas à essa atividade.
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*ɴࢿࢽࢾࣆूɅʁʟȉɴʟȲˑɔʦȉȬʁʦʁʦɷʁʟɴȉʰɔˑʁʦʦʁȥʟȲȉɅʹɷȬȉɴȲɷʰʁʦȬȲʟȲȦɔɅȲʦȉʟʰɔεȦɔȉɔʦȲʜʟȲˑɔȉɴȲɷʰȲɴȉʜȲȉȬʁʦ
133 potenciais pontos de afundamento, em 22 localidades de oito Estados. Esses pontos serão analisados
ʜȉʟȉ ʟȲȦȲȥȲʟȲɴ ʜʟȳॼȉʜʟʁˑȉȩȡʁ Ȭȉ gȉʟɔɷɏȉ Ȭʁ ʟȉʦɔɫू ̍ʹȲ ʰȉɴȥȳɴ ʁɅȲʟȲȦȲʹ ȬɔˑȲʟʦʁʦ Ȳ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦ
descomissionados, como aviões de caça, baterias antiaéreas e outros, para afundamento. Já em 2019, foram
afundadas as embarcações Riobaldo e Natureza na Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais,
Ȳɴ¢ȉɴȉɷȬȉʟȳ२*३ेȉʟȉࢿࢽࢿࢽूȲʦʰȊʜʟȲˑɔʦʰʁʁɔɷɖȦɔʁȬʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉʦȲɆʹɷȬȉɅȉʦȲू̍ʹȲȦʁɷʰȲɴʜɫȉʟȊ
ʁʦȬȲɴȉɔʦʦȲɔʦ*ʦʰȉȬʁʦ२^ूूूåूȲ३Ȳʁ$ɔʦʰʟɔʰʁ<ȲȬȲʟȉɫे
O Brasil fechou 2019 em linha para atingir o compromisso voluntário para 2020, estabelecido na Política
jȉȦɔʁɷȉɫʦʁȥʟȲgʹȬȉɷȩȉȬʁɫɔɴȉ२jg३ɔɷʦʰɔʰʹɖȬȉȦʁɴȉ^ȲɔɷूࣄࣅࢾेࢿࢾڎȬȲধࢿࣆȬȲȬȲˢȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢽࣆूȬȲ
ʟȲȬʹˢɔʟȉʦȲɴɔʦʦʚȲʦȲɷʰʟȲࣀࣃूࢾ২Ȳࣀࣅूࣆ২ȲɴʟȲɫȉȩȡʁȚʦȲɴɔʦʦʚȲʦʜʟʁɣȲʰȉȬȉʦʜȉʟȉȉ̍ʹȲɫȲȉɷʁे
Com o objetivo de aprimorar as tecnologias para produção de carvão vegetal com madeira de origem de
ʟȲζʁʟȲʦʰȉɴȲɷʰʁूʁʟʁɣȲʰʁɔȬȲʟʹʟɆɔȉʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫȳʹɴȬʁʦȲ˗ȲɴʜɫʁʦȬȲɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉʦȦʁɴʁˑɔȳʦȬȲʟȲȬʹȩȡʁ
de emissões. Tem atuação centrada em Minas Gerais e, dentre os resultados alcançados em 2019, destacaʦȲʁɴȲȦȉɷɔʦɴʁȬȲʜȉɆȉɴȲɷʰʁʜʁʟȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁूȲɴ̍ʹȲɆȉɷɏʁʦȬȲȲεȦɔȶɷȦɔȉɷʁʜʟʁȦȲʦʦʁʜʟʁȬʹʰɔˑʁȬȲ
ɆȲʟȉȩȡʁȬȲɆȉʦȲʦȬȲȲɅȲɔʰʁȲʦʰʹɅȉʦȡʁȦʁɷˑȲʟʰɔȬʁʦȲɴȉʜʁɔʁεɷȉɷȦȲɔʟʁȚʦȲɴʜʟȲʦȉʦʜʟʁȬʹʰʁʟȉʦे
Em 2020, pretende-se ampliar a execução do mecanismo de pagamento por resultados no setor de carvão
vegetal, permitindo a realização de investimentos no setor, como a construção de novos fornos e aumento
de contratações por empregos formais.
*ɴʁʹʰʟȉɅʟȲɷʰȲूʜȉʟȉࢿࢽࢿࢽूȲʦʰȊʜʟȲˑɔʦʰȉȉȉɷȊɫɔʦȲȬȲȬȉȬʁʦȬȲȊʟȲȉʦʦʹʦȦȲʰɖˑȲɔʦȚȬȲʦȲʟʰɔεȦȉȩȡʁूȦʁɴɅʁȦʁ
ɷʁȥɔʁɴȉȉȉʰɔɷɆȉूȦʁɴʁɴȲɔʁʜȉʟȉȉȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬȉ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȉȬȲʟȲˑȲɷȩȡʁȲʁɴȥȉʰȲȚ$ȲʦȲʟʰɔεȦȉȩȡʁ
e Degradação da Terra. Outros resultados relevantes deverão ser trazidos pelo início da implantação do
ʟʁɣȲʰʁȲˑȲʟʰȲɷȬʁʁʟʁȦȲʦʦʁȬȲ$ȲʦȲʟʰɔεȦȉȩȡʁɷȉʦʟȲȉʦʹʦȦȲʰɖˑȲɔʦȬʁʟȉʦɔɫुʟȊʰɔȦȉʦɆʟʁζʁʟȲʦʰȉɔʦ
ʹʦʰȲɷʰȊˑȲɔʦȲʁɷʦȲʟˑȉȩȡʁȬȉɔʁȬɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲू̍ʹȲʰȲɴȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁɔɷʰȲʟʟʁɴʜȲʟȲʟȲˑȲʟʰȲʟʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲ
ȬȲʦȲʟʰɔεȦȉȩȡʁȲȲɷɅʟȲɷʰȉʟȉʦȦȉʹʦȉʦȦȉȬȉˑȲˢɴȉɔʦɅʁʟʰȲʦȬȉȬȲɆʟȉȬȉȩȡʁȬʁʦʁɫʁȲȬȉʜȲʟȬȉȬȲȥɔʁȬɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲ
ɷʁʦȲȦʁʦʦɔʦʰȲɴȉʦȬȉȉȉʰɔɷɆȉȲɴȊʟȲȉʦʦʹʦȦȲʰɖˑȲɔʦȚȬȲʦȲʟʰɔεȦȉȩȡʁɣȊɴȉʜȲȉȬȉʦू̍ʹȲȦʁȥʟȲɴࢾूࣀࣁɴɔɫɏȡʁȬȲ
km² (16% do Brasil) e abrigam 34,8 milhões de pessoas (17%) em 1.490 Municípios (27%).
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Em 2020 pretende-se modernizar o monitoramento do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima
२j३ू̍ʹȲʦȲʟˑɔʟȊȬȲȥȉʦȲʜȉʟȉʟȲˑɔʦȡʁȲȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬȲʹɴɷʁˑʁɫȉɷʁूɅʁȦȉȬʁɷȉʦȬɔʟȲʰʟɔˢȲʦȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔȬȉʦ
ʜȲɫȉ ʁɷʰʟɔȥʹɔȩȡʁ jȉȦɔʁɷȉɫɴȲɷʰȲ $ȲʰȲʟɴɔɷȉȬȉ Ȭʁ ʟȉʦɔɫ ȉʁ ȦʁʟȬʁ ȬȲ ȉʟɔʦे ʁɷʦɔȬȲʟȉɷȬʁ ̍ʹȲ ʁ
ʟȉʦɔɫ ȳ ʹɴ ʜȉɖʦ Ȳɴ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ ̍ʹȲ ʜȉʦʦʁʹ ʜʁʟ ʟȊʜɔȬȉ ʰʟȉɷʦɔȩȡʁ ʹʟȥȉɷȉू Ʌʁʟȉɴ ȉʜʁɷʰȉȬʁʦ Ȧʁɴʁ
itens fundamentais para essas políticas de adaptação: áreas de risco, habitação e infraestrutura básica,
especialmente nas áreas de saúde, saneamento e transporte.

sʟȉʦɔɫʰȲɴɆʟȉɷȬȲʦȲȬɔˑȲʟʦʁʦȬȲʦȉεʁʦʜȉʟȉȉʦʦȲɆʹʟȉʟʁʹʦʁʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫȬȉȥɔʁȬɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲूȬʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦ
ɷȉʰʹʟȉɔʦȲȬʁʦȥɔʁɴȉʦɷȉȦɔʁɷȉɔʦे$Ȳʦȉεʁʦ̍ʹȲɫȲˑȉɴȲɴȦʁɷʦɔȬȲʟȉȩȡʁȉʜʟȲʦȲʟˑȉȩȡʁȲȉʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁȬȉ
biodiversidade, a redução do desmatamento ilegal, o combate à extração ilegal ou excessiva de fauna
Ȳ ζʁʟȉ ʦɔɫˑȲʦʰʟȲʦ Ȳ ʁ ȦʁɴȥȉʰȲ Ț ɔɷʰʟʁȬʹȩȡʁ Ȳ Ț ȬɔʦʦȲɴɔɷȉȩȡʁ ȬȲ ȲʦʜȳȦɔȲʦ Ȳ˗ʂʰɔȦȉʦ ɔɷˑȉʦʁʟȉʦू ɔɷȦɫʹɔɷȬʁ
ȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦȲɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁʦȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦ̍ʹȲʜʟʁʜɔȦɔȲɴȉɔɷȦɫʹʦȡʁʦʁȦɔȉɫȲʜʟʁȬʹʰɔˑȉȬȉʦȦʁɴʹɷɔȬȉȬȲʦɫʁȦȉɔʦ
e fomentando a bioeconomia nacional.
Em 2019, Paraty e Ilha Grande foram incluídas como sítio misto de Patrimônio Cultural e Natural
gʹɷȬɔȉɫȬȉsʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁȬȉʦjȉȩʚȲʦ©ɷɔȬȉʦʜȉʟȉȉ*ȬʹȦȉȩȡʁूȉɔȶɷȦɔȉȲȉʹɫʰʹʟȉ२©ɷȲʦȦʁ३ूʁ̍ʹȲʰʟȉʟȊ
ʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦȬȲɆȲʟȉȩȡʁȬȲʟȲɷȬȉȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁʜʁʟɴȲɔʁȬʁʰʹʟɔʦɴʁȲȦʁɫʂɆɔȦʁेs=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫ
ȉʦʦɔɷʁʹ Ȧʁɷʰʟȉʰʁ Ȧʁɴ ʁ j$* ʜȉʟȉ ȉ Ȧʁɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁ Ȭʁ <ʹɷȬʁ jȉȦɔʁɷȉɫ ȬȲ Ȳʜȉʟʰɔȩȡʁ ȬȲ ȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦू
̍ʹȲʰȲɴȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁʟȲȦȲȥȲʟʁʦʜȉɆȉɴȲɷʰʁʦʜȲɫʁʦɞɀʗǈȪɯȓǱɥ do uso do patrimônio genético no Brasil,
ʰȲɴȉȲʦʦȲɷȦɔȉɫʜȉʟȉˑɔȉȥɔɫɔˢȉʟȉȉɆȲɷȬȉȬȉȥɔʁȲȦʁɷʁɴɔȉेsࣃڎȲɫȉʰʂʟɔʁjȉȦɔʁɷȉɫȬȉɔʁȬɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲɅʁɔ
ȉʜʟȲʦȲɷʰȉȬʁȉʁȲȦʟȲʰȉʟɔȉȬʁȬȉʁɷˑȲɷȩȡʁʦʁȥʟȲ$ɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲɔʁɫʂɆɔȦȉ२$३ɔɷȬɔȦȉɷȬʁ̍ʹȲʁʟȉʦɔɫूȉʰȳ
ʁɴʁɴȲɷʰʁूɅʁɔʹɴȬʁʦʜȉɖʦȲʦ̍ʹȲɴȉɔʦȉˑȉɷȩȉʟȉɴɷʁȦʹɴʜʟɔɴȲɷʰʁȬȉʦࢿࢽɴȲʰȉʦȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔȬȉʦʜȉʟȉȉ
biodiversidade entre aos anos de 2011-2020.
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Sobre a proteção da camada de ozônio, tomando como referência a linha de base (média do consumo
ࢿࢽࢽࣆॼࢿࢽࢾࢽ३ूʁʟȉʦɔɫʦȲȦʁɴʜʟʁɴȲʰȲʹȉȲɫɔɴɔɷȉʟࣀࣆूࣀ২ȬʁȦʁɷʦʹɴʁȬʁʦE<ʦȉʰȳࢿࢽࢿࢽȦʁɴʁɴȲʰȉɷʁ
âmbito do Protocolo de Montreal. O setor produtivo está se preparando para o cumprimento dessa meta
ʜʁʟɴȲɔʁȬȉʦʹȥʦʰɔʰʹɔȩȡʁȬȲʦʦȉʦʦʹȥʦʰȒɷȦɔȉʦʜʁʟȉɫʰȲʟɷȉʰɔˑȉʦ̍ʹȲɷȡʁȉɆʟɔȬȉɴȉȦȉɴȉȬȉȬȲʁˢʅɷɔʁɷȲɴ
Ȧʁɷʰʟɔȥʹȉɴʜȉʟȉʁȉ̍ʹȲȦɔɴȲɷʰʁɆɫʁȥȉɫे

A M B I E N T A L I S M O D E R E S U LT A D O S
Para 2020, a agenda de biodiversidade tem como objetivo fomentar e incentivar o potencial econômico
do meio ambiente para promover oportunidades de negócios sustentáveis, com resultados tangíveis para
ȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁूȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉुʁɔɷȦȲɷʰɔˑʁȉʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲȦȉȬȲɔȉʦʜʟʁȬʹʰɔˑȉʦȬȲɴȲȬɔȦȉɴȲɷʰʁʦ
εʰʁʰȲʟȊʜɔȦʁʦू ȉ ʜȉʟʰɔʟ ȬȲ ʜɫȉɷʰȉʦ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉʦू ʁ ̍ʹȲ ɆȲʟȉ ʟȲɷȬȉ ʜȉʟȉ ʁʦ ʜʟʁȬʹʰʁʟȲʦू ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ
ʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁ Ȳ ʦȉʺȬȲ ʜʺȥɫɔȦȉौ ȉ ɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉȩȡʁ Ȭʁʦ ʜɫȉɷʁʦ ȬȲ ȉȩȡʁ ʜȉʟȉ ȦʁɴȥȉʰȲ ȉʁ ȬȲʦɴȉʰȉɴȲɷʰʁ
ilegal e conservação de vegetação nativa, mediante a Estratégia Nacional de Redução de Emissões por
$ȲʦɴȉʰȉɴȲɷʰʁ२*$$३ूȦʁɴʁʜʟʁɣȲʰʁॼʜɔɫʁʰʁȬȲȉɆȉɴȲɷʰʁʜʁʟȲʟˑɔȩʁʦɴȥɔȲɷʰȉɔʦ२ঀ<ɫʁʟȲʦʰȉ३ौ
e o fortalecimento do instrumento Áreas de Conservação e Recuperação de Espécies Marinhas (Acres).
ʦ^ɔʦʰȉʦjȉȦɔʁɷȉɔʦsεȦɔȉɔʦȬȲ*ʦʜȳȦɔȲʦɴȲȉȩȉȬȉʦȬȲ*˗ʰɔɷȩȡʁʦȲʟȡʁȉʰʹȉɫɔˢȉȬȉʦȲɴࢿࢽࢿࢽेɫȳɴȬɔʦʦʁू
os sistemas e as bases de dados sobre essas espécies passarão por aperfeiçoamento, onde será elaborada
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ʹɴȉ ȥȉʦȲ ȬȲ ȬȉȬʁʦ ȬȲ ȲʦʜȳȦɔȲʦ Ȳ˗ʂʰɔȦȉʦ ɔɷˑȉʦʁʟȉʦ ɷʁ ʟȉʦɔɫे <ȲʟʟȉɴȲɷʰȉʦ ȉɷȉɫɖʰɔȦȉʦ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬȉʦ ʜȲɫʁ
Consórcio Internacional sobre Combate aos Crimes contra a Vida Silvestre (L Ä ԧna sigla em inglês)
serão implementadas.
ʁɷʦɔȬȲʟȉɷȬʁȉȉɫʰȉʟȲɫȲˑȒɷȦɔȉȬȉ̍ʹȲʦʰȡʁȉɴȥɔȲɷʰȉɫɷʁʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲȲʦʰʟʹʰʹʟȉȩȡʁȲȲɷʰʟȲɆȉȬȲʜʟʁɣȲʰʁʦȬȲ
ɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȦʟɔʁʹूȲɴࢿࢽࢾࣆूʹɴȉɔɷʦʰȒɷȦɔȉʁʟɆȉɷɔˢȉȦɔʁɷȉɫȬȲȉʜʁɔʁȉʁɫɔȦȲɷȦɔȉɴȲɷʰʁ
ambiental e à desapropriação no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)ेεɷȉɫɔȬȉȬȲȳ
coordenar a interlocução e dar suporte técnico e institucional às entidades interessadas, avaliando de forma
crítica os processos com vistas à elaboração de propostas de aprimoramento procedimental e regulatório.
$ȲɅʁʟɴȉɴȉɔʦȲʦʜȲȦɖεȦȉूʁʦʜʟʁɣȲʰʁʦ̍ʹȲूȲɴࢿࢽࢾࣆूʜȉʦʦȉʟȉɴȉȦʁɷʰȉʟȦʁɴȉʜʁɔʁȲȉȦʁɴʜȉɷɏȉɴȲɷʰʁȬʁʦ
seus respectivos processos de licenciamento ambiental ou de desapropriação foram:

ी

em transportes: BR-080/MT, BR-135/BA/MG, BR-135/MA, BR-242/MT, BR-319/AM/RO, BR-158/MT,
ॼࢾࣃࣀ्g¢ौ $ʟȉɆȉɆȲɴ Ȳ $ȲʟʟʁȦȉɴȲɷʰʁ Ȭȉ Áɔȉ jȉˑȲɆȊˑȲɫ Ȭʁ ʟɔʁ ¢ʁȦȉɷʰɔɷʦ २ȲȬʟȉɫ Ȭʁ ^ʁʹʟȲɷȩʁ३ौ
ɅȲʟʟʁˑɔȉʦ <Jsू <ȲʟʟʁɆʟȡʁ Ȳ <Js^ौ Ȳ ʁʦ ȉȲʟʁʜʁʟʰʁʦ ȬȲ <ɫʁʟɔȉɷʂʜʁɫɔʦ ȬȲ ʁʟʰʁ ɫȲɆʟȲू ȉɫȳɴ Ȭȉ
ࣃڍʁȬȉȬȉȬȲʁɷȦȲʦʦʚȲʦȲʟʁʜʁʟʰʹȊʟɔȉʦॼɫʁȦʁʦʹɫूjʁʟʰȲJȲȲɷʰʟȉɫौȲ

ी

ȲɴȲɷȲʟɆɔȉुɫɔɷɏȉʦȬȲʰʟȉɷʦɴɔʦʦȡʁɷȉɔɷʰȲʟɫɔɆȉȩȡʁgȉɷȉʹʦ्gॹʁȉÁɔʦʰȉ्ýौʹʦɔɷȉʦɏɔȬʟȲɫȳʰʟɔȦȉʦ
ȲɴûʹȲʟȲʟूȉʦʰȉɷɏȲɔʟȉू<ʁʟɴʁʦʁू¢ȉȥȉɣȉʟȉȲ¢ȲɫȶɴȉȦʁʁʟȥȉ्ौȲʂɫȲʁɆȊʦʁɅȲʟʰȉʜȲʟɴȉɷȲɷʰȲू
16ª e 17ª Rodadas do Regime de Concessão, 6ª Rodada sobre o Regime de Partilha de Produção e
Poço Transparente.

ʁɴʁ ʜȲʟʦʜȲȦʰɔˑȉʦ ʜȉʟȉ ࢿࢽࢿࢽू ȲʦʜȲʟȉॼʦȲ ̍ʹȲ ɏȉɣȉ ʹɴ ȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉɴȲɷʰʁ Ȭʁ ζʹ˗ʁ ʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰȉɫ ȉʁ
ɫɔȦȲɷȦɔȉɴȲɷʰʁ ȉɴȥɔȲɷʰȉɫ Ȭʁʦ ȲɴʜʟȲȲɷȬɔɴȲɷʰʁʦ ̍ʹȉɫɔεȦȉȬʁʦ ɷʁ Jू ʦȲɣȉ ʜʁʟ ȉʰʹȉȩȡʁ ȬɔʟȲʰȉ ɷʁʦ ʦȲʹʦ
processos, seja por meio do aprimoramento regulatório.

OLHAR UNIVER SAL SOBRE OS DIREITOS HUM ANOS
A promoção de uma nova abordagem dos direitos humanos no Brasil teve início em 2019. A criação
ȬʁgɔɷɔʦʰȳʟɔʁȬȉgʹɫɏȲʟूȬȉ<ȉɴɖɫɔȉȲȬʁʦ$ɔʟȲɔʰʁʦEʹɴȉɷʁʦ२gg<$E३ʰʟʁʹ˗ȲʹɴʁɫɏȉʟʜȉʹʰȉȬʁɷȉ
universalidade, na objetividade e na não seletividade de direitos.
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Tendo como base os preceitos da Declaração Universal de Direitos Humanos, o planejamento de políticas
ʜʺȥɫɔȦȉʦʜȉʟȉʁʦʜʟʂ˗ɔɴʁʦȉɷʁʦʜȉʦʦʁʹȉʦȲʜȉʹʰȉʟȲɴʹɴȉɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉȉɆɫʹʰɔɷȉȬʁʟȉू̍ʹȲʦȲȦʁɷȦʟȲʰɔˢʁʹ
no “Proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e defesa dos direitos humanos para todos”,

Sob o prisma internacional, o Brasil passou a ter uma nova orientação junto à ONU, marcada pelo
posicionamento favorável ao pleno exercício do direito à vida desde a concepção. O País rejeitou ainda a
promoção de conteúdos ideológicos velados como defesa de direitos humanos.
*ɷʰʟȲȉʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦȦʁɷʰʟɔȥʹɔȩʚȲʦʜȉʟȉࢿࢽࢿࢽूȲʦʰȊȉɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁȬʁʟʁɣȲʰʁ*ʦȦʁɫȉȬʁȲɴʁɴʹɴू̍ʹȲʰȲɴ
como objetivo proporcionar uma cultura de respeito aos direitos humanos, ao bem comum e à fraternidade
no ambiente escolar. O Projeto traz a proposta de uma metodologia curricular e extracurricular para
combater o ǤɸȪȪʗȓȶȅ, promover o respeito aos professores, aos alunos e às famílias, buscando minimizar
casos de automutilação, além da prevenção ao suicídio de estudantes.
A proteção dos direitos da criança e do adolescente também será ampliada em 2020, com a continuidade
ȬʁʟʁɆʟȉɴȉʟɔȉɷȩȉʟʁʰȲɆɔȬȉ२३ूɔɷʦʰɔʰʹɖȬʁȲɴࢿࢽࢾࣆू̍ʹȲʰȲɴʜʁʟʁȥɣȲʰɔˑʁ̍ʹȉɫɔεȦȉʟʁʦȉɆȲɷʰȲʦȬʁ
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGD) e, assim, aprimorar o atendimento,
a assistência e a proteção da criança e do adolescente com direitos violados. Para 2020, o Programa de
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) também terá avanços.
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ʜʟʁɆʟȉɴȉ̍ʹȲʟȲȦʁɷɏȲȦȲȉȬɔɆɷɔȬȉȬȲȬȉʜȲʦʦʁȉɏʹɴȉɷȉȲɴʦʹȉɔɷʰȲɆʟȉɫɔȬȉȬȲȲȬɔɴȲɷʦʚȲʦʟȲɫȉȦɔʁɷȉɔʦे
Inclui a promoção e defesa de direitos, valoriza a liberdade individual e tem foco no amparo subsidiário
à família.

Essenciais no sistema de proteção aos direitos das crianças e adolescentes, os Conselhos Tutelares foram
Ȳ̍ʹɔʜȉȬʁʦ Ȳɴ ࢾࢽࣆ gʹɷɔȦɖʜɔʁʦ ȬȲ ࢾࢿ *ʦʰȉȬʁʦे ȉʟȉɫȲɫȉɴȲɷʰȲू Ʌʁʟȉɴ ȦȉʜȉȦɔʰȉȬʁʦ ࣁूࣂ ɴɔɫ ȦʁɷʦȲɫɏȲɔʟʁʦ
tutelares da Amazônia Legal. Em 2020, serão capacitados mais de nove mil conselheiros em todo o País e
ࣀࢽࢽʁɷʦȲɫɏʁʦʦȲʟȡʁȲ̍ʹɔʜȉȬʁʦे
Em 2020, há a previsão da realização da 4ª Conferência Nacional da Juventude, evento com participação
ɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɫ Ȳ Ȭȉ ʦʁȦɔȲȬȉȬȲ Ȧɔˑɔɫू ̍ʹȲ ʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉʟȊ ȉ ȬɔʦȦʹʦʦȡʁ ȬȲ ʰȲɴȉʦ ʟȲɫȲˑȉɷʰȲʦ ʜȉʟȉ
ȲɷȦȉɴɔɷɏȉɴȲɷʰʁʦɷȉɅʁʟɴʹɫȉȩȡʁȬʁɫȉɷʁjȉȦɔʁɷȉɫʜȉʟȉȉXʹˑȲɷʰʹȬȲूȦʁɷɅʁʟɴȲʜʟȲˑɔʦȡʁȬȉ^Ȳɔɷूࢿࣂࣅेࢿࢾڎ
de 5 de agosto de 2013 (Estatuto da Juventude).
s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫˑɔʦȉȦʁɷʦʁɫɔȬȉʟȉʁɫɖʰɔȦȉȬȲʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉȉÁɖʰɔɴȉʦȬȲʟɔɴȲʦूȉʦʦȲɆʹʟȉɷȬʁ̍ʹȲʰȲɷɏȉɴ
seus direitos individuais e coletivos respeitados e efetivados pelo poder público.
ȉʟȉȉʜȲʦʦʁȉɔȬʁʦȉूȬȲʦʰȉȦȉॼʦȲʁʟʁɆʟȉɴȉআÁɔˑȲʟॹ*ɷˑȲɫɏȲȦɔɴȲɷʰʁʰɔˑʁȲȉʹȬȊˑȲɫইू̍ʹȲȥʹʦȦȉȉɔɷʦȲʟȩȡʁ
digital e social das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O Programa já foi implantado em 36
Municípios e, em 2020, serão alcançados 200 Municípios em todo o País. Outros 20 Conselhos Estaduais e
gʹɷɔȦɔʜȉɔʦȬȉȲʦʦʁȉJȬʁʦȉʦȲʟȡʁȲ̍ʹɔʜȉȬʁʦे¢ȉɴȥȳɴɏȉˑȲʟȊȬɔɫɔɆȶɷȦɔȉʦʜȉʟȉȲʦʰɖɴʹɫʁȚȦʟɔȉȩȡʁȬȲɅʹɷȬʁʦ
estaduais e municipais para a pessoa idosa e captação de doações a partir de dedução de Imposto de Renda.
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ȉʟȉ Ȭȉʟ ɴȉɔʦ ʁʜʁʟʰʹɷɔȬȉȬȲʦ ȉ ʹɴ ȲɷˑȲɫɏȲȦɔɴȲɷʰʁ Ȧʁɴ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲू ʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ ȲɴʜʟȲȲɷȬȲʟȊ
esforços para o fomento direto a atividades turísticas voltadas para a melhor idade. A conscientização
do dever de respeito à pessoa idosa no âmbito do sistema educacional será promovida pela inclusão nos
ȦʹʟʟɖȦʹɫʁʦȥȊʦɔȦʁʦȬȲȦʁɷʰȲʺȬʁʦˑʁɫʰȉȬʁʦȉʁʟȲʦʜȲɔʰʁȚʜȲʦʦʁȉɔȬʁʦȉूʜȉʟȉȬȉʟȲɅȲʰɔˑɔȬȉȬȲȉʁ̍ʹȲȬɔʦʜʚȲʁ
ȉʟʰɔɆʁࢿࢿȬʁ*ʦʰȉʰʹʰʁȬʁJȬʁʦʁ२^ȲɔɷूࢾࣁࣄेࢽࢾڎȬȲࢾڎȬȲʁʹʰʹȥʟʁȬȲࢿࢽࢽࣀ३े
Como medida de promoção dos direitos da mulher, foi aperfeiçoada a implementação do Programa Mulher
ȲɆʹʟȉȲʟʁʰȲɆɔȬȉू̍ʹȲȦʁɷʰȉȦʁɴȉʜȉʟȦȲʟɔȉȲȉʰʹȉȩȡʁȦʁɷɣʹɷʰȉȬʁʦgɔɷɔʦʰȳʟɔʁʦȬȉXʹʦʰɔȩȉȲȲɆʹʟȉɷȩȉ
Pública, da Saúde, da Cidadania, além de Estados e Municípios. O Programa prevê a construção e a
manutenção das Casas da Mulher Brasileira, bem como de unidades móveis para atendimento às mulheres
em situação de violência fora dos centros urbanos. Ainda no ano de 2019 foi lançado o projeto-piloto
আȉɫˑȲʹɴȉgʹɫɏȲʟইूɔɷɔȦɔȉʰɔˑȉ̍ʹȲʰȲɴȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁȉʹɴȲɷʰȉʟʁȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲȦɔˑɔɫȲȬȉʦ
instituições públicas e privadas nas ações de conscientização e prevenção à violência contra a mulher. Em
2020, está prevista a construção de outras Casas da Mulher Brasileira e a implantação de novas unidades
móveis de atendimento.
s =ʁˑȲʟɷʁ ȦʁɴȲȩʁʹ ȉ ȬȲɫɔɷȲȉʟ ʁʦ ȉˑȉɷȩʁʦ ̍ʹȲ ʜʟȲʰȲɷȬȲ ɔɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟ ɷȉ ʜʁɫɖʰɔȦȉ ȬȲ ȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁ Țʦ
ʜȲʦʦʁȉʦȦʁɴȬȲεȦɔȶɷȦɔȉे*ɴࢿࢽࢾࣆूʰȲˑȲɔɷɖȦɔʁʹɴȲʦɅʁʟȩʁɅȲȬȲʟȉɫʜȉʟȉʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉʟȬɔˑȲʟʦʁʦȉʟʰɔɆʁʦȬȉ^Ȳɔ
ʟȉʦɔɫȲɔʟȉȬȲJɷȦɫʹʦȡʁȬȉȲʦʦʁȉȦʁɴ$ȲεȦɔȶɷȦɔȉ२^Jॹ^ȲɔɷूࣃࣁࢾेࣀࢾڎȬȲࣃȬȲɣʹɫɏʁȬȲࢿࢽࢾࣂ३ेsɅʁȦʁȲɴ
ࢿࢽࢿࢽʦȲʟȊȉʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁȬʁȉʟʰɔɆʁࢿڎȬȲʦʦȉɫȲɔू̍ʹȲȬȲεɷȲʁɔɷʦʰʟʹɴȲɷʰʁȬȲȉˑȉɫɔȉȩȡʁȬȉȬȲεȦɔȶɷȦɔȉे¢ȉɫ
ɴȲȬɔȬȉʦȲȦʁɷεɆʹʟȉȦʁɴʁȲ˗ʰʟȲɴȉɴȲɷʰȲɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲूɣȊ̍ʹȲʁʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁȬɔʦʜȲɷʦȉȬʁȉʁȬȲεȦɔȲɷʰȲʜʁʟ
ʜȉʟʰȲȬʁʦȬɔˑȲʟʦʁʦʂʟɆȡʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦȳȬȲʦɔɆʹȉɫूʁ̍ʹȲʜȲɷȉɫɔˢȉȉɔɷȬȉɴȉɔʦȉ̍ʹȲɫȲʦ̍ʹȲूʦȲɴʜʁȬȲʟȲʦȦʁɫɏȲʟू
vivenciam impedimentos em sua capacidade de desempenhar atividades básicas ou mesmo de serem
ɔɷʰȲɆʟȉȬʁʦʜȲɫȉʦʁȦɔȲȬȉȬȲेʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁʜȲʟɴɔʰɔʟȊȉʹɷɔεȦȉȩȡʁȬȲʰɔʜʁʦȲȦȉʰȲɆʁʟɔȉʦȬȲȬȲεȦɔȶɷȦɔȉ
ʜȉʟȉ̍ʹȲʁʦȥȲɷȲεȦɔȊʟɔʁʦʰȲɷɏȉɴȉȦȲʦʦʁɅȉȦɔɫɔʰȉȬʁȉʦȲʟˑɔȩʁʦʜʺȥɫɔȦʁʦे
ȉʟȉȉʜʟʁʰȲȩȡʁȲʜʟʁɴʁȩȡʁȬʁʦȬɔʟȲɔʰʁʦȬʁʦʜʁˑʁʦɔɷȬɖɆȲɷȉʦूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȦʁɷȦȲɷʰʟȉȲʦɅʁʟȩʁʦʜȉʟȉ
assegurar a dignidade da pessoa humana e os procedimentos com vistas a garantir o direito à vida, à saúde
ȲȚɔɷʰȲɆʟɔȬȉȬȲ̎ɖʦɔȦȉȲʜʦɖ̍ʹɔȦȉȬȉʦȦʟɔȉɷȩȉʦूȬʁʦȉȬʁɫȲʦȦȲɷʰȲʦूȬȉʦɴʹɫɏȲʟȲʦूȬȉʦʜȲʦʦʁȉʦȦʁɴȬȲεȦɔȶɷȦɔȉ
e dos idosos indígenas, com prevalência sobre o respeito e o fomento às práticas tradicionais indígenas.
jʁȒɴȥɔʰʁȬȉʜʟʁʰȲȩȡʁȲʦʜȲȦɔȉɫȚɅȉɴɖɫɔȉूɷʁʦʰȲʟɴʁʦȬʁȉʟʰɔɆʁࢿࢿࣃȬȉʁɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁ<ȲȬȲʟȉɫȬȲࢾࣆࣅࣅूɅʁɔ
ʜʟʁɴʁˑɔȬʁȲʰȲʟȊȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲȲɴࢿࢽࢿࢽʁʟʁɣȲʰʁআ<ȉɴɖɫɔȉʦ<ʁʟʰȲʦইू̍ʹȲʜʟȲʰȲɷȬȲȉʹ˗ɔɫɔȉʟɷȉȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁ
de estratégias familiares efetivas para prevenir o consumo de álcool e drogas por crianças e adolescentes
de 10 a 14 anos.
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O Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos (SINDH), por sua vez, foi instituído para agregar
os diversos sistemas, portais e canais de atendimento de direitos humanos, bem como ampliar o controle

ʁʟεɴूȦȉȥȲȬȲʦʰȉȦȉʟʁȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁȬȉʁʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁɔɷʰȲʟɷȉȬʁʦʰʟȉȥȉɫɏʁʦɷȉʁɴɔʦʦȡʁȬȲɷɔʦʰɔȉे
Com foco em resultados concretos e análise fundada na legalidade foram analisados mais de 2,7 mil
processos ao longo do ano.
Retomando a transversalidade do tema “Direitos humanos na implementação de políticas públicas setoriais”,
destaca-se a instituição, em 2019, do projeto-piloto para o Programa Abrace o Marajó. A iniciativa busca
ȲɫȲˑȉʟʁJ$EȬʁʦࢾࣃgʹɷɔȦɖʜɔʁʦȬʁʟ̍ʹɔʜȳɫȉɆʁȬȲgȉʟȉɣʂ२३ʜʁʟɴȲɔʁȬȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬʁȉȦȲʦʦʁȲȬʁȉɫȦȉɷȦȲ
ȬȲʜʟʁɆʟȉɴȉʦɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɔʦȲȬȉɴȲɫɏʁʟɔȉȬȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲʜʟʁɴʁȩȡʁȲȬȲɅȲʦȉȬʁʦȬɔʟȲɔʰʁʦे
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ʦʁȥʟȲ ʁʦ ʟȲʰʁʟɷʁʦ ȬȉȬʁʦ Țʦ ȬȲɷʺɷȦɔȉʦ ʟȲɆɔʦʰʟȉȬȉʦे ʁȥ ʁ ȉʦʜȲȦʰʁ ʁʜȲʟȉȦɔʁɷȉɫू ɏʁʹˑȲ ʹɷɔεȦȉȩȡʁ Ȭȉʦ
ȦȲɷʰʟȉɔʦ $ɔʦ̍ʹȲॼࢾࢽࢽ Ȳ ^ɔɆʹȲॼࢾࣅࢽू Ȳू ʜʁʟ ȦʁɷʦȲɆʹɔɷʰȲू ʟȲȬʹȩȡʁ ʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉ ɷʁ ʰȲɴʜʁ ȬȲ ȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁे
ȉʟȉȉɴȲɫɏʁʟɔȉȦʁɷʰɖɷʹȉɷʁʦɔʦʰȲɴȉूɏȊȉȲ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉȬȲ̍ʹȲʦȲɔɴʜɫȲɴȲɷʰȲɴࢾࣁʜʁɷʰʁʦȬȲȦʁɷʰʟʁɫȲȬȲ
̍ʹȉɫɔȬȉȬȲȬʁȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁȲȬȉȬȲɴʁȦʟȉʰɔˢȉȩȡʁȬȲȉȦȲʦʦʁȚȦȲɷʰʟȉɫूȦʁɴȉʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬʁȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁ
bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O exercício de 2019 terminou com cerca de 4,1 milhões
de atendimentos e 265 mil denúncias sobre violações de direitos humanos e da família.

sʦȬȲʦȉεʁʦ̍ʹȲʦȲȉʜʟȲʦȲɷʰȉʟȉɴȬȲɅʁʟɴȉɷȉʰʹʟȉɫȲʜʁʟȦʁɷʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉʦȬȲȉȩʚȲʦɏʹɴȉɷȉʦʦȲʟˑɔʟȉɴʜȉʟȉ
ȬȲɔ˗ȉʟȦɫȉʟȉȉȉȥʟȉɷɆȶɷȦɔȉȬʁʦȦʁɷȦȲɔʰʁʦȬȲ$ȲɅȲʦȉȲʁȥȲʟȉɷɔȉɷʁʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁɷȉȦɔʁɷȉɫȲɴࢿࢽࢾࣆेʦ<ʁʟȩȉʦ
ʟɴȉȬȉʦȲʦʰɔˑȲʟȉɴʜʟȲʦȲɷʰȲʦȲɴȉȩʚȲʦȲʦʦȲɷȦɔȉɔʦʜȉʟȉ̍ʹȲʁȉɖʦɴʁʦʰʟȉʦʦȲʦʹȉȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲȬȲʟȲȉȩȡʁूȬȲ
construção de pontes de diálogo e de intervenções sociais.
ʜʁɫɖʰɔȦȉȲ˗ʰȲʟɷȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉʰʟʁʹ˗ȲɷʁˑʁʦȉɷʦȲɔʁʦȲɔȬȲȉɔʦʜȉʟȉʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉʟȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦʟȲȉɔʦȉʁȦɔȬȉȬȡʁ
brasileiro. Para isso, lançou uma nova identidade internacional, fundamentada em pilares essenciais, com
ênfase na democracia, na liberdade, em patriotismo e na prosperidade.

D E FE SA N AC I O N A L
O Brasil privilegia a paz e defende o diálogo e as negociações para a solução das controvérsias entre os
*ʦʰȉȬʁʦेsʦȲˑȲɷʰʁʦ̍ʹȲɴȉʟȦȉɴȉɏɔʦʰʂʟɔȉȬʁȉɖʦȉʰȲʦʰȉɴʰȉɫʜʁʦʰʹʟȉȲɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɴʁʦȲʹʜʁʦɔȦɔʁɷȉɴȲɷʰʁ
ɷȉʦʟȲɫȉȩʚȲʦȲ˗ʰȲʟɷȉʦेjȡʁʁȥʦʰȉɷʰȲूȳȲʦʦȲɷȦɔȉɫ̍ʹȲȉjȉȩȡʁȬȲȬɔ̍ʹȲȦʁɷʰɖɷʹȉȉʰȲɷȩȡʁȚȬȲɅȲʦȉȬȉȊʰʟɔȉू
para garantir a soberania, os interesses nacionais e a segurança do Estado e da sociedade, haja vista a
condição sistemática de instabilidade interna e externa e de novas ameaças, como: i) a crescente ameaça
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ʰȲʟʟʁʟɔʦʰȉʰʟȉɷʦɷȉȦɔʁɷȉɫौɔɔ३ʁȉʹɴȲɷʰʁȬȲȬȲɫɔʰʁʦʰʟȉɷʦɅʟʁɷʰȲɔʟɔȩʁʦȲȉɴȥɔȲɷʰȉɔʦौɔɔɔ३ȉɴȉɔʁʟɔɷȦɔȬȶɷȦɔȉ
ȬȲȉʰȉ̍ʹȲʦȦɔȥȲʟɷȳʰɔȦʁʦौɔˑ३ʁɴȉɔʁʟʟɔʦȦʁʜȉʟȉȉʦɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦȦʟɖʰɔȦȉʦौˑ३ȉȦʟȲʦȦȲɷʰȲȉʰʹȉȩȡʁȬʁȦʟɔɴȲ
ʁʟɆȉɷɔˢȉȬʁȲɴʟȲȬȲʦʰʟȉɷʦɷȉȦɔʁɷȉɔʦौȲˑɔ३ȉɔɷʰȲɷʦɔεȦȉȩȡʁȬʁʦζʹ˗ʁʦɴɔɆʟȉʰʂʟɔʁʦे
Diante desse contexto, a Defesa Nacional, conceituada como o conjunto de atitudes, medidas e ações do
Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do território, das águas jurisdicionais, da soberania
e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas, é
essencial para a consecução do desejado grau de segurança do País.
ȬȲɅȲʦȉɷȉȦɔʁɷȉɫȳɔɷȬɔʦʦʁȦɔȊˑȲɫȬʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁूɷȉɴȲȬɔȬȉȲɴ̍ʹȲʹɴȲˑȲɷʰʹȉɫȲɴʜʟȲɆʁȬȉȲ˗ʜʟȲʦʦȡʁ
ɴɔɫɔʰȉʟ ȬȲʜȲɷȬȲ Ȭȉʦ ȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲʦ ȬȲ ̍ʹȲ ȬɔʦʜʚȲ ʁ ȉɖʦ २ɔɷɅʟȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦू ɔɷʦʰȉɫȉȬȉʦ Ȳ ʜʁʰȲɷȦɔȉɔʦू Ȳ Ȧȉʜɔʰȉɫ
ɏʹɴȉɷʁ३ूȉʁɴȲʦɴʁʰȲɴʜʁȲɴ̍ʹȲȦʁɷʰʟɔȥʹɔʜȉʟȉʁɔɷȦʟȲɴȲɷʰʁȬȉʦʜʁʰȲɷȦɔȉɫɔȬȉȬȲʦɷȉȦɔʁɷȉɔʦूȲɴȲʦʜȲȦɔȉɫ
ȬȉʦɔɷȬʹʦʰʟɔȉɔʦूȲʜȉʟȉʁȉʜʟɔɴʁʟȉɴȲɷʰʁȬȲʰʁȬʁʦʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦȬȲ̍ʹȲȬɔʦʜʚȲʁ*ʦʰȉȬʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁेsɅʁɴȲɷʰʁ
ȉʹɴȉɔɷȬʺʦʰʟɔȉɷȉȦɔʁɷȉɫȬȲȬȲɅȲʦȉȦʁɷʰʟɔȥʹɔʜȉʟȉʁȦʟȲʦȦɔɴȲɷʰʁȬʁȉɖʦूɷȉɴȲȬɔȬȉȲɴ̍ʹȲɆȲʟȉȬɔˑɔʦȉʦू
ʜʁʟɴȲɔʁȬȉʦȲ˗ʜʁʟʰȉȩʚȲʦूȲɴʜʟȲɆʁʦȬɔʟȲʰʁʦȲɔɷȬɔʟȲʰʁʦȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑȲʜʟʁȬʹʰʁʦ̍ʹȲʦȲʟȡʁʺʰȲɔʦȉʁʦȲʰʁʟȦɔˑɔɫे
ʁɴȲʦɴʁʰȲɴʜʁूȳɔɴʜȲʟɔʁʦʁ̍ʹȲʁȉʜȉʟȉʰʁȬȲȬȲɅȲʦȉȲʦʰȲɣȉȬȲȉȦʁʟȬʁȦʁɴȉʦɴȉɔʦȉˑȉɷȩȉȬȉʦʜʟȊʰɔȦȉʦȲ
ʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦूʁ̍ʹȲʟȲ̍ʹȲʟȉȦʁɷȬɔȩȡʁȬȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȦɔȲɷʰɖεȦʁȲʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁɷȉȦɔʁɷȉɫɷʁ*ʦʰȉȬʁȬȉȉʟʰȲे
A paz, a segurança e a estabilidade do Brasil necessitam de ações integradas e coordenadas nas esferas
ȬʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁूʜȉʟȉȉʟȲȬʹȩȡʁȬȉʦȬȲεȦɔȶɷȦɔȉʦȲʦʰʟʹʰʹʟȉɔʦȬȲʹɴȉɷȉȩȡʁौȬȉȬɔʜɫʁɴȉȦɔȉूʜȉʟȉȉ
ȦʁɷɣʹɆȉȩȡʁ Ȭʁʦ ɔɷʰȲʟȲʦʦȲʦ ȦʁɷζɔʰȉɷʰȲʦ ȬȲ ʜȉɖʦȲʦौ Ȳ Ȭȉ ȬȲɅȲʦȉू ʜȉʟȉ ȉ Ȭɔʦʦʹȉʦȡʁ ʁʹ ʁ ȲɷɅʟȲɷʰȉɴȲɷʰʁ ȬȲ
ações hostis.
 ʟȲʦʰʟɔȩȡʁ ʁʟȩȉɴȲɷʰȊʟɔȉू Ȳɴ ɅȉȦȲ Ȭʁ ȦȲɷȊʟɔʁ εʦȦȉɫ Ȭʁ ȉɖʦू ʰȉɴȥȳɴ ʜʟȲȦɔʦȉ ȬȲ ȦʁɷʦʰȉɷʰȲ ȉʰȲɷȩȡʁू
pois a falta de regularidade na alocação de recursos na área de Defesa impacta decisivamente no
ritmo de desenvolvimento de projetos prioritários do setor e na manutenção do estado de prontidão
Ȭȉʦ<ʁʟȩȉʦʟɴȉȬȉʦेsgɔɷɔʦʰȳʟɔʁȬȉ$ȲɅȲʦȉʰʟȉȥȉɫɏȉɷȉȥʹʦȦȉȬȲʦʁɫʹȩʚȲʦˑɔȊˑȲɔʦʜȉʟȉʦʹʜɫȉɷʰȉʟȲʦʦȲ
ʁȥʦʰȊȦʹɫʁȬȲɅʁʟɴȉȬȲεɷɔʰɔˑȉेȉʟȉɴɔʰɔɆȉʟʁʦʟɔʦȦʁʦȲȉʦȉɴȲȉȩȉʦȳɷȲȦȲʦʦȊʟɔʁूȬȲɷʰʟȲʁʹʰʟʁʦȉʦʜȲȦʰʁʦू
o desenvolvimento de capacidades nacionais de defesa, observando o disposto na Política Nacional de
$ȲɅȲʦȉȲɷȉ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲ$ȲɅȲʦȉूȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉुɔ३ȉʦȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲʦȬȲȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁȲȦʁɷʰʟʁɫȲू
ȬȲɆȲʦʰȡʁȬȉɔɷɅʁʟɴȉȩȡʁȲȬȲɴʁȥɔɫɔˢȉȩȡʁौɔɔ३ʁɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȲȉȬɔɅʹʦȡʁȬȲʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦȬȲʹʦʁȬʹȉɫȲ
ɴɔɫɔʰȉʟूʦʁȥʟȲʰʹȬʁȬʁʦʦȲʰʁʟȲʦɷʹȦɫȲȉʟूȉȲʟʁȲʦʜȉȦɔȉɫȲȦɔȥȲʟɷȳʰɔȦʁौɔɔɔ३ʁʟʁȥʹʦʰȲȦɔɴȲɷʰʁȬȉȉʦȲJɷȬʹʦʰʟɔȉɫ
Ȭȉ$ȲɅȲʦȉौɔˑ३ʁɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȉȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁȲȬȉȉʰʹȉȩȡʁɔɷʰȲʟȉɆȶɷȦɔȉʦȲȬȉʰʟʁȦȉȬȲɔɷɅʁʟɴȉȩʚȲʦौˑ३ȉ
ȉȬȲ̍ʹȉȩȡʁȬʁʦɴȲɔʁʦȲȬʁʦɴȳʰʁȬʁʦȬȲˑɔɆɔɫȒɷȦɔȉʦʁȥʟȲʁʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁɷȉȦɔʁɷȉɫूɔɷȦɫʹɔɷȬʁȉÒʁɷȉ*ȦʁɷʅɴɔȦȉ
Exclusiva, a plataforma continental, o espaço exterior sobrejacente e o espaço cibernético, entre outras
ȊʟȲȉʦȬȲɔɷʰȲʟȲʦʦȲौˑɔ३ʁɔɷʰȲʟȦȒɴȥɔʁȲȉʦʜȉʟȦȲʟɔȉʦȦʁɴʁʹʰʟʁʦʜȉɖʦȲʦȬȲʰȲɷʰʁʟȲʦȬȲʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉʦȬȲɔɷʰȲʟȲʦʦȲ
ȲȬȲȬȲʦʰȉ̍ʹȲɷʁȦȲɷȊʟɔʁɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫौȲˑɔɔ३ȉȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁȬȉʜʟȲʦȲɷȩȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉɷȉɷʰȊʟʰɔȦȉूȬȲɴʁȬʁ
a garantir a participação no processo de decisão sobre o destino da região.

*ɴࢿࢽࢾࣆूʁ=ʁˑȲʟɷʁȬȲʹȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲȚɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȬȉʦ<ʁʟȩȉʦʟɴȉȬȉʦɷʁʰȉȬȉɴȲɷʰȲʜʁʟɴȲɔʁȬʁʦ
seus projetos estratégicos de reaparelhamento estrutural e de fortalecimento dos sistemas de vigilância dos
espaços terrestres aéreos e das águas jurisdicionais brasileiras.
O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) iniciou, em 2019, a fase de provas de mar
do primeiro submarino convencional, denominado Riachuelo (S40), e iniciou a fase de execução do
ȬȲʰȉɫɏȉɴȲɷʰʁȬʁʹȥɴȉʟɔɷʁȬȲʟʁʜʹɫʦȡʁjʹȦɫȲȉʟ२jঀ३ूʁʦ̍ʹȉɔʦȦʁɷʰʟɔȥʹɔʟȡʁȬȲȦɔʦɔˑȉɴȲɷʰȲʜȉʟȉ
a proteção dos 5,7 mil km2 de área marítima e para garantir a soberania brasileira no mar. Para 2020 está
previsto o lançamento do segundo submarino convencional, o Humaitá, e a incorporação do submarino
Riachuelo à Marinha do Brasil, com a entrega ao setor operativo. Também há a previsão da entrega da
Área Norte da Base Naval da Ilha da Madeira.
$ȲʦʰȉȦȉɴॼʦȲȉʦȲɷʰʟȲɆȉʦूȲɴࢿࢽࢾࣆूɷʁȒɴȥɔʰʁȬȉʦ<ʁʟȩȉʦ¢ȲʟʟȲʦʰʟȲʦूȬȲࣃࢽˑɔȉʰʹʟȉʦȥɫɔɷȬȉȬȉʦɷʁȒɴȥɔʰʁ
do Programa Guarani e, no âmbito do Programa Astros, de sete viaturas lançadoras múltiplas universais.
Além disso, foram modernizados nove helicópteros e instalado o simulador virtual tático no Centro de
JɷʦʰʟʹȩȡʁȬȲʟʰɔɫɏȉʟɔȉȬȲgɖʦʦȲɔʦȲ<ʁɆʹȲʰȲʦे
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Esses pressupostos se alinham à visão de futuro do Ministério de Defesa, de ser efetivo participante
Ȭʁ ȲʦɅʁʟȩʁ ɷȉȦɔʁɷȉɫ ȬȲ ȬȲɅȲʦȉू ȬɔʦʜʁɷȬʁ ȬȲ <ʁʟȩȉʦ ʟɴȉȬȉʦ ɴʁȬȲʟɷȉʦू ȦʁɴʜȉʰɖˑȲɔʦू ȉȬȲ̍ʹȉȬȉɴȲɷʰȲ
preparadas e permanentemente prontas para serem empregadas e ao objetivo do Programa Defesa
jȉȦɔʁɷȉɫूȬȲʜʟȲʜȉʟȉʟȉȬȲ̍ʹȉȬȉɴȲɷʰȲȉʦ<ʁʟȩȉʦʟɴȉȬȉʦʜȉʟȉȉȬȲɅȲʦȉȬʁȉɖʦȦʁɷʰʟȉȉɴȲȉȩȉʦȲʜȉʟȉȉ
ʜʟʁʰȲȩȡʁȬȲʦʹȉʁʟȬȲɴɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫȲȬȲʦʹȉʦʟɔ̍ʹȲˢȉʦे

Paralelamente estão sendo tomadas as providências para a conclusão do projeto-piloto do Sistema
JɷʰȲɆʟȉȬʁȬȲgʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȬȲ<ʟʁɷʰȲɔʟȉʦ२ɔʦɅʟʁɷ३ूʜʟʁɆʟȉɴȉȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁȬȲʦʰɔɷȉȬʁȉʁɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁ
da presença e da capacidade de monitoramento do Estado na faixa de fronteira terrestre de Mato Grosso
do Sul. Em 2019 também foram implantados sensores de recepção eletromagnético “Sentinela” — de
ʜʟʁȬʹȩȡʁɷȉȦɔʁɷȉɫॸȲʟȉȬȉʟȲʦȲȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦȬȲˑɔʦȡʁɷʁʰʹʟɷȉʜȉʟȉʁʟɆȉɷɔˢȉȩʚȲʦɴɔɫɔʰȉʟȲʦȦʁɴʦȲȬȲ
ɷȉ̍ʹȲɫȲ*ʦʰȉȬʁेɫȳɴȬɔʦʦʁɅʁʟȉɴɴʁȬȲʟɷɔˢȉȬʁʦȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦȬʁɔʦʰȲɴȉȬȲʁɴʹɷɔȦȉȩʚȲʦgɔɫɔʰȉʟȲʦ
por Satélite (Siscomis), principal canal de comunicação de dados militares operacionais, composto por um
segmento espacial e um terrestre e trata de uma infraestrutura completa para enlaces digitais, por meio de
satélites de comunicações e de enlaces terrestres.
sɔʦɅʟʁɷʜʟȲˑȶʜȉʟȉʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢿࢽुɔ३ȉȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁȬȲʁʜʰʟʅɷɔȦʁʦूʟȉȬȉʟȲʦूɴȉʰȲʟɔȉɫȬȲȦʁɴʹɷɔȦȉȩʚȲʦȲɴȲɔʁʦ
ȬȲʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲʰȲʟʟȲʦʰʟȲʦȲζʹˑɔȉɔʦौɔɔ३ȉɔɷʦʰȉɫȉȩȡʁȬȲȦȲɷʰʟʁʦȬȲȦʁɴȉɷȬʁȲȦʁɷʰʟʁɫȲौɔɔɔ३ȉȦʁɷʰʟȉʰȉȩȡʁȬȲ
ʦʹʜʁʟʰȲɫʁɆɖʦʰɔȦʁɔɷʰȲɆʟȉȬʁौȲɔˑ३ȉʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲʁȥʟȉʦȬȲȲɷɆȲɷɏȉʟɔȉौʰʹȬʁɔʦʦʁʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉɷȬʁʁȉʹɴȲɷʰʁ
da área de cobertura do programa, particularmente ao longo da faixa de fronteira dos Estados de Mato
Grosso, Paraná, Santa Catarina e Amazonas.
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No âmbito do Sistema Astros 2020, terá prosseguimento o desenvolvimento do míssil tático de cruzeiro
ȲȬʁɅʁɆʹȲʰȲɆʹɔȉȬʁࣁࢽ=ेȲʟȡʁȉȬ̍ʹɔʟɔȬȉʦɴȉɔʦȬʹȉʦʹɷɔȬȉȬȲʦȬȲȦʁɷʰʟʁɫȲȬȲɅʁɆʁȲʹɴȉʁεȦɔɷȉ
veicular eletrônica e haverá a modernização de mais duas unidades de controle de fogo. Para o Programa
=ʹȉʟȉɷɔू ɏȊ ȉ ʜʟȲˑɔʦȡʁ ȬȲ ȉȬ̍ʹɔʟɔʟ ɴȉɔʦ ࣃࢽ ˑɔȉʰʹʟȉʦ ȥɫɔɷȬȉȬȉʦ ȬȲ ʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲ ȬȲ ʜȲʦʦʁȉɫ ɴȳȬɔȉʦ ʦʁȥʟȲ
rodas 6 x 6 e de implementos de engenharia para serem integrados às viaturas. Há também a previsão do
início do recebimento do primeiro lote de viaturas blindadas multitarefa leves sobre rodas, possibilitando
o aumento da capacidade de dissuasão contra ameaças externas e de atuação nas Operações de Garantia
da Lei e da Ordem (GLO).
sʟʁɆʟȉɴȉ$ȲɅȲʦȉɷʰɔȉȳʟȲȉʜʟȲˑȶʜȉʟȉࢿࢽࢿࢽȉȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁȬȲʟȉȬȉʟȲʦȬȲȥʹʦȦȉ*gॼࣃࢽȲȬȲȦȲɷʰʟʁʦ
ȬȲʁʜȲʟȉȩʚȲʦȬȲȉʟʰɔɫɏȉʟɔȉȉɷʰɔȉȳʟȲȉȲɫȲʰʟʅɷɔȦʁʦू̍ʹȲʜȲʟɴɔʰɔʟȡʁɴȉɔʁʟȦʁɷʦȦɔȶɷȦɔȉʦɔʰʹȉȦɔʁɷȉɫȬʁȲʦʜȉȩʁ
ȉȳʟȲʁूȉɫȲʟʰȉȉɷʰȲȦɔʜȉȬʁȲȉȦɔʁɷȉɴȲɷʰʁȬʁʦɔʦʰȲɴȉȬȲȉʟɴȉʦȉɷʰɔȉȳʟȲȉʦȦʁɴʟȉʜɔȬȲˢȲȲεȦɔȶɷȦɔȉे
 <ʁʟȩȉ ȳʟȲȉ ʟȉʦɔɫȲɔʟȉ ʟȲȦȲȥȲʹू Ȳɴ ࢿࢽࢾࣆू Ȭʹȉʦ ȉȲʟʁɷȉˑȲʦ ȬȲ ʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲ ȉȳʟȲʁ ɫʁɆɖʦʰɔȦʁू ʟȲɅȲʟȲɷʰȲʦ ȉʁ
ʟʁɣȲʰʁ Zॼࣀࣆࢽू ȉʦ ̍ʹȉɔʦ ʦȲ ȲɷȦʁɷʰʟȉɴ Ȳɴ ɅȉʦȲ εɷȉɫ ȬȲ ȦȲʟʰɔεȦȉȩȡʁू ɷȲȦȲʦʦȊʟɔȉ Ț ʜɫȲɷȉ ʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁ Ȭʁ
ʟȲȦʹʟʦʁे *ɴ ȉɆʁʦʰʁ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆू Ʌʁɔ ʟȲȉɫɔˢȉȬʁ ʁ ʜʟɔɴȲɔʟʁ ˑʁʁ Ȭʁ ȉˑɔȡʁ ȬȲ ȦʁɴȥȉʰȲ =ʟɔʜȲɷ २ʟʁɣȲʰʁ <ঀÇࢿ३ू
Ȳɴ ^ɔɷɦʋʜɔɷɆ ɷȉ ʹȳȦɔȉू ̍ʹȲ ȬȲʹ ɔɷɖȦɔʁ Ț ʦʹȉ ɅȉʦȲ ȬȲ ȦȲʟʰɔεȦȉȩȡʁ ȉȲʟʁɷȊʹʰɔȦȉे ÁȉɫȲ ȬȲʦʰȉȦȉʟू ȉɔɷȬȉू ʁ
ʟȲȦȲȥɔɴȲɷʰʁȬȉʦȲɆʹɷȬȉȉȲʟʁɷȉˑȲॼࢾࢽࣂूȬȲʹʦȦȉȲȉɫˑȉɴȲɷʰʁूȬʁʟʁɣȲʰʁ^Çॼࢿू̍ʹȲʦȲʟȊʹʰɔɫɔˢȉȬȉ
em missões de ajuda humanitária e busca de aeronaves acidentadas.
ȉʟȉࢿࢽࢿࢽूȲʦʰȊʜʟȲˑɔʦʰʁȉɔɷȬȉ̍ʹȲʁʟʁɣȲʰʁZॼࣀࣆࢽȲɷʰʟȲɆʹȲʰʟȶʦȉȲʟʁɷȉˑȲʦू̍ʹȉɷȬʁʦȲʟȊȲɷȦȲʟʟȉȬȉȉ
ȦȲʟʰɔεȦȉȩȡʁ ɴɔɫɔʰȉʟ Ȭȉʦ ʺɫʰɔɴȉʦ ɅʹɷȦɔʁɷȉɫɔȬȉȬȲʦे ʦʦɔɴ ʰȲʟȊ ɔɷɖȦɔʁ ȉ ʦʹȥʦʰɔʰʹɔȩȡʁ Ȭȉʦ ȉȲʟʁɷȉˑȲʦ ॼࢾࣀࢽ
E+©^*े s ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ Ȳ ȉ ȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁ ȬȲʦʦȉʦ ȉȲʟʁɷȉˑȲʦ ȦʁɫʁȦȉɴ Ȳɴ ȲˑɔȬȶɷȦɔȉ ȉʦ ȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲʦ
do produto nacional e proporcionam diversos impactos positivos para o País, tais como: i) formação
Ȳ ȦȉʜȉȦɔʰȉȩȡʁ ȬȲ ʟȲȦʹʟʦʁʦ ɏʹɴȉɷʁʦ ȬȲȬɔȦȉȬʁʦ ȉ ʜʟʁȬʹʰʁʦ ȬȲ ʰȲȦɷʁɫʁɆɔȉ ȬȲ ʜʁɷʰȉौ ɔɔ३ ɆȲʟȉȩȡʁ ȬȲ ɷʁˑȉʦ
ȦʁɴʜȲʰȶɷȦɔȉʦ Ȳɴ ȲɷɆȲɷɏȉʟɔȉौ ɔɔɔ३ ɆȲʟȉȩȡʁ ȬȲ ȲɴʜʟȲɆʁʦौ ɔˑ३ ȉʹɴȲɷʰʁ ȬȲ Ȳ˗ʜʁʟʰȉȩʚȲʦौ Ȳ ˑ३ ȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁ
da liderança regional do Brasil no setor aeroespacial. No Projeto do Gripen-NG, destaca-se a chegada da
primeira aeronave brasileira para a realização dos ensaios no Brasil. Com isso, terá início o período da
participação brasileira com maior efetividade.
No caso do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE), planeja-se para 2020 a seleção e a contratação
da empresa para fornecimento do Sistema CARPONIS-1 (constelação de microssatélites), a elaboração dos
planos de transferência de tecnologia às empresas nacionais e as etapas de desenvolvimento dos produtos.
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ȉʟȉʁʟʁɆʟȉɴȉ$ȲɅȲʦȉɔȥȲʟɷȳʰɔȦȉूȲʦʰȊʜɫȉɷȲɣȉȬȉȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁȬȲȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦȬȲȓȅ&ǈʧǈ, de licenças
de ɥɀ̼ʑǈɞǱɥ e a implantação do laboratório de proteção cibernética do Sistema de Comando e Controle,
visando à melhoria da proteção das redes corporativas.

Em 2019, foram autorizadas pelo Presidente da República, em conformidade com o artigo 142
Ȭȉ ʁɷʦʰɔʰʹɔȩȡʁ <ȲȬȲʟȉɫ ȬȲ ࢾࣆࣅࣅू  =^sʦ Ȳ Ȳ˗ȲȦʹʰȉȬȉʦ ȉȩʚȲʦ ʦʹȥʦɔȬɔȊʟɔȉʦ ȬȲ ȦʁʁʜȲʟȉȩȡʁ Ȧʁɴ ʁ
ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ ɷȉȦɔʁɷȉɫ Ȳ Ȧʁɴ ȉ ȬȲɅȲʦȉ Ȧɔˑɔɫू ʰʁȬȉʦ ʟȲȉɫɔˢȉȬȉʦ ʜȲɫȉʦ <ʁʟȩȉʦ ʟɴȉȬȉʦू ɴȲʟȲȦȲɷȬʁ
ȬȲʦʰȉ̍ʹȲȉʦʟȲɫȉȦɔʁɷȉȬȉʦȉʦȲɆʹɔʟु

ी

ȉʁʜȲʟȉȩȡʁÁȲʟȬȲʟȉʦɔɫू̍ʹȲʰȲˑȲȦʁɴʁʜʟɔɷȦɔʜȉɫʁȥɣȲʰɔˑʁʁɫȲˑȉɷʰȉɴȲɷʰʁȲʁȦʁɴȥȉʰȲȉʁʦɅʁȦʁʦ
ȬȲɔɷȦȶɷȬɔʁɷȉʟȲɆɔȡʁɴȉˢʅɷɔȦȉे<ʁʟȉɴȲɴʜʟȲɆȉȬʁʦࢾࢽेࣅࣀࣄɴɔɫɔʰȉʟȲʦू̍ʹȲȉɣʹȬȉʟȉɴɷʁȦʁɴȥȉʰȲ
de 1.835 focos de incêndios, na apreensão de mais de 23 mil m3 de madeira e na aplicação de
রࢾࣁࢿɴɔɫɏʚȲʦȲɴɴʹɫʰȉेȉʟȉȦʁɷɅȲʟɔʟɴȉɔʁʟȲ̎ɔȦɔȶɷȦɔȉȚʁʜȲʟȉȩȡʁɅʁɔȦʟɔȉȬʁʁaplicativo Olhos
de ÁguiaॹûʹȲɔɴȉȬȉʦूȦʁɴȉɅʹɷȩȡʁȬȲʟȲɆɔʦʰʟȉʟूʜʁʟɴȲɔʁȬȲɅʁʰʁʦȲȦʁʁʟȬȲɷȉȬȉʦɆȲʁɆʟȊ̎ɔȦȉʦू
novos focos de calor na região. O aplicativo foi oferecido para agentes parceiros, como o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e auxiliou em suas
ȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦȬȲȦȉɴʜʁौ

ी

ɴȉɔʦȬȲࣀࢽࢽsʜȲʟȉȩʚȲʦɆȉʰȉू̍ʹȲɔɷʰȲɆʟȉɴʁɫȉɷʁ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁȬȲ<ʟʁɷʰȲɔʟȉʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫू
ȉȩȡʁȬȲɆʟȉɷȬȲȲʦȦȉɫȉʜȉʟȉɅʁʟʰȉɫȲȦȲʟȉʦȲɆʹʟȉɷȩȉȬʁʦ̍ʹȉʦȲࢾࣄɴɔɫɦɴȬȲɅʟʁɷʰȲɔʟȉʦूȦʁɷʰȲɴʜɫȉɷȬʁ
ȉȩʚȲʦȬȲʦʰɔɷȉȬȉʦȉȦʁɔȥɔʟȬȲɫɔʰʁʦʰʟȉɷʦɅʟʁɷʰȲɔʟɔȩʁʦूȦʁɴʁɷȉʟȦʁʰʟȊεȦʁूȦʁɷʰʟȉȥȉɷȬʁȲȬȲʦȦȉɴɔɷɏʁू
ʰʟȊεȦʁ ȬȲ ȉʟɴȉʦ Ȳ ɴʹɷɔȩʚȲʦू ȦʟɔɴȲʦ ȉɴȥɔȲɷʰȉɔʦू ɔɴɔɆʟȉȩȡʁ Ȳ Ɇȉʟɔɴʜʁʦ ɔɫȲɆȉɔʦे *ɴ ࢿࢽࢾࣆू Ʌʁʟȉɴ
executadas 90 mil inspeções, vistorias e revista de pessoas e veículos, bem como oito mil patrulhas
ʰȲʟʟȲʦʰʟȲʦूɷȉˑȉɔʦȲȉȳʟȲȉʦɷȉʦɅʟʁɷʰȲɔʟȉʦȉɴȉˢʅɷɔȦȉूʁȲʦʰȲȲʦʹɫȬʁȉɖʦौȲ

ी

ȉʁʜȲʟȉȩȡʁɴȉˢʅɷɔȉˢʹɫूgȉʟ^ɔɴʜʁȳÁɔȬȉू̍ʹȲȉʰʹʁʹȲɴɴȉɔʦȬȲࣀɴɔɫɦɴȬȉȦʁʦʰȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉू
com o emprego de 34 navios, 22 aeronaves e um total de mais de dez mil homens e mulheres do
=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫेʦɴȲȬɔȬȉʦɅʁʟȉɴȉȬʁʰȉȬȉʦȲɴȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁȦʁɴʁJɷʦʰɔʰʹʰʁʟȉʦɔɫȲɔʟʁȬʁgȲɔʁ
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação
Ȭȉ ɔʁȬɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲ २Jgɔʁ३ू ʁɫɖȦɔȉ <ȲȬȲʟȉɫू ɆȶɷȦɔȉ jȉȦɔʁɷȉɫ Ȭʁ ȲʰʟʂɫȲʁ २j३ू Ȳʰʟʁȥʟȉʦ Ȳ
entidades dos Municípios afetados. O foco foi na preservação do meio ambiente e no zelo pela saúde
da população e dos turistas.
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ɫȳɴ Ȭɔʦʦʁू ʜʟȲʰȲɷȬȲॼʦȲ Ȭȉʟ ʜʟʁʦʦȲɆʹɔɴȲɷʰʁ ȉʁ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ Ȭʁ ȊȬɔʁ $ȲεɷɔȬʁ ʜʁʟ ɀ̼ʑǈɞǱ
ȬȲ $ȲɅȲʦȉ २$ঀ$ȲɅȲʦȉ३ू ʜʟʁɣȲʰʁ ̍ʹȲ ʜʟȲʰȲɷȬȲु ɔ३ ʜʟʁɴʁˑȲʟ ȉ ɔɷʰȲʟʁʜȲʟȉȥɔɫɔȬȉȬȲ ȲɷʰʟȲ ȉʦ <ʁʟȩȉʦ
ʟɴȉȬȉʦȬʁʟȉʦɔɫȲ̍ʹȲʰȲɴʜʁʟʁȥɣȲʰɔˑʁʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȲʹɴȉɅȉɴɖɫɔȉȬȲȲ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦȬȲʟȊȬɔʁ
ɴʹɫʰɔȥȉɷȬȉȦȉʜȉˢȬȲȲ˗ȲȦʹʰȉʟȬɔˑȲʟʦȉʦɅʁʟɴȉʦȬȲʁɷȬȉौɔɔ३ȦʁɷʰɔɷʹȉʟȉɴʁȬȲʟɷɔˢȉȩȡʁȬȲɏȲɫɔȦʂʜʰȲʟʁʦू
com o recebimento de módulos do sistema de armamento axial e de imageamento de simulador de
ˑʁʁू ȦʁɷɅȲʟɔɷȬʁ ɴȲɫɏʁʟ ȬȲʦȲɴʜȲɷɏʁ Ț ȉˑɔȉȩȡʁ Ȭʁ *˗ȳʟȦɔʰʁौ ɔɔɔ३ ɔɴʜɫȉɷʰȉʟ ʁ ʜʟʁʰʂʰɔʜʁ Ȭʁ Ȳɷʰʟʁ ȬȲ
Coordenação de Operações Móvel, como parte do programa relacionado à proteção das infraestruturas
ȦʟɖʰɔȦȉʦȬʁʜȉɖʦ२ʟʁʰȲɆȲʟ३ौȲɔˑ३ʁȥʰȲʟɔʦʰȲɴȉʦȳʟȲʁʦȲɴʁʰȉɴȲɷʰȲɔɫʁʰȉȬʁʦ२३े
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ʁɴʟȲɫȉȩȡʁȚɴȉˢʅɷɔȉ^ȲɆȉɫूȦȉȥȲʟȲɆɔʦʰʟȉʟ̍ʹȲɷʁʜȲʟɖʁȬʁȦʁɴʜʟȲȲɷȬɔȬʁȲɷʰʟȲʁʦɴȲʦȲʦȬȲʁʹʰʹȥʟʁ
ȉȉȥʟɔɫूȉȬȲʰȲȦȩȡʁȬʁȬȲʦɴȉʰȉɴȲɷʰʁȲʁʹʰʟʁʦɔɫɖȦɔʰʁʦɷȉʟȲɆɔȡʁȳȬɔεȦʹɫʰȉȬȉʜȲɫȉʜȲʟʦɔʦʰȲɷʰȲȦʁȥȲʟʰʹʟȉȬȲ
nuvens. Portanto, para ampliar a capacidade de detectar o desmatamento e a proteção da Amazônia, em
complemento ao Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter) do Instituto Nacional de
Ȳʦ̍ʹɔʦȉʦ*ʦʜȉȦɔȉɔʦ२Jj*३ू̍ʹȲʹʰɔɫɔˢȉɔɴȉɆȲɷʦʂʰɔȦȉʦूȉʜȉʟʰɔʟȬȲࢿࢽࢾࣆूʁɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁʜȉʦʦʁʹȉʹʰɔɫɔˢȉʟ
imagens orbitais de Radar de Abertura Sintética (, sigla em inglês) para enxergar a região Amazônica,
ʜʟɔɷȦɔʜȉɫɴȲɷʰȲɷʁʜȲʟɖʁȬʁ̍ʹȲȉɷʹȉɫɴȲɷʰȲȲɫȉȉʜʟȲʦȲɷʰȉȉɴȉɔʁʟȦʁȥȲʟʰʹʟȉȬȲɷʹˑȲɷʦे
$ɔɅȲʟȲɷʰȲɴȲɷʰȲ Ȭʁʦ ʦȉʰȳɫɔʰȲʦ ʂʜʰɔȦʁʦू ̍ʹȲ ʦȡʁ ȬȲʜȲɷȬȲɷʰȲʦ Ȭȉ ɔɫʹɴɔɷȉȩȡʁ Ȭʁ ʰȲʟʟɔʰʂʟɔʁ ʜȲɫʁ ʦʁɫ Ȳ ȬȲ
ɔɷȲ˗ɔʦʰȶɷȦɔȉ ȬȲ ɷʹˑȲɷʦ्Ʌʹɴȉȩȉ्Ȧɏʹˑȉू ʁ ɔɴȉɆȲȉɴȲɷʰʁ ʜʁʟ ʟȉȬȉʟ ȳ ȉȬȲ̍ʹȉȬʁ ʜȉʟȉ ȊʟȲȉʦ Ȧʁɴ ɔɷʰȲɷʦȉ
cobertura de nuvens, como é o caso da Amazônia.
ûʹȉɷʰʁȉʁɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȬȉɴȉˢʅɷɔȉ^ȲɆȉɫूȲɴࢿࢽࢿࢽूʹʦȉɷȬʁȉʦȬʹȉʦȉɷʰȲɷȉʦȉȬ̍ʹɔʟɔȬȉʦॹȉȉɷʰȲɷȉ
ʜʟɔɷȦɔʜȉɫɷȉȊʟȲȉȬʁࣃ=ڎʟʹʜʁȬȲgɖʦʦȲɔʦȲ<ʁɆʹȲʰȲʦ२ࣃ=ڎg<३ूɷʁȉɴʜʁȬȲJɷʦʰʟʹȩȡʁȬȲ<ʁʟɴʁʦȉ२J<३ू
Ȳɴ=ʁɔȊʦȲȉʦȲȦʹɷȬȊʟɔȉȲɴȊʟȲȉȬȉ*ɴʜʟȲʦȉʟȉʦɔɫȲɔʟȉȬȲȲʦ̍ʹɔʦȉɆʟʁʜȲȦʹȊʟɔȉ२*ɴȥʟȉʜȉ३ूȲɴgȉɷȉʹʦ
२g३ॹूɣȊȉʜȉʟʰɔʟȬʁʜʟɔɴȲɔʟʁʰʟɔɴȲʦʰʟȲूʦȲʟȊʜʁʦʦɖˑȲɫʟȲȦȲȥȲʟɔɴȉɆȲɷʦȬɔʟȲʰȉɴȲɷʰȲȬȲʦȉʰȳɫɔʰȲʦूʁ̍ʹȲɔʟȊ
facilitar operações de monitoramento territorial e ambiental, e permitir o rastreamento de satélites com
sensores do tipo radar SAR, nas águas jurisdicionais brasileiras, ampliando inclusive o monitoramento de
poluição hídrica.
ȉȥȲ ɴȲɷȦɔʁɷȉʟ ̍ʹȲ Ȳʦʦȉʦ ȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦ ʦȲʟȡʁ ɔɴʜʹɫʦɔʁɷȉȬȉʦ ʜȲɫȉ ȉɴʜɫɔȉȩȡʁ Ȭʁ ʜȉʟ̍ʹȲ ʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁू ̍ʹȲ
ȦʁɷʰȉʟȊ Ȧʁɴ Ȭʹȉʦ ȉɷʰȲɷȉʦ ɴʹɫʰɔʦʦȉʰȲɫɔʰȉɔʦ ȬȲ ʁȥʦȲʟˑȉȩȡʁ Ȭȉ ¢Ȳʟʟȉू Ȳ ʜȲɫȉ ȉ̍ʹɔʦɔȩȡʁ Ȳ ɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁ ȬȲ
Ȳ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦʜȉʟȉʟȉʦʰʟȲɔʁȲɆʟȉˑȉȩȡʁȬȲȬȉȬʁʦे¢ȉɴȥȳɴɴȲʟȲȦȲȬȲʦʰȉ̍ʹȲȉʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁȬȲʰʟȶʦʟȲʹɷɔʚȲʦ
do Conselho do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, congregando nove
ɴɔɷɔʦʰȳʟɔʁʦ̍ʹȲȬȡʁȬɔʟȲȦɔʁɷȉɴȲɷʰʁȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦʁȉʁʰʟȉȥȉɫɏʁȬʁCentro Gestor e Operacional do Sistema
de Proteção da Amazônia (Censipam). Essas reuniões foram retomadas após nove anos.
jʁ̍ʹȲȦʁɷȦȲʟɷȲȚȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁȬȉʜʟȲʦȲɷȩȉȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉɷȉɷʰȊʟʰɔȦȉूȲɴࢿࢽࢾࣆɅʁʟȉɴεɷȉɫɔˢȉȬȉʦȉʦʁȥʟȉʦ
Ȧɔˑɔʦ Ȳ ȉ ɔɷʦʰȉɫȉȩȡʁ Ȭʁʦ Ȳ̍ʹɔʜȉɴȲɷʰʁʦ ɷȉ *ʦʰȉȩȡʁ ɷʰȊʟʰɔȦȉ ʁɴȉɷȬȉɷʰȲ <Ȳʟʟȉˢ २*<३. Tal evento
possibilitou o início das operações da nova estrutura de telecomunicações e a transmissão de imagens de
ʜȲʦ̍ʹɔʦȉʦूɔɷȦɫʹʦɔˑȲȬȲʁȥʦȲʟˑȉȩʚȲʦȉʰɴʁʦɅȳʟɔȦȉʦू̍ʹȲȦʁɷʰʟɔȥʹɔʟȡʁʜȉʟȉʟȲȬʹˢɔʟȉʦȦʁɷʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉʦȬȲȲˑȲɷʰʁʦ
meteorológicos severos no Brasil. A *<ɅʁɔʟȲɔɷȉʹɆʹʟȉȬȉȲɴࢾࣂȬȲɣȉɷȲɔʟʁȬȲࢿࢽࢿࢽूȥȉʦȲȦɔȲɷʰɖεȦȉȬʁ
ʟȉʦɔɫɷȉɷʰȊʟʰɔȦȉूȦʹɣʁʜʟʁɣȲʰʁȳʰʁȬʁɷȉȦɔʁɷȉɫूȦʁɷʰȉɷȬʁȦʁɴʹɴȉȲʦʰʟʹʰʹʟȉɴȉɔʁʟȲɴȉɔʦɴʁȬȲʟɷȉ̍ʹȲ
ȉȉɷʰȲʟɔʁʟे*ʦʦȉȲʟȉʹʰɔɫɔˢȉȬȉʜȲɫʁʦʜȲʦ̍ʹɔʦȉȬʁʟȲʦȬȲʦȬȲࢾࣆࣅࣁȉʰȳʁɔɷȦȶɷȬɔʁूȲɴࢿࢽࢾࢿे
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jʁȒɴȥɔʰʁȬȉʁɫɖʰɔȦȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲ<ʁɴȲɷʰʁȚʦ*˗ʜʁʟʰȉȩʚȲʦȬȉȉʦȲJɷȬʹʦʰʟɔȉɫȬȲ$ȲɅȲʦȉूʟȲʦʦȉɫʰȉॼʦȲʁ
aumento de 32% das exportações de produtos de defesa em relação ao volume exportado em 2018, atingindo,
em 2019, o valor de R$ 1,2 bilhão. Colaborou para a concretização desse resultado a realização do ɞǈʡȓȪ

sʦʟȲʦʹɫʰȉȬʁʦȬȉȉʰʹȉȩȡʁɷȉȊʟȲȉȬȲɅʁɴȲɷʰʁȚʦȲ˗ʜʁʟʰȉȩʚȲʦȬȲȬȲɅȲʦȉʰʁʟɷȉɴॼʦȲˑɔʦɖˑȲɔʦȉʁʦȲˑȲʟɔεȦȉʟ
ʁȉʹɴȲɷʰʁʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉɫȉɫȦȉɷȩȉȬʁȲɴࢿࢽࢾࣆॸȲɴʟȲɫȉȩȡʁȉʁʟȲʦʹɫʰȉȬʁɏɔʦʰʂʟɔȦʁॸȬȉ̍ʹȉɷʰɔȬȉȬȲȬȲ
ȲɴʜʟȲʦȉʦȦɫȉʦʦɔεȦȉȬȉʦȦʁɴʁ*ɴʜʟȲʦȉʦȬȲ$ȲɅȲʦȉ२ࢾࣃ২३ȲȬȲ*ɴʜʟȲʦȉʦ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦȬȲ$ȲɅȲʦȉ२ࢾࣀ২३ूȉʦʦɔɴ
como a ampliação das empresas habilitadas ao Regime Especial de Tributação para as Indústrias de
Defesa (21%).
No âmbito do fomento às exportações de defesa, estão em vista a criação do Banco de Defesa Nacional
२$j३ȲʁȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȲɅʹɷȬʁʦʜʟɔˑȉȬʁʦ̍ʹȲˑȡʁʜʟʁʜɔȦɔȉʟʹɴȉɴȉɔʁʟɔɷʁˑȉȩȡʁȲʦʹʦʰȲɷʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲ
ȬȉȉʦȲJɷȬʹʦʰʟɔȉɫȬȲ$ȲɅȲʦȉ२J$३ेʁɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟɴȲɷʰȲूʰʟȉȥȉɫɏȉॼʦȲूȲɴʜȉʟȦȲʟɔȉȦʁɴȉ<ȲȬȲʟȉȩȡʁȬȉʦ
JɷȬʺʦʰʟɔȉʦȬʁ*ʦʰȉȬʁȬȲȡʁȉʹɫʁ२<ɔȲʦʜ३ूɷȉȦʟɔȉȩȡʁȬȲʹɴȉ̇ȶɯǱǥȎ$ȲɅȲʦȉूʁʹʦȲɣȉूʹɴȉɆȲɷʰȲεɷȉɷȦȲɔʟʁ
ȬɔɆɔʰȉɫȦʁɴʦȲʟˑɔȩʁʦεɷȉɷȦȲɔʟʁʦɴȉɔʦȥȉʟȉʰʁʦȲȦʹʦʰʁɴɔˢȉȬʁʦʜȉʟȉȉʦȦȉʟȉȦʰȲʟɖʦʰɔȦȉʦȬȉʦȲɴʜʟȲʦȉʦȬʁʦȲʰʁʟे
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LȶʐǱɥɯȳǱȶɯ>ɀɞɸȳȲȉʜȉʟʰɔȦɔʜȉȩȡʁɷȉȦɔʁɷȉɫɷʁʦ$ɔȊɫʁɆʁʦȬȲJɷȬʺʦʰʟɔȉȬȲ$ȲɅȲʦȉ२$J$३ॸ¢ʹʟ̍ʹɔȉू*©ू
ȲʜʺȥɫɔȦȉ¢ȦɏȲȦȉूȲɔɷʁ©ɷɔȬʁूȲɷʰʟȲʁʹʰʟʁʦॸूɷʁʦ̍ʹȉɔʦɅʁʟȉɴεʟɴȉȬʁʦgȲɴʁʟȉɷȬʁʦȬȲ*ɷʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁ
ɷȉȊʟȲȉεɷȉɷȦȲɔʟȉȲʰȳȦɷɔȦȉेȉȥȲȬȲʦʰȉȦȉʟूȉɔɷȬȉूȉȉʰʹȉȩȡʁɷʁʦʜȉɖʦȲʦȬʁsʟɔȲɷʰȲgȳȬɔʁूɔɷȉʹɆʹʟȉɷȬʁ
oportunidades de investimentos para a Indústria de Defesa e do Brasil.

No campo das atribuições subsidiárias da Defesa, foram aplicados em 2019, no âmbito do Programa Calha
Norte, mais de R$ 110 milhões em obras de urbanização, pavimentações de vias urbanas, iluminação
e passarelas de acesso às comunidades ribeirinhas, além da construção de creches, escolas, centros de
convivências e mercados populares para atendimento dos munícipes da área de abrangência do Programa.
Para o ano de 2020, está prevista a inclusão de mais 49 Municípios dos Estados de Tocantins e Maranhão
no escopo do Programa. A expectativa é conseguir um investimento de mais de R$ 180 milhões em obras
ɷʁʦgʹɷɔȦɖʜɔʁʦ̍ʹȲɔɷʰȲɆʟȉɴȉȊʟȲȉȬȲȉʰʹȉȩȡʁȬʁȉɫɏȉjʁʟʰȲे
O Projeto Rondonू̍ʹȲȦʁɷʰʟɔȥʹɔȦʁɴʁȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁɫʁȦȉɫʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫȲȉȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȲʜʟʁɴʁȩȡʁȬȉ
cidadania, levou ações para 39 Municípios do Piauí e do Acre. Nessas operações, contou com a participação de
80 instituições de ensino superior de todo o País e 816 rondonistas (estudantes e professores universitários),
ȥȲɷȲεȦɔȉɷȬʁȦȲʟȦȉȬȲࣄࢿɴɔɫʜȲʦʦʁȉʦेjʁȒɴȥɔʰʁȬʁʟʁɣȲʰʁूȲɴࢿࢽࢿࢽȲʦʰȡʁʜɫȉɷȲɣȉȬȉʦȉȩʚȲʦɷʁʦ*ʦʰȉȬʁʦ
de Paraná, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Rondônia. A previsão é alcançar cerca de mil rondonistas, de 112
Institutos de Ensino Superior (IES) de todas as regiões do Brasil, envolvendo 36 Municípios. Lideranças
comunitárias, agentes multiplicadores, difusores e replicadores, professores, agentes de saúde, servidores
públicos e comunidade em geral serão capacitados, nas áreas de saúde, educação, direitos humanos e
justiça, cultura, trabalho, meio ambiente, tecnologia e produção e comunicação.
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Ainda em relação ao Projeto RondonूɏȊȉʜʟȲˑɔʦȡʁȬȲ̍ʹȲȲɫȲʦȲɣȉȬȲȦɫȉʟȉȬʁȦʁɴʁȉʰʟɔɴʅɷɔʁJɴȉʰȲʟɔȉɫ
da Educação Superior Brasileira. Com isso, o poder público deverá adotar medidas de preservação da
história do projeto e promover a integração dos rondonistas e a consecução da programação de ações.
gȲʟȲȦȲɴ ȬȲʦʰȉ̍ʹȲु ɔ३ ȉ sʜȲʟȉȩȡʁ ȦʁɫɏɔȬȉ ॸ <ʁʟȩȉॼ¢ȉʟȲɅȉ ^ʁɆɖʦʰɔȦȉ EʹɴȉɷɔʰȊʟɔȉ ʜȉʟȉ ʁ *ʦʰȉȬʁ ȬȲ
ʁʟȉɔɴȉूȬȲȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉɏʹɴȉɷɔʰȊʟɔȉȲɴȉʜʁɔʁȉʁʦʟȲɅʹɆɔȉȬʁʦˑȲɷȲˢʹȲɫȉɷʁʦॸ̍ʹȲɣȊɔɷʰȲʟɔʁʟɔˢʁʹɴȉɔʦ
ȬȲࢿࣂɴɔɫɔɴɔɆʟȉɷʰȲʦȬȲʦȬȲȉȥʟɔɫȬȲࢿࢽࢾࣅȉʰȳʁεɷȉɫȬȲࢿࢽࢾࣆूȦʁɴȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲȬȲȉȦʁɫɏȲʟʦȲʰȲɴɔɫʜȲʦʦʁȉʦ
ɷʁʦȉȥʟɔɆʁʦȲɴȉʰɔˑɔȬȉȬȲौɔɔ३ȉsʜȲʟȉȩȡʁȲɴɔȊʟɔȬʁू̍ʹȲȲɷʰʟȲɆʁʹɴȉɔʦȬȲࣀࢽࢽʜʁȩʁʦȉʟʰȲʦɔȉɷʁʦɷȉʟȲɆɔȡʁ
jʁʟȬȲʦʰȲौɔɔɔ३ȉsʜȲʟȉȩȡʁ*ɷȲɴू̍ʹȲɅʁʟɷȲȦȲʹɔɷʦʰȉɫȉȩʚȲʦʦȲɆʹʟȉʦʜȉʟȉɆʹȉʟȬȉȬȉʦʜʟʁˑȉʦȲȦʁɷʰʟɔȥʹɔʹ
ȦʁɴȉɫʁɆɖʦʰɔȦȉȲʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲौɔˑ३ȉsʜȲʟȉȩȡʁȉʟʟʁॼɔʜȉू̍ʹȲɫȲˑʁʹȊɆʹȉȉȦȲʟȦȉȬȲࢾूࣆɴɔɫɏȡʁȬȲʜȲʦʦʁȉʦू
ȉɷʹȉɫɴȲɷʰȲूȲɴȉʜʟʁ˗ɔɴȉȬȉɴȲɷʰȲࣃࢽࢾgʹɷɔȦɖʜɔʁʦȬʁɷʁʟȬȲʦʰȲȲȬʁɷʁʟʰȲȬȲgɔɷȉʦ=ȲʟȉɔʦौȲˑ३ȉʟȲȉɫɔˢȉȩȡʁ
ȬȲʰʟȉȥȉɫɏʁʦȬȲɴȉɷʹʰȲɷȩȡʁूʜȉˑɔɴȲɷʰȉȩȡʁȲȬʹʜɫɔȦȉȩȡʁȬȉɴȉɫɏȉʟʁȬʁˑɔȊʟɔȉɷȉȦɔʁɷȉɫूȦʁɴʁʁʦ̍ʹȲˑȶɴ
sendo realizados nas BR-101 (37,3 km), BR-116 (50,8 km), BR-163 (65 km), BR-226 (71,4 km), BR-307 (101,8
km) e MA-034 (40,2 km).
sʟʁɣȲʰʁʁɫȬȉȬʁɔȬȉȬȡʁू̍ʹȲȥʹʦȦȉ̍ʹȉɫɔεȦȉʟʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫɴȲɷʰȲʁʦɣʁˑȲɷʦ̍ʹȲʜʟȲʦʰȉɴʁʦȲʟˑɔȩʁɴɔɫɔʰȉʟ
inicial, complementando a formação cívico-cidadã e facilitando seu ingresso no mercado de trabalho,
ȥȲɷȲεȦɔʁʹɴȉɔʦȬȲɷʁˑȲɴɔɫɣʁˑȲɷʦȦʁɴȦʹʟʦʁʦʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɫɔˢȉɷʰȲʦे
s ʟʁɆʟȉɴȉ <ʁʟȩȉʦ ɷʁ *ʦʜʁʟʰȲ २ʟʁɅȲʦʜ३ू ʜʁʟ ʦʹȉ ˑȲˢू ʰȲɴ Ȧʁɴʁ εɷȉɫɔȬȉȬȲ ʜʟʁɴʁˑȲʟ ȉ ɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁ ɷȉ
sociedade de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social por meio do acesso à
ʜʟȊʰɔȦȉȬȲȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦ̎ɖʦɔȦȉʦȲȲʦʜʁʟʰɔˑȉʦʦȉʹȬȊˑȲɔʦȲȬȲȉȩʚȲʦʦʁȦɔȉɫɴȲɷʰȲɔɷȦɫʹʦɔˑȉʦे*ɴࢿࢽࢾࣆूʁʟʁɅȲʦʜ
ȥȲɷȲεȦɔʁʹȉʜʟʁ˗ɔɴȉȬȉɴȲɷʰȲࢿࣅɴɔɫɣʁˑȲɷʦूʜʁʟɔɷʰȲʟɴȳȬɔʁȬȲࢿࢽࢾʁʟɆȉɷɔˢȉȩʚȲʦɴɔɫɔʰȉʟȲʦȲूʜȉʟȉࢿࢽࢿࢽू
ȉɫɴȲɣȉॼʦȲȉɴʜɫɔȉʟʁȉʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁूʰȉɷʰʁɷʁ̍ʹȲʦȲʟȲɅȲʟȲȉʁɷʺɴȲʟʁȬȲʁʟɆȉɷɔˢȉȩʚȲʦɴɔɫɔʰȉʟȲʦू̍ʹȲʦȲʟȡʁ
ࢿࣁࢽू̍ʹȉɷʰʁɷȉ̍ʹȉɷʰɔȬȉȬȲȬȲȥȲɷȲεȦɔȉȬʁʦू̍ʹȲȦɏȲɆȉʟȊȉࣁࢽɴɔɫूȦʁɷʰȲɴʜɫȉɷȬʁʰȉɴȥȳɴʁɅʁʟɷȲȦɔɴȲɷʰʁ
de alimentação, uniformes e materiais esportivos aos participantes.

POLÍTICA EXTERNA
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Em 2019, a política externa brasileira buscou resgatar os anseios e ideais do povo brasileiro, de modo
ȉ ʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉʟ ȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦ ȦʁɷȦʟȲʰʁʦ ʜȉʟȉ ʁ ȦɔȬȉȬȡʁ Ȳ ɫȉɷȩȉʟ ʁʦ ɅʹɷȬȉɴȲɷʰʁʦ ȬȲ ʹɴȉ ɷʁˑȉ ɔȬȲɷʰɔȬȉȬȲ
internacional do Brasil, fundada na democracia, na liberdade, no patriotismo e na prosperidade. Conforme
antecipado na Mensagem Presidencial 2019, reintroduziu-se o brasão da República na capa do passaporte
ȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁे<ʁɔʁεȦɔȉɫɔˢȉȬȉȉɔʦȲɷȩȡʁȬȲˑɔʦʰʁȬȲȲɷʰʟȉȬȉɷʁȉɖʦʜȉʟȉɷȉȦɔʁɷȉɔʦȬȲ*©ूXȉʜȡʁूȉɷȉȬȊȲ
ʹʦʰʟȊɫɔȉूʜȉɖʦȲʦ̍ʹȲʦȡʁɆʟȉɷȬȲʦȲɴɔʦʦʁʟȲʦʟȲȉɔʦȲʜʁʰȲɷȦɔȉɔʦȬȲˑɔȉɣȉɷʰȲʦȉʁʟȉʦɔɫूȲȉʰȉʟे

As visitas presidenciais aos EUA e a Israel comprovaram a revitalização das relações com parceiros
ɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɔʦȬʁʟȉʦɔɫेʁɴȉɴȥʁʦʁʦʜȉɖʦȲʦूɅʁʟȉɴεʟɴȉȬʁʦȉȦʁʟȬʁʦ̍ʹȲʰʟȉʟȡʁɆȉɷɏʁʦȲ˗ʜʟȲʦʦɔˑʁʦȉʁ
País no âmbito econômico-comercial e nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Em decorrência dessa
reaproximação, o Brasil obteve respaldo dos EUA para dar início ao processo de acessão à OCDE. No início
de 2020, em 15 de janeiro, o governo americano formalizou o apoio ao ingresso prioritário do Brasil na
ȲɷʰɔȬȉȬȲȦʁɴʹɴȉȦȉʟʰȉȉʜʟȲʦȲɷʰȉȬȉȲɴʟȲʹɷɔȡʁɷȉʦȲȬȲȬʁȦʁɷʦȲɫɏʁȬȉʁʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁूȲɴȉʟɔʦूɷȉ<ʟȉɷȩȉे
EʁʹˑȲȉȦʁɷɅʁʟɴȉȩȡʁȬȲʹɴɷʁˑʁȥɫʁȦʁʟȲɆɔʁɷȉɫूʁ<ʂʟʹɴʜȉʟȉʁʟʁɆʟȲʦʦʁȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉɴȳʟɔȦȉ
Ȭʁʹɫ२ʟʁʦʹɫ३ूȬȲȲʦʰʟʹʰʹʟȉʦɔɴʜɫɔεȦȉȬȉȲȦȲɷʰʟȉȬȉɷȉɔɷʰȲʟɫʁȦʹȩȡʁζʹɔȬȉȲɷʰʟȲɫɖȬȲʟȲʦʦʹɫॼȉɴȲʟɔȦȉɷʁʦे
ɔɷȬȉ ɷʁ Ȳɷʰʁʟɷʁ ɆȲʁɆʟȊεȦʁ Ȭʁ ʟȉʦɔɫू ɏʁʹˑȲ ʰʟȉȥȉɫɏʁ ȉʰɔˑʁ ʜȲɫȉ ʟȲȬȲɴʁȦʟȉʰɔˢȉȩȡʁ Ȭȉ ÁȲɷȲˢʹȲɫȉू Ȳɴ
coordenação com os demais parceiros do Grupo de Lima, com esforços para ver, em futuro próximo, um
ɆʁˑȲʟɷʁˑȲɷȲˢʹȲɫȉɷʁȬȲɴʁȦʟȉʰɔȦȉɴȲɷʰȲȲɫȲɔʰʁȲȉˑʁɫʰȉȬʁ*ʦʰȉȬʁȬȲ$ɔʟȲɔʰʁȚ̍ʹȲɫȲʜȉɖʦेsʟȉʦɔɫʰȲɴ
se posicionado pela institucionalidade e pela democracia ante outras crises regionais, como no caso da
ʁɫɖˑɔȉू̍ʹȲȦʁɷʰɔɷʹȉʟȊȦʁɷʰȉɷȬʁȦʁɴʜɫȲɷʁȉʜʁɔʁȬʁȉɖʦɷȉɅȉʦȲȬȲʰʟȉɷʦɔȩȡʁʜʁɫɖʰɔȦȉʁʟȉȲɴȦʹʟʦʁे
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A nova atuação internacional do Brasil busca fortalecer a integração do País às cadeias transnacionais de
valor, de modo a incrementar a produtividade e a competitividade da economia. Nesse primeiro ano de
ɆʁˑȲʟɷʁूɅʁʟȉɴεɷȉɫɔˢȉȬȉʦूɷʁȒɴȥɔʰʁȬʁgȲʟȦʁʦʹɫूɷȲɆʁȦɔȉȩʚȲʦȦʁɴȲʟȦɔȉɔʦȦʁɴɆʟȉɷȬȲʦʜȉʟȦȲɔʟʁʦȦʁɴʁȉ
©ɷɔȡʁ*ʹʟʁʜȲɔȉȲȉʦʦʁȦɔȉȩȡʁ*ʹʟʁʜȲɔȉʜȉʟȉʁ^ɔˑʟȲʁɴȳʟȦɔʁ२*<¢३ू̍ʹȲȉȥʟɔʟȊɴȲʟȦȉȬʁʦɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲʦ
para o agronegócio brasileiro, aumentará exportações, reforçará a credibilidade externa na segurança
jurídica do Brasil, atrairá investimentos e ampliará a oferta de bens e serviços, a preços melhores, para o
consumidor brasileiro. Iniciou-se, em paralelo, um processo de enxugamento da estrutura administrativa
do Mercosul.

Na esfera ambiental, a posição internacional do Brasil nos fóruns multilaterais foi reforçada. Durante
ʁʦ ɅʁȦʁʦ ȬȲ ɔɷȦȶɷȬɔʁ ɷȉ ɴȉˢʅɷɔȉू ʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ Ȧʟɔʁʹ ȉ ʜʟɔɴȲɔʟȉ sʜȲʟȉȩȡʁ ȬȲ =ȉʟȉɷʰɔȉ Ȭȉ ^Ȳɔ
e da Ordem de caráter ambiental na história do País, para debelar incêndios e desconstruir campanha
internacional voltada a atingir a soberania brasileira na Amazônia e outros interesses nacionais, como a
competitividade do agronegócio. Em 2019, o País se manteve engajado no cumprimento dos compromissos
internacionais na área.
À parte a recomposição com os referidos parceiros, a agenda com Japão, China e países árabes tornouʦȲɴȉɔʦȬȲɷʦȉूȦʁɴʁȦʁɴʜʟʁˑȉʁʜȳʟɔʜɫʁʜʟȲʦɔȬȲɷȦɔȉɫȚ̍ʹȲɫȲʦȬȲʦʰɔɷʁʦूȲɴʁʹʰʹȥʟʁेsʟȉʦɔɫूȲɴࢿࢽࢾࣆू
Ȳ˗ȲʟȦȲʹ ȉ ʜʟȲʦɔȬȶɷȦɔȉ ȬȲ ʰʹʟɷʁ Ȭʁ J Ȳ ʦȲȬɔʁʹू Ȳɴ ɷʁˑȲɴȥʟʁू ʺʜʹɫȉ ̍ʹȲ ʜȲʟɴɔʰɔʹ ȉʁ =ʁˑȲʟɷʁ
apresentar o novo País a seus pares. Como campos prioritários da presidência brasileira, foram eleitas
ciência, tecnologia, inovação e economia digital, com ênfase em transferências de tecnologia. A cooperação
entre os membros do BRICS abrange diversas áreas setoriais, de comércio a agricultura, de energia a
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segurança, de infraestrutura a meio ambiente. Como resultado dos encontros presidenciais Brasil-China
ȬȲ ʁʹʰʹȥʟʁ Ȳ ɷʁˑȲɴȥʟʁू Ʌʁʟȉɴ ȉʦʦɔɷȉȬʁʦ ࢾࣄ ȉʰʁʦ ȥɔɫȉʰȲʟȉɔʦ ̍ʹȲ ȉɴʜɫɔȉʟȡʁ ʁ ȲʦȦʁʜʁ Ȭʁ ʟȲɫȉȦɔʁɷȉɴȲɷʰʁ
com o principal mercado externo para os produtos nacionais. Eventos como a visita de Estado à Índia e a
reunião a se realizar em junho, após anos de inatividade, da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de
ʁʁʜȲʟȉȩȡʁूʦȡʁȲˑɔȬȶɷȦɔȉʦȬȲʹɴʟȉʦɔɫ̍ʹȲȉɆȲȦʁɴȉʹʰʁɷʁɴɔȉȲȦʁɷεȉɷȩȉे
*ɴ ࢿࢽࢿࢽू ʰȲʟȊ ʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉ ȉ ɔɷʦȲʟȩȡʁ ȲȦʁɷʅɴɔȦȉ ɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫ Ȭʁ ʟȉʦɔɫू Ȧʁɴ ȶɷɅȉʦȲ ɷȉ ȉʦʦɔɷȉʰʹʟȉ Ȭʁʦ
ȉȦʁʟȬʁʦȦʁɷȦɫʹɖȬʁʦȦʁɴȉ©ɷɔȡʁ*ʹʟʁʜȲɔȉȲȦʁɴȉʦʦʁȦɔȉȩȡʁ*ʹʟʁʜȲɔȉȬȲ^ɔˑʟȲʁɴȳʟȦɔʁ२*<¢३ूȥȲɴ
ȦʁɴʁʜȉʟȉɔɷɔȦɔȉʟʦȲʹʜʟʁȦȲʦʦʁȬȲʟȉʰɔεȦȉȩȡʁेʦɷȲɆʁȦɔȉȩʚȲʦȦʁɴȉɷȉȬȊूʁʟȲɔȉȬʁʹɫूɔɷɆȉʜʹʟȉȲ
Líbano terão avanços e novas frentes de negociação e ampliação dos acordos já em vigor com Israel e Índia.
ûʹȉɷʰʁ Ț ʟȲɅʁʟɴȉ Ȭʁ gȲʟȦʁʦʹɫू ʰȲɷȦɔʁɷȉॼʦȲ ʜʟʁʦʦȲɆʹɔʟू ʦʁȥ ȉʦ ʜʟȲʦɔȬȶɷȦɔȉʦ ʜȉʟȉɆʹȉɔȉ Ȳ ʹʟʹɆʹȉɔȉ Ȭʁ
Mercosul (no primeiro e segundo semestres de 2020), com o processo de revisão geral da Tarifa Externa
ʁɴʹɴ२¢*३ेûʹȉɔʦ̍ʹȲʟʰȲɷʰȉʰɔˑȉʦȬȲɴʹȬȉʟʁɅʁȦʁȬʁgȲʟȦʁʦʹɫȬʁʦʜɔɫȉʟȲʦɅʹɷȬȉɴȲɷʰȉɔʦȬʁ¢ʟȉʰȉȬʁ
de Assunção — inserção competitiva na economia mundial, livre comércio e defesa da democracia — será
rejeitada pelo Brasil.
Com os EUA, haverá continuidade, em 2020, aos esforços de facilitação de comércio e convergência de
boas práticas na Comissão de Relações Econômicas e Comerciais. A entrada em vigor do Acordo de
Salvaguardas Tecnológicas (AST) propiciará parcerias não só com os norte-americanos, mas, também,
Ȧʁɴ ʜȉɖʦȲʦ Ȳ ȲɴʜʟȲʦȉʦ ȉʰʹȉɷʰȲʦ ɷʁ ɴȲʟȦȉȬʁ ȬȲ ɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁʦ ȲʦʜȉȦɔȉɔʦू ȬȲ ̍ʹȲ ȉȬˑɔʟȡʁ ȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦ ʜȉʟȉ
o avanço do Programa Espacial Brasileiro, à parte os ganhos econômicos auferidos dos lançamentos
comerciais. Prioridade paralela é fortalecer a cooperação em defesa, com base na designação do Brasil,
pelos EUA, como aliado preferencial extra-OTAN. O Itamaraty, em coordenação com o Ministério da
$ȲɅȲʦȉूʜʟʁȦʹʟȉʟȊȲ˗ʜɫʁʟȉʟɴȲʟȦȉȬʁʦʜȉʟȉʁʦʜʟʁȬʹʰʁʦȬȲȬȲɅȲʦȉɷȉȦɔʁɷȉɔʦेʟʁɣȲʰʁʦȦʁɴʁʁȦȉʟɆʹȲɔʟʁZॼ
390 Millenium comprovam a capacidade brasileira de inserção competitiva em um mercado de alto valor
agregado. Destaca-se, ainda, a assinatura, em 12 de novembro de 2019, da declaração conjunta entre Brasil
e Estados Unidos, para ingresso brasileiro no Programa ?ȪɀǤǈȪ,ȶɯɞʗ, do governo dos EUA, administrado
pela «ԬԬ ɸɥɯɀȳɥǈȶǫɀɞǫǱɞɞɀɯǱǥɯȓɀȶ२३ू̍ʹȲʁɅȲʟȲȦȲʰʟȒɴɔʰȲɔɴɔɆʟȉʰʂʟɔʁʦɔɴʜɫɔεȦȉȬʁʜȉʟȉˑɔȉɣȉɷʰȲʦ
de baixo risco pré-aprovados. O ?ȪɀǤǈȪ,ȶɯɞʗ possibilita redução nos custos transacionais e facilitação de
comércio entre o Brasil e os EUA, e atende ao interesse dos empresários brasileiros.
Após alçar a relação com Israel a um novo patamar, o Brasil dará início aos trabalhos de instalação
do escritório comercial do País em Jerusalém, administrado pela Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex). As visitas de alto nível a parceiros árabes no Oriente Médio terão
continuidade, de modo a fortalecer a cooperação econômica com os países da região e atrair investimentos.
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*ɴ ࢿࢽࢿࢽू ʁ ʟȉʦɔɫ ʜȲʟʦɔʦʰɔʟȊ ɷȉ ʜʟʁɴʁȩȡʁ Ȭȉ ȬȲɴʁȦʟȉȦɔȉ Ȳ Ȭȉ ɫɔȥȲʟȬȉȬȲ Ȳɴ ʦȲʹ Ȳɷʰʁʟɷʁ ɆȲʁɆʟȊεȦʁे
ʹʦȦȉॼʦȲȉȦʁɷʦʰʟʹȩȡʁȬȲʹɴȉɴȳʟɔȦȉȬʁʹɫɫɔˑʟȲूȬȲɴʁȦʟȊʰɔȦȉूʜȉȦɖεȦȉȲʜʟʂʦʜȲʟȉेsʰʟȉȥȉɫɏʁʜȲɫȉ
implementação de medidas não militares do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR)
em relação à Venezuela, bem como pela constituição do primeiro Plano de Trabalho do Prosul, terá
ȦʁɷʰɔɷʹɔȬȉȬȲेȦʁɷʰʟɔȥʹɔȩȡʁʦʁɫɔȦɔʰȉȬȉȉ̍ʹȉɫ̍ʹȲʟʜȉɖʦॼɔʟɴȡʁȲɷˑʁɫʰʁȲɴȦʟɔʦȲʦʦȲʟȊȬȉȬȉे
Outra frente prioritária em 2020 é manter o foco do País no processo de acessão à OCDE: o Brasil
ȦʁɷʰɔɷʹȉʟȊʰʟȉȥȉɫɏȉɷȬʁȦʁɴʁʦɴȲɴȥʟʁʦȬȉsʟɆȉɷɔˢȉȩȡʁʜȉʟȉ̍ʹȲʁɏʁʟɔˢʁɷʰȲʰȲɴʜʁʟȉɫȬʁɔɷɖȦɔʁȬʁ
ʜʟʁȦȲʦʦʁʦȲɣȉȬȲεɷɔȬʁेsʟȉʦɔɫɣȊȳȲȦʁɷʰɔɷʹȉʟȊȉʦȲʟूȉʰȳʰʁʟɷȉʟॼʦȲɴȲɴȥʟʁʜɫȲɷʁूʁʜȉɖʦȦʁɴɴȉɔʁʟȉȬȲʦȡʁ
aos instrumentos normativos da Organização. O Conselho Brasil-OCDE, criado em 2019, continuará a
aperfeiçoar o exercício de coordenação da participação brasileira nos foros e instâncias da entidade.
A atuação econômica multilateral não se restringirá a acordos comerciais e à OCDE: na Organização
gʹɷȬɔȉɫ Ȭʁ ʁɴȳʟȦɔʁ २sg३ू ȉʜʂʦ ʁ ȉȦʁʟȬʁ Ȧʁɴ ȉ ɏɔɷȉ ʜȉʟȉ ȦʁɷʰȲʟ ȉ ̍ʹȲȬȉ ȬȲ ̍ʹȉʦȲ ࣃࢽ২ Ȭȉʦ
Ȳ˗ʜʁʟʰȉȩʚȲʦȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉʦȬȲȉȩʺȦȉʟȚ̍ʹȲɫȲɴȲʟȦȉȬʁूʜʁȬȲʟȡʁʦȲʟȦʁɷȦɫʹɖȬȉʦूȲɴࢿࢽࢿࢽूȉȩʚȲʦȦʁɷʰʟȉʜȉɖʦȲʦ
ȲʦʜȲȦɖεȦʁʦ ̍ʹȲ ɴȉɷʰȶɴ ȥȉʟʟȲɔʟȉʦ ȉ ʜʟʁȬʹʰʁʦ Ȭʁ ȉɆʟʁɷȲɆʂȦɔʁ ȥʟȉʦɔɫȲɔʟʁे s ʟȉʦɔɫ ȲʦʰȊ ȲɷɆȉɣȉȬʁ ɷȉ
preparação da participação nacional na XII Reunião Ministerial da OMC, prevista para junho, em
jʹʟॼʹɫʰȉɷूɷʁȉˢȉ̍ʹɔʦʰȡʁूȲɴ̍ʹȲȥʹʦȦȉʟȊȉˑȉɷȩʁʦȦʁɷȦʟȲʰʁʦूȲʦʜȲȦɔȉɫɴȲɷʰȲȲɴȉȦȲʦʦʁȉɴȲʟȦȉȬʁʦ
ȲɴȉɆʟɔȦʹɫʰʹʟȉे¢ȉɴȥȳɴʦȲʟȡʁɔɷʰȲɷʦɔεȦȉȬʁʦȲʦɅʁʟȩʁʦʜȉʟȉȉʦʦȲɆʹʟȉʟ̍ʹȲȉʁʜȲʟȉȦɔʁɷȉɫɔȬȉȬȲȬʁtʟɆȡʁ
ȬȲ ʜȲɫȉȩȡʁ Ȭȉ sg ʦȲɣȉ ʟȲʦʰȉȥȲɫȲȦɔȬȉू ȬȲ ɴʁȬʁ ȉ ̍ʹȲ ȦʁɷʰȲɷȦɔʁʦʁʦ ȦʁɴȲʟȦɔȉɔʦ Ȧʁɴ ȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁ
do Brasil tenham o devido encaminhamento. Igualmente no campo comercial, o País participará de
ʰʁȬȉʦȉʦȲʰȉʜȉʦȬȲɔɷˑȲʦʰɔɆȉȩʚȲʦȉɷʰɔȬʹɴʜɔɷɆूȬȲʦȉɫˑȉɆʹȉʟȬȉʦȲȬȲɴȲȬɔȬȉʦȦʁɴʜȲɷʦȉʰʂʟɔȉʦ̍ʹȲȉɅȲʰȲɴ
exportações brasileiras.
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para os setores de defesa e de agronegócio e a abertura de novas frentes em áreas como ciência, tecnologia
ȲɔɷʁˑȉȩȡʁȉʜʟȲʦȲɷʰȉɴɔɆʹȉɫɴȲɷʰȲʜʁʰȲɷȦɔȉɫʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁȬȲȦʁʁʜȲʟȉȩȡʁे

A realização de missões de atração de investimentos estrangeiros, especialmente para o Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI), também terá continuidade em 2020. O Itamaraty continuará a prestar
importantes serviços na divulgação, na organização de seminários e mesas redondas, no contato com
ʜʁʰȲɷȦɔȉɔʦɔɷˑȲʦʰɔȬʁʟȲʦȲɷʁȉȦʁɴʜȉɷɏȉɴȲɷʰʁȬȲȬȲɴȉɷȬȉʦȬȲȲɴʜʟȲʦȉʦȲʦʰʟȉɷɆȲɔʟȉʦ̍ʹȲɣȊʦȲʰʁʟɷȉʟȉɴ
parceiras de projetos do PPI. No campo da inovação, serão retomadas as reuniões da comissão mista
Brasil-EUA de ciência e tecnologia, já no início de 2020, para estreitar interesses em áreas cruciais como a
JɷȬʺʦʰʟɔȉࣁेࢽूɔɷʰȲɫɔɆȶɷȦɔȉȉʟʰɔεȦɔȉɫȲJɷʰȲʟɷȲʰȬȉʦȦʁɔʦȉʦेjʁȒɴȥɔʰʁȬʁJूȉʟȲȬȲɔJȦʁɷȲȦʰȉʟȊ
ʜȉʟ̍ʹȲʦʰȲȦɷʁɫʂɆɔȦʁʦȲɔɷȦʹȥȉȬʁʟȉʦȲʁJɷʦʰɔʰʹʰʁȬȲȲȬȲʦ<ʹʰʹʟȉʦ२J<j३ȉʜʟʁɅʹɷȬȉʟȊȉȦʁʁʜȲʟȉȩȡʁȲɴ
tecnologias da informação e comunicações.
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No domínio dos direitos humanos e da cidadania, após lograr a eleição do Brasil, com votação expressiva,
ȉʁ ʁɷʦȲɫɏʁ ȬȲ $ɔʟȲɔʰʁʦ Eʹɴȉɷʁʦ २$E३ Ȭȉ sj©ू ʜȉʟȉ ʁ ɴȉɷȬȉʰʁ ࢿࢽࢿࢽॼࢿࢽࢿࢿू ɏȉˑȲʟȊ ʦȲ̍ʹȶɷȦɔȉ ɷȉʦ
iniciativas prioritárias no CDH, como a implementação das resoluções sobre a situação dos direitos
humanos na Venezuela e na Nicarágua. Igualmente no âmbito do Conselho, as políticas de enfrentamento
da violência contra mulheres serão apresentadas e o País vai organizar eventos paralelos como a Parceria
ʜȉʟȉȉʦ<ȉɴɖɫɔȉʦे¢ȉɴȥȳɴɏȉˑȲʟȊȲʦɅʁʟȩʁʦूɣʹɷʰȉɴȲɷʰȲȦʁɴʁʦ*©ूʜȉʟȉʜʅʟȲɴɅʹɷȦɔʁɷȉɴȲɷʰʁȉɫɔȉɷȩȉ
Internacional em prol da Liberdade de Religião, estabelecida em 2019.
Na esfera cultural, a intenção é atuar no planejamento estratégico das ações culturais e educacionais
externas do Governo brasileiro e na ampliação de parcerias com agentes públicos e privados no Brasil e
no exterior.
Com vistas a implementar esse conjunto de políticas, o Itamaraty tem se empenhado em utilizar as
melhores práticas de gestão de políticas públicas reconhecidas pela OCDE e preconizadas pelo Governo
<ȲȬȲʟȉɫेɔɷȦʁʟʜʁʟȉȩȡʁȬȲɷʁˑȉʦȬɔʟȲʰʟɔˢȲʦɆȲʟȲɷȦɔȉɔʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁूɔɷɔȦɔȉȬȉȲɴࢿࢽࢾࣆूʦȲɆʹɔʟȊȉȬɔȉɷʰȲȦʁɴ
o apoio de novas ferramentas de gestão e a contratação de consultoria de apoio à gestão estratégica.
Em temas multilaterais relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, o Brasil seguirá
comprometido em conciliar produção e preservação ambiental. No campo da redução das emissões de
carbono, em observância à Contribuição Nacionalmente Determinada (ȓl& , na sigla em inglês) do
Brasil no âmbito do Acordo de Paris, manterá a trajetória de cumprimento dessas metas voluntariamente
ȉȦʁʟȬȉȬȉʦ Ȳ ʟȲɔˑɔɷȬɔȦȉʟȊ ̍ʹȲ ʁʦ ʜȉɖʦȲʦ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬʁʦ Ȧʹɴʜʟȉɴ Ȧʁɴ ʦʹȉ ʁȥʟɔɆȉȩȡʁ ɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɫ
de assegurar aos países em desenvolvimento meios apropriados de implementação de políticas de
ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫूɔɷȦɫʹɔɷȬʁʁʦʟȲȦʹʟʦʁʦȬʁ<ʹɷȬʁÁȲʟȬȲʜȉʟȉʁɫɔɴȉे*ɴʰȲɴȉʦʟȲɫȉʰɔˑʁʦȚ
biodiversidade, a criação, em 2020, do Marco Global de Biodiversidade Pós-2020 concentrará os esforços
ȬȉȬɔʜɫʁɴȉȦɔȉȉɴȥɔȲɷʰȉɫȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉेɆȉʟȉɷʰɔȉȬȉȲɫȉȥʁʟȉȩȡʁȬȲʹɴɴȉʟȦʁ̍ʹȲȦʁɷʰȲɴʜɫȲȉȦʁɷʦȲʟˑȉȩȡʁ
Ȭȉ ȥɔʁȬɔˑȲʟʦɔȬȉȬȲू ʁ ʹʦʁ ʦʹʦʰȲɷʰȊˑȲɫ ȬȲ ʦȲʹʦ ȦʁɴʜʁɷȲɷʰȲʦ Ȳ ȉ ʟȲʜȉʟʰɔȩȡʁ ɣʹʦʰȉ Ȭʁʦ ȥȲɷȲ̎ɖȦɔʁʦ ȬȲ ʦʹȉ
utilização também será uma busca.
s ɷʁˑʁ ʟȉʦɔɫ ȳ ʦȲɆʹʟʁ ȬȲ ʦʹȉ ȦȉʜȉȦɔȬȉȬȲ ȬȲ ɔɷζʹȲɷȦɔȉʟ ȉ ȦʁɷεɆʹʟȉȩȡʁ ʜʁɫɖʰɔȦȉ Ȳ ȲȦʁɷʅɴɔȦȉ
mundial. O País torna-se um ator internacional cada vez mais relevante por conduzir uma atuação
externa em sintonia com seu povo, sua identidade nacional e seus interesses soberanos. Seja em temas
ȲȦʁɷʅɴɔȦʁʦȲȦʁɴȲʟȦɔȉɔʦूʦȲɣȉɷȉʟȲȬȲεɷɔȩȡʁȬȲʜȉʟȦȲʟɔȉʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦȬʁȉɖʦूȥȲɴȦʁɴʁɷȉʜʟʁɴʁȩȡʁ
de valores e de um espaço sul-americano livre e próspero, com a intenção de auferir bons resultados em
diversos campos da política externa nacional.
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sʦ ʂʟɆȡʁʦ ɅȲȬȲʟȉɔʦ ̍ʹȲ ˢȲɫȉɴ ʜȲɫȉ ȬȲɅȲʦȉ Ȭʁ ʜȉʰʟɔɴʅɷɔʁ ʜʺȥɫɔȦʁ ɷȉȦɔʁɷȉɫ ȉʰʹȉɴ ʦɔɴʹɫʰȉɷȲȉɴȲɷʰȲ Ȳɴ
ȬɔˑȲʟʦȉʦɅʟȲɷʰȲʦȦʁɴʁȥɣȲʰɔˑʁʦȬɔˑȲʟʦʁʦȲȦʁɴʜɫȲɴȲɷʰȉʟȲʦेʁʟʹɴɫȉȬʁूȉʰȉʟȲɅȉȳˢȲɫȉʟʜȲɫȉ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ
ʰȳȦɷɔȦȉ ȬȲ ʜʟʁɆʟȉɴȉʦू ȉȩʚȲʦू ʜʟʁɣȲʰʁʦ Ȳ ɫɔȦɔʰȉȩʚȲʦ ʜʟʁʜʁʦʰȉʦ ʜʁʟ ɴɔɷɔʦʰȳʟɔʁʦू ȉʹʰȉʟ̍ʹɔȉʦ Ȳ ɅʹɷȬȉȩʚȲʦ
ʜʺȥɫɔȦȉʦूʜȉʟȉɆȉʟȉɷʰɔʟ̍ʹȲʁʦʰȲ˗ʰʁʦʰȲɷɏȉɴʟȲʦʜȉɫȬʁɣʹʟɖȬɔȦʁȲȦʁɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫे
ʁʟʁʹʰʟʁूȥʹʦȦȉʟूʦȲɴʜʟȲ̍ʹȲʜʁʦʦɖˑȲɫूȉȦʁɷȦɔɫɔȉȩȡʁȬȲȦʁɷζɔʰʁʦɣʹȬɔȦɔȉɫɔˢȉȬʁʦ̍ʹȲȲɷˑʁɫˑȉɴȉȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁ
pública e fazer a defesa judicial de atos praticados pelo Legislativo, Executivo e Judiciário. Só em 2019 foram
ࢾࣄूࣄɴɔɫɏʚȲʦȬȲȉȩʚȲʦɣʹȬɔȦɔȉɔʦू̍ʹȲɆȉʟȉɷʰɔʟȉɴȲȦʁɷʁɴɔȉȬȲরࢿࢾࣆूࣀȥɔɫɏʚȲʦȉʁʦȦʁɅʟȲʦʜʺȥɫɔȦʁʦे
sʹʰʟȉɫɔɷɏȉȬȲʦʦȲʰʟȉȥȉɫɏʁȳȉȬȲɅȲʦȉȬȉʜʟʁȥɔȬȉȬȲȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑȉȲʁȦʁɴȥȉʰȲȚȦʁʟʟʹʜȩȡʁे$Ȳʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉ
11 acordos de leniência já assinados com empresas investigadas por atos lesivos ao patrimônio público, com
compromisso de pagamento de R$ 13,67 bilhões.

A T I V I D A D E S C O N S U LT I VA S E
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5. INSTITUCIONAL

CO N TE N C I OSA S DA U N I ÃO
A Advocacia-Geral da União (AGU) presta consultoria e assessoramento jurídico a todos os ministérios, as
ȉʹʰȉʟ̍ʹɔȉʦȲȉʦɅʹɷȬȉȩʚȲʦʜʺȥɫɔȦȉʦूʜȉʟȉȬȉʟʦȲɆʹʟȉɷȩȉɣʹʟɖȬɔȦȉȉʁʦȉʰʁʦȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑʁʦʜʟȉʰɔȦȉȬʁʦʜȲɫʁʦ
ɆȲʦʰʁʟȲʦɷʁʦɴȉɔʦȬɔˑȲʟʦɔεȦȉȬʁʦʰȲɴȉʦȲɷȉʦɴʺɫʰɔʜɫȉʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦɅʁʟɴʹɫȉȬȉʦɴȲȬɔȉɷʰȲʁʟɔȲɷʰȉȩȡʁ
jurídica, direta e prévia. Da mesma forma os procedimentos licitatórios e os contratos celebrados pela
administração pública direta e indireta são objeto de exame prévio de viabilidade jurídica, bem como
as minutas de projetos de lei, de medidas provisórias, de decretos e demais atos normativos. Essa prática
ɴɔɷɔɴɔˢȉʁʹȉʰȳȲɫɔɴɔɷȉȲʦʜȉȩʁʦȬȲɅʟȉɆɔɫɔȬȉȬȲʜʟʁʜɖȦɔʁʦȉȲˑȲɷʰʹȉɔʦ̍ʹȲʦʰɔʁɷȉɴȲɷʰʁʦɣʹȬɔȦɔȉɔʦे*ɴࢿࢽࢾࣆू
ɅʁʟȉɴȲɫȉȥʁʟȉȬȉʦࣀेࣁࢾࣂɴȉɷɔɅȲʦʰȉȩʚȲʦɣʹʟɖȬɔȦȉʦȉʜʟȲʦȲɷʰȉȬȉʦȉʁ¢<ȲʁɔʰʁʜȉʟȲȦȲʟȲʦˑɔɷȦʹɫȉɷʰȲʦȉʜʟʁˑȉȬʁʦ
pelo Presidente da República.
ȒɴȉʟȉȬȲʁɷȦɔɫɔȉȩȡʁȲʟȥɔʰʟȉɆȲɴȬȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉȩȡʁʺȥɫɔȦȉ<ȲȬȲʟȉɫȳʁʹʰʟȉˑȲʟʰȲɷʰȲȬȉȉʰʹȉȩȡʁ
ȦʁɷʦʹɫʰɔˑȉेȒɴȉʟȉȥʹʦȦȉʜʁʟʦʁɫʹȩȡʁȬȲȦʁɷζɔʰʁʦɣʹȬɔȦɔȉɫɔˢȉȬʁʦɷʁʦȦȉʦʁʦʟȲɴȲʰɔȬʁʦʜȲɫʁʦgɔɷɔʦʰʟʁʦ
dos Tribunais Superiores e demais membros do Judiciário, ou por proposta dos órgãos de contencioso
1 3 5

CAPÍTULO III RESULTADOS MELHORES

da instituição. Em 2019, a Câmara de Conciliação tratou 273 processos, abrangendo órgãos públicos
ɅȲȬȲʟȉɔʦूȲɴ̍ʹȲɅʁʟȉɴȲɫȉȥʁʟȉȬʁʦȬȲˢʰȲʟɴʁʦȬȲȦʁɷȦɔɫɔȉȩȡʁʜȉʟȉʦʁɫʹȩȡʁȬȲȦʁɷ̎ɫɔʰʁʦȲɷʰʟȲʁʦɴȉɔʦ
ȬɔˑȲʟʦʁʦʂʟɆȡʁʦȲȲɷʰȲʦȬȉ<ȲȬȲʟȉȩȡʁे
ɔɷȬȉ ɷȉ ʦȲȉʟȉ Ȧʁɷʦʹɫʰɔˑȉू ȉ =© ʜʟʁɴʁˑȲ ȉ ȬȲɅȲʦȉ Ȳ˗ʰʟȉɣʹȬɔȦɔȉɫ Ȭʁʦ ɔɷʰȲʟȲʦʦȲʦ Ȭȉ ©ɷɔȡʁ २ȉ̍ʹɔ
inseridos os três Poderes da República), por exemplo, perante ao Tribunal de Contas da União (TCU)
e aos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público.
A Consultoria-Geral da União trabalha para reduzir o tempo de atendimento a demandas consultivas,
cuja meta estabelecida para todas as unidades é de 35 dias, e encerrou o mês de dezembro de 2019 com
essa meta atingida.
*ɷʰʟȲʁʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦȬȲʦȉ̎ɔʁʦȉʦȲʟȲɴȲɷɅʟȲɷʰȉȬʁʦʜȲɫȉȉʰʹȉȩȡʁȦʁɷʦʹɫʰɔˑȉȬȉ©ɷɔȡʁȲʦʰȊȉɴȲɫɏʁʟɔȉ
Ȭȉ ̍ʹȉɫɔȬȉȬȲ Ȭʁ ȉʦʦȲʦʦʁʟȉɴȲɷʰʁ ɣʹʟɖȬɔȦʁ ȉʁʦ ɴɔɷɔʦʰȳʟɔʁʦ Ȳ Țʦ ȉʹʰȉʟ̍ʹɔȉʦे jȲʦʦȲ ʦȲɷʰɔȬʁू Ȳɴ ࢿࢽࢿࢽू
ʦȲʟȊ ɴȉɷʰɔȬȉ ȉ Ȭɔʦʜʁɷɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁ ȬȲ Ȳ̍ʹɔʜȲʦ ȲʦʜȲȦɔȉɫɔˢȉȬȉʦ ɣʹɷʰȉɴȲɷʰȲ ȉʁʦ ʂʟɆȡʁʦ ȉʦʦȲʦʦʁʟȉȬʁʦ Ȳɴ
ʰʁȬʁʁȉɖʦूȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉȉȦʟɔȉȩȡʁȬʁʦjʺȦɫȲʁʦʟʁȉʰɔˑʁʦʜȉʟȉȉʦʦɔʦʰȶɷȦɔȉȚʦʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦ
estratégicas, em todas as suas fases, incluindo a representação extrajudicial dos órgãos da União e
de agentes públicos. Além disso, está previsto o lançamento de seis Escritórios Consultivos de Alto
Desempenho (especializados tematicamente e com atuação nacional).
ʜʟȲʜȉʟȉȩȡʁʜȉʟȉʁȉȬȲ̍ʹȉȬʁʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁɔɷʰȲʟɷʁȉʦȲʟȦʁɷɅȲʟɔȬʁȉʁʦȦʁɷ̎ɫɔʰʁʦȲɷˑʁɫˑȲɷȬʁʜȉʟʰɔȦʹɫȉʟȲʦ
Ȳ ©ɷɔȡʁू ȦʁɷɅʁʟɴȲ ʜʟȲˑɔʦʰʁ ɷȉ ^Ȳɔ ȬȲ gȲȬɔȉȩȡʁू ʰȲʟȊ ʜʟʁɆʟȲʦʦʁʦ Ȳɴ ࢿࢽࢿࢽ ॹ ȉˑȉɷȩʁʦ ̍ʹȲ ʰȉɴȥȳɴ
serão buscados para o reforço na implementação do programa de prevenção de assédios sexuais em
universidades e institutos federais para o aprimoramento do modelo de distribuição de demandas e
para o atendimento aos órgãos assessorados pelas consultorias jurídicas da União nos Estados.
No âmbito da atuação contenciosa, a AGU detém competência exclusiva para a defesa judicial dos
atos praticados pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. A representação é realizada perante
̍ʹȉɫ̍ʹȲʟɔɷʦʰȒɷȦɔȉʁʹʰʟɔȥʹɷȉɫूȉȲ˗ȲɴʜɫʁȬȉʦȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦȬȲʦȲɴʜȲɷɏȉȬȉʦɣʹɷʰʁȉʁʹʜʟȲɴʁ¢ʟɔȥʹɷȉɫ
<ȲȬȲʟȉɫ२¢<३ूȉʁʹʜȲʟɔʁʟ¢ʟɔȥʹɷȉɫȬȲXʹʦʰɔȩȉ२¢å३ूȉʁ¢ʟɔȥʹɷȉɫʹʜȲʟɔʁʟȬʁ¢ʟȉȥȉɫɏʁ२¢¢३Ȳȉʁ
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Insere-se, ainda, no escopo do contencioso institucional, a defesa de atos praticados por titulares e
membros dos Poderes da República, bem como dos titulares dos ministérios e órgãos da Presidência
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Em 2019, no âmbito da atuação contenciosa, foram 17,7 milhões de ações judiciais, garantindo a
economia de R$ 219,3 bilhões aos cofres públicos. Em paralelo, mais de 157 mil acordos judiciais foram
̎ɔʟɴȉȬʁʦूɷʺɴȲʟʁࣁࣀ২ɴȉɔʁʟȲɴʟȲɫȉȩȡʁȉࢿࢽࢾࣅे
*ɴࢿࢽࢾࣆूʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȉɫȦȉɷȩʁʹʦʹȦȲʦʦʁɣʹȬɔȦɔȉɫɷȉʦʜȉʹʰȉʦʟȲɫȲˑȉɷʰȲʦȬʁ¢<ूȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲ
para: i) constitucionalidade da mudança das regras de distribuição e de participação dos entes da
<ȲȬȲʟȉȩȡʁʟȲɅȲʟȲɷʰȲʦȚȲ˗ʜɫʁʟȉȩȡʁȬȲʜȲʰʟʂɫȲʁȲɆȊʦɷȉʰʹʟȉɫौɔɔ३ȦʁʟʟȲȩȡʁȬʁʦȬȲʜʂʦɔʰʁʦȬʁ<=¢ʜȲɫȉ
ʰȉ˗ȉ ʟȲɅȲʟȲɷȦɔȉɫौ Ȳ ɔɔɔ३ ɷȲɆʁȦɔȉȩȡʁ Ȭʁ ȉȦʁʟȬʁ ɣʹȬɔȦɔȉɫ Ȧʁɴ ʰʁȬʁʦ ʁʦ *ʦʰȉȬʁʦ ʜȉʟȉ ȲɷȦȲʟʟȉɴȲɷʰʁ Ȭȉ
ȬȲɴȉɷȬȉʟȲɅȲʟȲɷʰȲȚ^ȲɔZȉɷȬɔʟे
sɴȉɔʁʟȬȲʦȉ̎ɔʁȬȉȉʰʹȉȩȡʁȦʁɷʰȲɷȦɔʁʦȉȳȉȦʟȲʦȦȲɷʰȲɣʹȬɔȦɔȉɫɔˢȉȩȡʁȬʁʦȉʰʁʦʜʁɫɖʰɔȦʁॼɆʁˑȲʟɷȉɴȲɷʰȉɔʦू
ȉ Ȳ˗Ȳɴʜɫʁ Ȭȉʦ ʟȲɅʁʟɴȉʦ ȦʁɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɔʦ Ȳ Ȭȉ ʟȉȦɔʁɷȉɫɔˢȉȩȡʁ Ȭʁ ȉʜȉʟȉʰʁ Ȳʦʰȉʰȉɫू ʁ ̍ʹȲ ȦʁɷʰɔɷʹȉʟȊ
demandando cuidadoso acompanhamento jurídico.
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ȬȉȲʜʺȥɫɔȦȉूȬȲȉʹʰȉʟ̍ʹɔȉʦȲɅʹɷȬȉȩʚȲʦʜʺȥɫɔȦȉʦɅȲȬȲʟȉɔʦूȲȬȲȦȉʟɆʁʦȬȲɷȉʰʹʟȲˢȉȲʦʜȲȦɔȉɫूȬȲȬɔʟȲȩȡʁ
e assessoramento superiores e de cargos efetivos, inclusive para a promoção de ação penal privada ou
ȬȲʟȲʜʟȲʦȲɷʰȉȩȡʁʜȲʟȉɷʰȲʁgɔɷɔʦʰȳʟɔʁʺȥɫɔȦʁू̍ʹȉɷȬʁˑɖʰɔɴȉʦȬȲȦʟɔɴȲू̍ʹȉɷʰʁȉȉʰʁʦʜʟȉʰɔȦȉȬʁʦɷʁ
exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares.

Para 2020, serão executadas as seguintes ações relevantes na área do contencioso: i) instituição do
gʁȬȲɫʁ ȬȲ =Ȳʦʰȡʁ XʹȬɔȦɔȉɫू ̍ʹȲ ʜʟȲˑȶ ȉ Ȧɫȉʦʦɔ̎ɔȦȉȩȡʁ Ȭȉʦ ȬȲɴȉɷȬȉʦ ɣʹȬɔȦɔȉɔʦ ȬɔʟȲȦɔʁɷȉɷȬʁॼȉʦ ʜȉʟȉ
ʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁʦȬɔɅȲʟȲɷȦɔȉȬʁʦॸʦʹɴȊʟɔʁूʦɔɷɆʹɫȉʟʁʹȲʦʜȲȦɔȉɫौɔɔ३ȦʁɷʦʁɫɔȬȉȩȡʁȬȉʦʁɴɔʦʦʚȲʦ¢ȲɴȊʰɔȦȉʦू
̍ʹȲʦȡʁɔɷʦʰȒɷȦɔȉʦȲʦʜȲȦɔȉɫɔˢȉȬȉʦɷʁʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦȉʦʦʹɷʰʁʦʁȥɣȲʰʁȬȲ̍ʹȲʦʰʚȲʦɣʹȬɔȦɔȉɔʦूʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉɷȬʁ
ȉ ʹɷɔɅʁʟɴɔˢȉȩȡʁ ȬȲ ʁʟɔȲɷʰȉȩʚȲʦ Ȳ ȲɷʰȲɷȬɔɴȲɷʰʁʦ ɣʹʟɖȬɔȦʁʦ ȲɷʰʟȲ ȉʦ ȬɔˑȲʟʦȉʦ ʹɷɔȬȉȬȲʦ Ȭȉ =©ौ ɔɔɔ३
ʹʦʁȬȲɔɷʰȲɫɔɆȶɷȦɔȉȉʟʰɔ̎ɔȦɔȉɫʜȉʟȉʜʁʰȲɷȦɔȉɫɔˢȉʟȉȉʰʹȉȩȡʁȲȉʦʦȲɆʹʟȉʟɴȲɫɏʁʟɔȉʦʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰȉɔʦɷȉ
=©ौȲɔˑ३ɔɴʜɫȉɷʰȉȩȡʁȬʁʟʁɆʟȉɴȉȲʦʜʁʦʰȉJɴȲȬɔȉʰȉȲɴȩʚȲʦʟȲˑɔȬȲɷȦɔȊʟɔȉʦ२ʟɔȉʜ३ू̍ʹȲȥʹʦȦȉ
ʟȉȦɔʁɷȉɫɔˢȉʟȲȉʹɴȲɷʰȉʟȉȲ̎ɔȦɔȶɷȦɔȉȬȉȉʰʹȉȩȡʁȬȉʟʁȦʹʟȉȬʁʟɔȉॼ=Ȳʟȉɫ<ȲȬȲʟȉɫ२=<३ɷȉʦȬȲɴȉɷȬȉʦ
previdenciárias.
*ɴࢿࢽࢿࢽूȉɔɷȬȉɏȊȉȲ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉȬȲ̍ʹȲʁ¢<ʜȉʹʰȲȦʁɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫɔȬȉȬȲȬȉʜʁɫɖʰɔȦȉȬʁʜʟȲȩʁɴɖɷɔɴʁ
do frete (Lei dos Caminhoneiros).
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P R O B I D A D E A D M I N I S T R A T I VA
E C O M BAT E À C O R R U P Ç ÃO
No campo da defesa da probidade administrativa e do combate à corrupção, tem sido cada vez mais
ʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉȉʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁȬȲʟȲȦʹʟʦʁʦȬȲȦʁʟʟȲɷʰȲȬȲȉȦʁʟȬʁʦεʟɴȉȬʁʦȦʁɴȲɴʜʟȲʦȉʦɔɷˑȲʦʰɔɆȉȬȉʦʜȲɫȉ
prática de atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção e de ilícitos administrativos previstos na Lei de
Licitações. Em atuação conjunta com a CGU, já foram assinados 11 acordos de leniência, com compromisso
de pagamento de R$ 13,7 bilhões. Desse montante, R$ 1,5 bilhão foi pago no ano de 2019.
 Ȧʟɔȉȩȡʁ Ȭȉ Ȳ̍ʹɔʜȲ ȬȲ ʰʟȉȥȉɫɏʁ ʟȲɴʁʰʁ ʜȉʟȉ ȉ ȉʰɔˑɔȬȉȬȲ ȬȲ ȉɣʹɔˢȉɴȲɷʰʁʦ ȬȲ ȉȩʚȲʦ ȬȲ ɔɴʜʟʁȥɔȬȉȬȲू
teve como atribuição a exclusividade de análise de Procedimentos de Instrução Prévia (PIP), além das
cautelares de arresto de acórdãos do TCU ainda não transitados em julgado. A especialização desse
ʦȲɆɴȲɷʰʁɣȊɆȲʟʁʹȉȉʰʹȉȩȡʁɷȉʦʦȲɆʹɔɷʰȲʦʁʜȲʟȉȩʚȲʦȬȉʁɫɖȦɔȉ<ȲȬȲʟȉɫुʺɷɔȦʁूʦȲʹȬȉूȲȦɔȬɔˑȉूʹʦʰʁ
Previdenciário e Barbour.

CO B R A N Ç A E R ECU PE R AÇ ÃO D E C R É D ITOS
A arrecadação e a gestão dos créditos administrados pela AGU — com competência para a cobrança de
ȦʟȳȬɔʰʁʦȬȉ©ɷɔȡʁूɔɷȦɫʹʦɔˑȲʁʦȉʜʹʟȉȬʁʦʜȲɫʁ¢©ȲʁʦʟȲɫȉʰɔˑʁʦȚʦȬȲɴȉɷȬȉʦ̍ʹȲʰȲɷɏȉɴʜʁʟʁȥɣȲʰʁ
̍ʹȲʦʰʚȲʦȉɅȲʰȉʦȚʜʟʁȥɔȬȉȬȲȉȬɴɔɷɔʦʰʟȉʰɔˑȉȲȚʟȲʦʜȲȦʰɔˑȉʟȲȦʁɴʜʁʦɔȩȡʁȬʁȲʟȊʟɔʁॸʰȶɴʦɔȬʁɔɷʰȲɷʦɔεȦȉȬȉʦ
ʜʁʟɴȲɔʁȬȉʹʰɔɫɔˢȉȩȡʁȬʁɴʂȬʹɫʁʜʟʂʜʟɔʁȬʁɔʦʰȲɴȉȉʜɔȲɷʦ२ȉʜɔȲɷʦ$ɖˑɔȬȉ३ू̍ʹȲȬɔʦʜʚȲɅʹɷȦɔʁɷȉɫɔȬȉȬȲʦ
para a inscrição em dívida ativa e, por conseguinte, cobrados de modo extrajudicial (conciliação prévia e
ʜʟʁʰȲʦʰʁ३ȲɣʹȬɔȦɔȉɫ२Ȳ˗ȲȦʹȩȡʁεʦȦȉɫ३े
jʁ̍ʹȲȬɔˢʟȲʦʜȲɔʰʁȚɆȲʦʰȡʁȬʁȦʟȳȬɔʰʁʜʺȥɫɔȦʁूȲˑɔȬȲɷȦɔȉॼʦȲȉʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬȲɔȬȲɷʰɔεȦȉʟȦʁɴȲ˗ȉʰɔȬȡʁ
ȉ ɅȉʦȲ Ȳɴ ̍ʹȲ ʁ ȦʟȳȬɔʰʁ ʜʺȥɫɔȦʁ Ʌʁɔ ȉʟʟȲȦȉȬȉȬʁ ɷȉ ɫɔɷɏȉ ȦʟʁɷʁɫʂɆɔȦȉ ȬȲ Ȧʁȥʟȉɷȩȉ २ɔɷʦȦʟɔȩȡʁू ʜʟʁʰȲʦʰʁू
parcelamento, ajuizamento) e, desse modo, viabiliza-se o aprimoramento dos processos de trabalho.
EʁʹˑȲू ȉɔɷȬȉू ȉ Ȧʟɔȉȩȡʁ ȬȲ Ȳ̍ʹɔʜȲ ȬȲ ʰʟȉȥȉɫɏʁ ʜȉʟȉ ʰʟȉʰȉʟ Ȭȉʦ ȉȩʚȲʦ ʟȲɆʟȲʦʦɔˑȉʦ ʜʟȲˑɔȬȲɷȦɔȊʟɔȉʦू Ȧʁɴ
ʁ ʁȥɣȲʰɔˑʁ ȬȲ ȦʁɷɅȲʟɔʟ ɴȉɔʁʟ ȲεȦɔȶɷȦɔȉ Ț ʜʁɫɖʰɔȦȉ ȬȲ ȉɣʹɔˢȉɴȲɷʰʁे *ɴ ࢿࢽࢾࣆू ʁʦ ɴȲɴȥʟʁʦ Ȭȉ *̍ʹɔʜȲ ȬȲ
Trabalho – Regressivas ajuizaram 225 ações regressivas. Essas ações representam R$ 21,6 milhões em valores
ajuizados. Nesse ano, foram efetivamente arrecadados R$ 17,1 milhões.
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ȉʟȉʁʰʟȉʰȉɴȲɷʰʁȬȉʦȉȩʚȲʦ̍ʹȲȲɷˑʁɫˑȲɴɆʟȉɷȬȲʦȬȲˑȲȬʁʟȲʦूɅʁɔȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉȬʁʁɷʁʟɴȉʰɔˑʁ̍ʹȲȦʟɔʁʹʁ
=ʟʹʜʁȬȲʁȥʟȉɷȩȉȬʁʦ=ʟȉɷȬȲʦ$ȲˑȲȬʁʟȲʦȬȉʦʹʰȉʟ̍ʹɔȉʦȲ<ʹɷȬȉȩʚȲʦʺȥɫɔȦȉʦ<ȲȬȲʟȉɔʦूȦʹɣʁʦʜɔʦʁʦ

$ȲʦʰȉȦȉॼʦȲ ʰȉɴȥȳɴ ʁ ʟȲȦȲɷʰȲ ȉȦʁʟȬʁ εʟɴȉȬʁ Ȧʁɴ ʁ gɔɷɔʦʰȳʟɔʁ ʺȥɫɔȦʁ <ȲȬȲʟȉɫ Ȳ ȉ <Ȳʟʟʁˑɔȉ Ȳɷʰʟʁॼ
ʰɫȒɷʰɔȦȉेेू̍ʹȲˑȉɔɆȉʟȉɷʰɔʟʁʟȲʦʦȉʟȦɔɴȲɷʰʁȬȲɴȉɔʦȬȲরࢾूࢿȥɔɫɏȡʁूȉʦȲʟȲɴʜȉɆʁʦȲɴࣃࢽʜȉʟȦȲɫȉʦ
mensais a partir de 31 de janeiro de 2020.
jʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆूɏʁʹˑȲȉʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁȬʁʦȬȲʦȦʁɷʰʁʦʜʟȲˑɔʦʰʁʦɷȉ^ȲɔɷूࣃࢽࣃेࣀࢾڎȬȲࣆȬȲɣȉɷȲɔʟʁȬȲࢿࢽࢾࣅू
ʜȉʟȉɫɔ̍ʹɔȬȉȩȡʁȬȉʦȬɖˑɔȬȉʦʁʟɔɆɔɷȊʟɔȉʦȬȲʁʜȲʟȉȩʚȲʦȬȲȦʟȳȬɔʰʁʟʹʟȉɫȦȲȬɔȬȉʦȚ©ɷɔȡʁȲ̍ʹȲȲʦʰȲɣȉɴʦȲɷȬʁ
Ȳ˗ȲȦʹʰȉȬȉʦʜȲɫʁʦʂʟɆȡʁʦȬȉʟʁȦʹʟȉȬʁʟɔȉॼ=ȲʟȉɫȬȉ©ɷɔȡʁ२=©३ूȦʁɴȉȲ˗ʜȲȦʰȉʰɔˑȉूʜȉʟȉࢿࢽࢿࢽू̍ʹȲɏȉɣȉ
ȉʹɴȲɷʰʁȬȲȉʟʟȲȦȉȬȉȩȡʁȲȲ˗ʰɔɷȩȡʁȬȲȦȲɷʰȲɷȉʦȬȲʜʟʁȦȲʦʦʁʦ̍ʹȲʰȶɴȦʹʟʦʁɏȊȬȳȦȉȬȉʦे
jʁ ̍ʹȲ ʟȲʦʜȲɔʰȉ ȉʁʦ ʦɔʦʰȲɴȉʦू ȳ ȬȲ ʦȲ ȬȲʦʰȉȦȉʟु ɔ३ ȉʦ ɅȲʟʟȉɴȲɷʰȉʦ ȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔȬȉʦ ʜȲɫʁ ^ȉȥʁʟȉʰʂʟɔʁ ȬȲ
Recuperação de Ativos da Advocacia-Geral da União (LABRA), notadamente o sisLABRA (Sistema
ȬȲ ʹ˗ɖɫɔʁ Ț JȬȲɷʰɔεȦȉȩȡʁ Ȳ ^ʁȦȉɫɔˢȉȩȡʁ ȬȲ Ȳʦʦʁȉʦ Ȳ ȉʰʟɔɴʅɷɔʁ Ȭʁ ^ȉȥʁʟȉʰʂʟɔʁ ȬȲ ȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁ ȬȲ
ʰɔˑʁʦȬȉȬˑʁȦȉȦɔȉॼ=ȲʟȉɫȬȉ©ɷɔȡʁ३ौɔɔ३ʁʟʁɆʟȉɴȉȲʰʁɴȉȬȉ२̍ʹȲʜȲʟɴɔʰȲʁȦʟʹˢȉɴȲɷʰʁȬȲȬȉȬʁʦȬʁʦ
ʜʟȲȦȉʰʂʟɔʁʦȉʦȲʟȲɴʜȉɆʁʦʜȲɫȉ©ɷɔȡʁूʦʹȉʦȉʹʰȉʟ̍ʹɔȉʦȲɅʹɷȬȉȩʚȲʦȦʁɴȉȥȉʦȲȬȲȬȲˑȲȬʁʟȲʦȦʁɷʦʰʟʹɖȬȉ
ȉʜȉʟʰɔʟȬʁȉʜɔȲɷʦूʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉɷȬʁȉʜȲɷɏʁʟȉȬȲʰȉɔʦȦʟȳȬɔʰʁʦ३ौȲɔɔɔ३ʁʟʁɆʟȉɴȉȬȲ=Ȳʦʰȡʁ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉ
Ȭʁʦ$ȲˑȲȬʁʟȲʦȬȉ©ɷɔȡʁू̍ʹȲʜȲʟɴɔʰɔʟȊȉȉʰʹȉȩȡʁȲʦʜȲȦɔȉɫȬʁʦ=ʟʹʜʁʦȲɆɔʁɷȉɔʦȬȲʰʹȉȩȡʁʟʁȉʰɔˑȉ
sobre os grandes devedores da União. Destaca-se também a assinatura de Acordos de Cooperação Técnica
ʟȲɫɔɴɔɷȉʟȦʁɴࢿࣂʟʁȦʹʟȉȬʁʟɔȉʦॼ=ȲʟȉɔʦȬʁʦ*ʦʰȉȬʁʦू̍ʹȲʰȲʟȡʁȉʜʁʦʦɔȥɔɫɔȬȉȬȲȬȲʹʦȉʟʁɔʦʰȲɴȉȉʜɔȲɷʦे
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de atuação relacionados às dívidas consolidadas de cada devedor variam por região, entre R$ 5 milhões e
R$ 30 milhões.

Ações da Área de Cobrança e Recuperação de Créditos:

ी

ɔɷɔȦɔȉȩȡʁȬʁʦʜʟʁɣȲʰʁʦȬȲȉʹʰʁɴȉʰɔˢȉȩȡʁȬȉʦɔɷʦȦʟɔȩʚȲʦȲɴȬɖˑɔȬȉȉʰɔˑȉȬʁʦȦʟȳȬɔʰʁʦȬȉʦȉʹʰȉʟ̍ʹɔȉʦȲ
fundações públicas federais, bem como o protesto eletrônico das Certidões de Dívida Ativa (CDA)
dessas entidades. A celeridade no cadastro, recebimento e inscrição em dívida ativa traz consigo um
ʟȲȉɫȉʹɴȲɷʰʁȬʁʜʁʰȲɷȦɔȉɫȉʟʟȲȦȉȬȉʰʂʟɔʁूˑɔʦʰʁ̍ʹȲू̍ʹȉɷʰʁɴȉɔʦɷʁˑʁʁȦʟȳȬɔʰʁूɴȉɔʁʟȉȦɏȉɷȦȲȬȲ
ʟȲȦʹʜȲʟȊॼɫʁौ

ी

ȉʰʹȉȩȡʁ ɷȉ ʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁ Ȭȉ gȲȬɔȬȉ ʟʁˑɔʦʂʟɔȉ ɷ ूࣆࣆࣅ ڎȬȲ ࢾࣃ ȬȲ ʁʹʰʹȥʟʁ ȬȲ ࢿࢽࢾࣆू ȬȲɷʁɴɔɷȉȬȉ
ȦʁɴʁʁɷʰʟɔȥʹɔɷʰȲ^ȲɆȉɫू̍ʹȲȲʦʰȉȥȲɫȲȦȲʟȲ̍ʹɔʦɔʰʁʦȲȦʁɷȬɔȩʚȲʦʜȉʟȉȉʦʜȉʟʰȲʦʟȲȉɫɔˢȉʟȲɴʰʟȉɷʦȉȩʚȲʦ
resolutivas de litígio. A aplicação da Medida proporcionará a redução da litigiosidade e o acréscimo
ʦʹȥʦʰȉɷȦɔȉɫȬȉȉʟʟȲȦȉȬȉȩȡʁȬʁʦȦʟȳȬɔʰʁʦȬȲȉʹʰȉʟ̍ʹɔȉʦȲɅʹɷȬȉȩʚȲʦʜʺȥɫɔȦȉʦɅȲȬȲʟȉɔʦौ

ी

ȦʁɷʰʟɔȥʹɔȩȡʁʜȉʟȉȉʟȲɆʹɫȉɴȲɷʰȉȩȡʁɔɷʰȲʟɷȉȬʁȉʟʰɔɆʁࢾࣆॼ$Ȭȉ^ȲɔɷूࢿࢿࣂेࢽࢾڎȬȲࢾࣆȬȲɣʹɫɏʁȬȲࢿࢽࢽࢿू̍ʹȲ
trata da dispensa da constituição ou promoção da cobrança com fundamento nas hipóteses elencadas
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ɷʁȉʟʰɔɆʁࢾࣆȬȉɴȲʦɴȉɫȲɔेʹʦȦȉॼʦȲूȉʦʦɔɴूȬȲʦȥʹʟʁȦʟȉʰɔˢȉʟȲȦȲɷʰʟȉʟȲʦɅʁʟȩʁʦȲɴʜʟʁȦȲʦʦʁʦ̍ʹȲʰȲɷɏȉɴ
ȦɏȉɷȦȲʦȦʁɷȦʟȲʰȉʦȬȲʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁȬȲˑȉɫʁʟȲʦौ

ी

promoção do ajuizamento seletivo. Nessa sistemática, a busca de bens passará a ser anterior e condição
ɔɴʜʟȲʦȦɔɷȬɖˑȲɫʜȉʟȉʁȉɣʹɔˢȉɴȲɷʰʁूʜʁʟ̍ʹȉɷʰʁʦʁɴȲɷʰȲȬȲˑȲʟȡʁʦȲʟȉɣʹɔˢȉȬȉʦȲ˗ȲȦʹȩʚȲʦεʦȦȉɔʦ̍ʹȉɷȬʁ
ʁʦȬȲˑȲȬʁʟȲʦʜʁʦʦʹɖʟȲɴȥȲɷʦʦʹεȦɔȲɷʰȲʦʜȉʟȉȉʟȲȦʹʜȲʟȉȩȡʁʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑȉȬʁȦʟȳȬɔʰʁ२ɞǈɯȓȶȅ de devedores)
ȲʦȲȬȲʦʰɔɷȉʟȲɴȉʁɅʁʟʰȉɫȲȦɔɴȲɷʰʁȬȉȦʁȥʟȉɷȩȉȬȉȬɖˑɔȬȉȉʰɔˑȉȲȉʁȦʁɴȥȉʰȲȉʁȬȲˑȲȬʁʟȦʁɷʰʹɴȉˢौ

ी

implantação do Núcleo de Conciliação Prévia (NCON), com o objetivo de estimular a conciliação
Ȳ˗ʰʟȉɣʹȬɔȦɔȉɫʜʁʟɴȲɔʁȬȉɷʁʰɔεȦȉȩȡʁȬʁʦȬȲˑȲȬʁʟȲʦʜȉʟȉȦʁɴʜȉʟȲȦɔɴȲɷʰʁȚʦʹɷɔȬȉȬȲʦȬȉ=<ʜȉʟȉ
ʟȲɆʹɫȉʟɔˢȉȩȡʁȉɴɔɆȊˑȲɫȬʁʦȬȳȥɔʰʁʦौȲ

ी

planejamento para ampliar, no âmbito da PGU, a participação junto aos acordos de leniência e
ɅʁɴȲɷʰȉʟȉȦʁʁʜȲʟȉȩȡʁȦʁɴʁʁɷʦȲɫɏʁȬȲʁɷʰʟʁɫȲȬȲʰɔˑɔȬȉȬȲʦ<ɔɷȉɷȦȲɔʟȉʦ२s<३े

SEGUR ANÇA INSTITUCIONAL
©ɴȬʁʦʜʟɔɷȦɔʜȉɔʦɅʁȦʁʦȬȲȉʰʹȉȩȡʁȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȉʁɫʁɷɆʁȬʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢾࣆɅʁɔʁȬȲȉʦʦȲʦʦʁʟȉɴȲɷʰʁ
ao processo decisório federal, com foco na proteção do Estado e na salvaguarda dos interesses
nacionais. A mesma diretriz será utilizada como orientação para o futuro nas ações a serem executadas
em 2020.
A produção de conhecimentos e informações sobre assuntos de relevância nacional é uma das prioridades da
área de segurança institucional, um trabalho conjunto entre os 42 órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de
Inteligência (Sisbin), bem como com 130 serviços de inteligência e agências de segurança de 91 países e com a
ONU. Destaca-se, ainda, o trabalho realizado por forças policiais e órgãos de inteligência na Operação Copa
América 2019, e as atividades de organização e segurança dos encontros dos BRICS no País.
No âmbito do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB), realizaram-se
ȉȩʚȲʦ Ȳ ȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦ ȬȲ Ʌʁʟɴȉ ȉ ˑɔȉȥɔɫɔˢȉʟ ʁ εɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁ Ȭʁ Ȳȉʰʁʟ gʹɫʰɔʜʟʁʜʂʦɔʰʁ ʟȉʦɔɫȲɔʟʁ २g३ू
empreendimento de caráter altamente estratégico para a produção de radioisótopos e radiofármacos no
País. Nesse sentido, foi elaborada proposta de Estratégia Nacional de Expansão da Medicina Nuclear,
ȦʁɴȉεɷȉɫɔȬȉȬȲȬȲʜʟʁɴʁˑȲʟȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬʁȉȦȲʦʦʁȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉȉʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲɴȲȬɔȦɔɷȉ
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s=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫूʜʁʟɴȲɔʁȬʁ$ȲȦʟȲʰʁɷूࣂࣃࣅेࣆڎȬȲধࢿࣄȬȲɣʹɷɏʁȬȲࢿࢽࢾࣆूȬɔʦʜʅʦʦʁȥʟȲʁʦȦʁɫȲɆɔȉȬʁʦȬʁ
Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, criando a Comissão de Coordenação da Proteção
ȉʁʟʁɆʟȉɴȉjʹȦɫȲȉʟʟȉʦɔɫȲɔʟʁȦʁɴȉεɷȉɫɔȬȉȬȲȬȲɅʁʟɴʹɫȉʟʜʟʁʜʁʦʰȉʦʦʁȥʟȲुɔ३ʜʟʁʰȲȩȡʁȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉȬʁ
ʟʁɆʟȉɴȉjʹȦɫȲȉʟʟȉʦɔɫȲɔʟʁौɔɔ३ɴȲȬɔȬȉʦʜʟȲˑȲɷʰɔˑȉʦȲȬȲʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁȬȲʟȲʦʜʁʦʰȉʦुȉ३ȚȲɴȲʟɆȶɷȦɔȉɷʹȦɫȲȉʟ
̍ʹȲȦʁɫʁ̍ʹȲȲɴʟɔʦȦʁȉʦȉʺȬȲȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁूʁɴȲɔʁȉɴȥɔȲɷʰȲȲʁʦʰʟȉȥȉɫɏȉȬʁʟȲʦȬȉʦɔɷʦʰȉɫȉȩʚȲʦɷʹȦɫȲȉʟȲʦौ
Ȳȥ३ȉȲˑȲɷʰʁʦȬȲʦȲɆʹʟȉɷȩȉ̎ɖʦɔȦȉɷʹȦɫȲȉʟ̍ʹȲȦʁɫʁ̍ʹȲɴȲɴʟɔʦȦʁȉʦȲɆʹʟȉɷȩȉȬȉʦɔɷʦʰȉɫȉȩʚȲʦɷʹȦɫȲȉʟȲʦȲ
ȬʁʰʟȉɷʦʜʁʟʰȲȬȲɴȉʰȲʟɔȉɫɷʹȦɫȲȉʟौȲɔɔɔ३ȉȩʚȲʦʜȉʟȉȉɆȉʟȉɷʰɔȉȬȉɔɷʰȲɆʟɔȬȉȬȲूȬȉɔɷˑʹɫɷȲʟȉȥɔɫɔȬȉȬȲȲȬȉ
proteção dos materiais, das instalações, do conhecimento e da tecnologia nucleares detidos por órgãos,
ȲɷʰɔȬȉȬȲʦूȲɴʜʟȲʦȉʦूɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦȬȲʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲȬȲɴȉɔʦʁʟɆȉɷɔˢȉȩʚȲʦʜʺȥɫɔȦȉʦʁʹʜʟɔˑȉȬȉʦ̍ʹȲȲ˗ȲȦʹʰȲɴ
atividades para o Programa Nuclear Brasileiro.
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nuclear para diagnóstico e tratamento de doenças, em todo o território nacional. Ainda no tema nuclear,
enfatiza-se a condução da realização do Exercício Geral do Plano de Emergência da Central Nuclear
Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), onde estão localizadas as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 e
ȉʦ Ʌʹʰʹʟȉʦ ɔɷʦʰȉɫȉȩʚȲʦ ȬȲ ɷɆʟȉ ࣀे jʁ Ȳ˗ȲʟȦɖȦɔʁू ʦɔɴʹɫʁʹॼʦȲ ʹɴ ɏɔʜʁʰȳʰɔȦʁ ȉȦɔȬȲɷʰȲ ̍ʹȲ Ȧȉʹʦʁʹ ʦȳʟɔʁʦ
riscos de liberação de radiação para o exterior de Angra 2. Na simulação, os objetivos eram avaliar a
ȲεȦȊȦɔȉȬʁʜɫȉɷʁूɔȬȲɷʰɔεȦȉʟʜʁʦʦɖˑȲɔʦʜʁɷʰʁʦˑʹɫɷȲʟȊˑȲɔʦȲȉʜȲʟɅȲɔȩʁȉʟʜʟʁȦȲȬɔɴȲɷʰʁʦूɅʁʟʰȉɫȲȦȲɷȬʁȉʦʦɔɴ
a estrutura de resposta do Estado brasileiro, nos níveis nacional, estadual e municipal, com impacto direto
na população local.

O Conselho de Defesa Nacional (CDN), responsável por estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento
de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático, opinou no
sentido de garantir a segurança energética no Estado de Roraima, reconhecendo a Linha de Transmissão
ࣂࢽࢽ̍ʹɔɫʁˑʁɫʰʦ^ȲȦɏʹɆȉ*̍ʹȉȬʁʟʁȉÁɔʦʰȉ२JɷʰȲʟɫɔɆȉȩȡʁgȉɷȉʹʦॼʁȉÁɔʦʰȉ३ȦʁɴʁɴȲȬɔȬȉȬȲȦʹɷɏʁ
estratégico e de interesse da Política de Defesa Nacional. Ao longo de 2019, buscou-se ampliar a integração
e articulação entre os diferentes atores responsáveis pelas áreas de segurança pública, inteligência e controle
ȉȬʹȉɷȲɔʟʁेgȲʟȲȦȲȬȲʦʰȉ̍ʹȲʁɔɷȲȬɔʰɔʦɴʁɷȉȲ˗ȲȦʹȩȡʁȬʁʜɫȉɷȲɣȉɴȲɷʰʁȬȉsʜȲʟȉȩȡʁɆȉʰȉूȬȉʦ<ʁʟȩȉʦ
ʟɴȉȬȉʦू̍ʹȲʁȦʁʟʟȲʹȲɴȦʁɷɣʹɷʰʁȦʁɴʁʦɔɷʰȲɆʟȉɷʰȲʦȬʁȦʁɴɔʰȶȲ˗ȲȦʹʰɔˑʁȬʁʟʁɆʟȉɴȉȬȲʟʁʰȲȩȡʁ
JɷʰȲɆʟȉȬȉȬȲ<ʟʁɷʰȲɔʟȉʦ२J<३े
ȉʟȉࢿࢽࢿࢽूʹɴȉȬȉʦʜʟɔʁʟɔȬȉȬȲʦɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɔʦȬʁ=ʁˑȲʟɷʁ<ȲȬȲʟȉɫȳȉʟȲʹɷɔȡʁȲȉɔɷʰȲɆʟȉȩȡʁȬȲȥȉʦȲʦ
de dados nacionais e internacionais de inteligência, incluindo o geoprocessamento de informações
estratégicas. Cita-se, ainda, o aprimoramento de produtos de inteligência de pronto emprego e a
formação de subsistemas de inteligência em órgãos da administração pública federal e em unidades
Ȭȉ<ȲȬȲʟȉȩȡʁे
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Esta última ação tem o objetivo de obter e analisar informações e produzir conhecimentos de inteligência
necessários ao processo decisório dos governos e à proteção das informações sensíveis e estratégicas do
Estado brasileiro. Pretende-se, ainda, ampliar as ações de capacitação de membros do Sisbin e órgãos
ȦʁɷˑȲɷɔȉȬʁʦू ȉ εɴ ȬȲ Ȧʹɴʜʟɔʟ ʦʹȉ ȦʁɴʜȲʰȶɷȦɔȉ ȬȲ Ʌʁʟɴȉʟ ̍ʹȉȬʟʁʦ ȦȉȬȉ ˑȲˢ ɴȉɔʦ ̍ʹȉɫɔεȦȉȬʁʦ ʜȉʟȉ ȉ
Atividade de Inteligência.
Outros focos de atuação para 2020 são a proposta de nova governança para o setor espacial brasileiro e a
ɫɔ̍ʹɔȬȉȩȡʁȬȉȲɴʜʟȲʦȉȥɔɷȉȦɔʁɷȉɫɫȦȒɷʰȉʟȉ˘ȦɫʁɷȲʜȉȦȲूȲ˗ʰɔɷʰȉʜȲɫȉʜʟʁɴʹɫɆȉȩȡʁȬȉ^ȲɔɷूࣁࢾࣅेࣀࢾڎȬȲ
17 de abril de 2019, ora em fase de inventariança.
sȥɣȲʰɔˑȉॼʦȲूȉɔɷȬȉूȉʟȲʰʁɴȉȬȉȬȉʜȲʦ̍ʹɔʦȉȲȬȉɴɔɷȲʟȉȩȡʁȬȲʹʟȒɷɔʁूȉʰʟȉɔɷȬʁɔɷˑȲʦʰɔɴȲɷʰʁʦȲɅʁʟʰȉɫȲȦȲɷȬʁ
ȉ ȲȦʁɷʁɴɔȉे ȉȥȲ ʟȲʦʦȉɫʰȉʟ ̍ʹȲ ʁ ʟȉʦɔɫ ʰȲɴ ʜʁʰȲɷȦɔȉɫ ʜȉʟȉ ʰʁʟɷȉʟॼʦȲ ʹɴ ɔɴʜʁʟʰȉɷʰȲ ȉʰʁʟ ɷʁ ȦȲɷȊʟɔʁ
internacional no sentido de suprir a demanda crescente de combustível para os reatores nucleares para a
produção de energia elétrica.
Outra prioridade é a publicação da Estratégia Nacional de Expansão da Medicina Nuclear, com a
εɷȉɫɔȬȉȬȲȬȲʜʟʁɴʁˑȲʟȉȉɴʜɫɔȉȩȡʁȬʁȉȦȲʦʦʁȬȉʜʁʜʹɫȉȩȡʁȥʟȉʦɔɫȲɔʟȉȉʁʦʦȲʟˑɔȩʁʦȬȲɴȲȬɔȦɔɷȉɷʹȦɫȲȉʟ
para diagnóstico e tratamento de doenças, em todo o território nacional.
ÁȉɫȲ Ȧɔʰȉʟ ʰȉɴȥȳɴ ȉ ȬȲεɷɔȩȡʁ ȬȲ ɴʁȬȲɫʁ ȬȲ εɷȉɷȦɔȉɴȲɷʰʁ Ȳ ɆȲʦʰȡʁ ʜȉʟȉ ȉ Ȧʁɷʦʰʟʹȩȡʁ Ȳ ʁʜȲʟȉȩȡʁ Ȭʁ
ȲȉʰʁʟgʹɫʰɔʜʟʁʜʂʦɔʰʁʟȉʦɔɫȲɔʟʁ२g३ȲʁʦȲʦɅʁʟȩʁʦʜȉʟȉȉɴʜɫɔȉʟȉζȲ˗ɔȥɔɫɔˢȉȩȡʁȬʁɴʁɷʁʜʂɫɔʁȬȉ©ɷɔȡʁ
na produção de radiofármacos.
Pretende-se avançar, ainda, no desenvolvimento de mecanismos de defesa dos interesses nacionais em
assuntos relevantes, sem perder de vista a importância do investimento estrangeiro para o desenvolvimento
nacional. A busca pela continuidade do aperfeiçoamento da base normativa do CDN, canalizando sua
atuação por meio de plataforma eletrônica de dados e de uma rotina desburocratizada, com vistas a
ʜʁʦʦɔȥɔɫɔʰȉʟɴȉɔʁʟȲεȦɔȶɷȦɔȉɷʁɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁȬȲ*ʦʰȉȬʁʦʁȥʟȲʰȲɴȉʦʟȲɫȲˑȉɷʰȲʦȚjȉȩȡʁे
Considerando-se o marco normativo da Política Nacional de Segurança das Infraestruturas Críticas (PNSIC),
ȲȬɔʰȉȬȉʜʁʟɴȲɔʁȬʁ$ȲȦʟȲʰʁɷूࣀࣄࣂेࣆڎȬȲࢿࢿȬȲɷʁˑȲɴȥʟʁȬȲࢿࢽࢾࣅूȲȬȉ*ʦʰʟȉʰȳɆɔȉjȉȦɔʁɷȉɫȬȲȲɆʹʟȉɷȩȉ
das Infraestruturas Críticas (Ensic), concluída em 2019, serão elaboradas orientações indispensáveis aos
setores público e privado sobre a elaboração do Plano Nacional de Segurança das Infraestruturas Críticas
२^jJ३ूȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬʁȲɴȉȩʚȲʦȲʦʰʟȉʰȳɆɔȦȉʦ̍ʹȲʦȲȲɷȦʁɷʰʟȉʟȡʁʦʁȥȉʟȲʦʜʁɷʦȉȥɔɫɔȬȉȬȲȬȲʹɴʁʹɴȉɔʦ
órgãos e entidades federais. Ciente do grande valor desse tema, a Câmara de Relações Exteriores e Defesa
jȉȦɔʁɷȉɫȬʁʁɷʦȲɫɏʁȬȲ=ʁˑȲʟɷʁȲʦʰȉʟȊȲɷɆȉɣȉȬȉȲɴʟȉʰɔεȦȉʟʁ^jJȉʰȳʁεɷȉɫȬȲࢿࢽࢿࢽे
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No último ano, projetos especiais de comunicação ajudaram a sociedade e o mundo a conhecer e acompanhar
os programas e as realizações do Governo e os avanços do Brasil. Entre esses projetos, destacam-se a
divulgação dos balanços de 100, 200 e 300 dias de Governo, com a apresentação das principais entregas
realizadas. O modelo de prestação de contas a cada 100 dias mostrou-se oportuno para o exercício da
transparência e continuará no ano de 2020. Para os próximos meses, também está previsto o lançamento
da Agenda +Brasil, disposta em formato de um portal desenvolvido para apresentar ao cidadão a evolução
dos projetos prioritários do Governo. Mais desenvolvimento, crescimento e transparência para o País.
<ʁʟȉɴȬɔˑʹɫɆȉȬȉʦȉʦȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦȲɴʜʟʁɫȬȉʟȲɅʁʟɴȉȬȉʟȲˑɔȬȶɷȦɔȉूȬȉȲεȦɔȶɷȦɔȉȲȬȲʦȥʹʟʁȦʟȉʰɔˢȉȩȡʁȬʁ
Estado e da luta contra a corrupção e a criminalidade organizada, bem como o projeto-piloto “Em frente,
ʟȉʦɔɫইू̍ʹȲʜʟʁɴʁˑȲʁȲɷɅʟȲɷʰȉɴȲɷʰʁȉʁʦȦʟɔɴȲʦˑɔʁɫȲɷʰʁʦʜʁʟɴȲɔʁȬȲʜʁɫɖʰɔȦȉʦʜʺȥɫɔȦȉʦȲʦʜȲȦɖεȦȉʦूȦʁɴ
iniciativas conjuntas entre a União, Estados e Municípios.
ɔɷȬȉ ɴȲʟȲȦȲʹ ȬȲʦʰȉ̍ʹȲ ȉ sʜȲʟȉȩȡʁ ÁȲʟȬȲ ʟȉʦɔɫू Ȧʁɴ ȉȩʚȲʦ ȲʦʜȲȦɖεȦȉʦ ˑʁɫʰȉȬȉʦ ʜȉʟȉ ʁ ȦʁɴȥȉʰȲ
Ȭȉʦ ̍ʹȲɔɴȉȬȉʦ ɷȉ ʟȲɆɔȡʁ ȉɴȉˢʅɷɔȦȉ Ȳ ʜȉʟȉ ʁ ɴʁɷɔʰʁʟȉɴȲɷʰʁू ȉ ɫɔɴʜȲˢȉ Ȭʁʦ ʟȲʦɖȬʹʁʦ Ȳ ȉ ȉʜʹʟȉȩȡʁ ȬȲ
responsabilidades relativas ao vazamento de óleo no litoral brasileiro. São ações importantes para melhor
informar o cidadão das providências em curso, prestar contas e incentivar a cooperação social.
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COMU N I C AÇ ÃO SO C I A L D E G OV E R N O

sʹʰʟȉʦȦȉɴʜȉɷɏȉʦȬȲȦʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁȬȲɷȉʰʹʟȲˢȉɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫȲȬȲʹʰɔɫɔȬȉȬȲʜʺȥɫɔȦȉɴȲʟȲȦȲɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲु
Brasil no Exterior, Semana do Brasil, Pátria Voluntária, Enfrentamento à Violência contra Mulher,
lançamento do ID Estudantil, Programa Médicos pelo Brasil, Programa Educação Conectada, Programa
Escola Cívico-Militares, Medida Provisória da Pensão Vitalícia às Vítimas de Microcefalia e o Plano
AgroNordeste.
*ɴ ࢿࢽࢾࣆू ɏʁʹˑȲ ʁ ɫȉɷȩȉɴȲɷʰʁ Ȭʁ ʁʟʰȉɫ ªɷɔȦʁ Ȭʁ =ʁˑȲʟɷʁ <ȲȬȲʟȉɫ २Gov.br), essencial à estratégia de
comunicação e da transformação digital do Governo. E, na trilha de ampliar o diálogo com o cidadão,
criou também o “SecomVC”, uma nova presença nas redes sociais.
Em 2019, houve esforço coletivo da gestão na racionalização de custos da Empresa Brasileira de Comunicação
२*३ूȦʁɴȬȲʦʰȉ̍ʹȲʜȉʟȉȉʟȲȬʹȩȡʁɷʁɷʺɴȲʟʁȬȲȲɴʜʟȲɆȉȬʁʦȲȬȲȦȉʟɆʁʦȦʁɴɔʦʦɔʁɷȉȬʁʦूɴȲȬɔȬȉʦ̍ʹȲ
contribuíram para a economia na ordem de R$ 130 milhões do orçamento da EBC. A instituição tem
ȦʁɴʁʁȥɣȲʰɔˑʁȥʹʦȦȉʟȉʦʹʦʰȲɷʰȉȥɔɫɔȬȉȬȲȲȦʁɷʅɴɔȦʁॼεɷȉɷȦȲɔʟȉȉʰȳʁȉɷʁȬȲࢿࢽࢿࢿेsʹʰʟʁʁȥɣȲʰɔˑʁȉʦȲʟ
ȉɫȦȉɷȩȉȬʁ ȳ ʁ ʦɔɷȉɫ ȬȲ ¢Á ȬɔɆɔʰȉɫ Ȳ ȊȬɔʁ <g ɷȉʦ ࢿࣃ Ȧȉʜɔʰȉɔʦू ɷʁ $ɔʦʰʟɔʰʁ <ȲȬȲʟȉɫ Ȳ Ȳɴ ʦʹȉʦ ʟȲɆɔʚȲʦ
metropolitanas até 2023.
1 4 3

CAPÍTULO III RESULTADOS MELHORES
1 4 4

Para 2020, os principais temas de articulação do Governo brasileiro para avançar na mudança desejada
ʜȉʟȉʁȉɖʦʦȲʟȡʁȉɫˑʁȬȉȦʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁूʜȉʟȉɴȲɫɏʁʟȲʦȦɫȉʟȲȦȲʟʁʦȦɔȬȉȬȡʁʦȲʜʟȲʦʰȉʟȦʁɷʰȉʦȬʁ̍ʹȲʰȲɴ
sido feito com os recursos públicos. Temas como agenda econômica, reforma tributária e administrativa,
privatizações e concessões, política internacional, agronegócio, entre outros, exigirão uma comunicação
ɴȉɔʦȲɅȲʰɔˑȉूȲʦʰʟʹʰʹʟȉȬȉȲ̍ʹȲɔɷɅʁʟɴȲȬȲɅʁʟɴȉȦɫȉʟȉȲʁȥɣȲʰɔˑȉȉɴʹȬȉɷȩȉȬȲʟʹɴʁȬʁȉɖʦȲȉȬȲɅȲʦȉ
dos interesses da nação.
Do ponto de vista da gestão, estão em avanço novas regras para o investimento em patrocínio, de maneira
a ampliar o incentivo às seleções públicas dos projetos e ao compartilhamento das melhores práticas entre
ʁʦɔɷʰȲɆʟȉɷʰȲʦȬʁɔʦʰȲɴȉȬȲʁɴʹɷɔȦȉȩȡʁȬȲ=ʁˑȲʟɷʁȬʁʁȬȲʟ*˗ȲȦʹʰɔˑʁ<ȲȬȲʟȉɫ२ɔȦʁɴ३ूʜȲʟɴɔʰɔɷȬʁ
visualizar a distribuição dos investimentos e o respectivo alinhamento estratégico dos patrocínios às
demais ações de comunicação executadas.

A N E XO

ANEXO

A N E XO : R E L ATÓ R I O A N UA L S O B R E A S
AT I V I DA D E S D O CO N S E L H O E A S I T UAÇ ÃO D O
M I N I S T É R I O P Ú B L I C O N O PA Í S
( A R T . 1 3 0 - A , § 2 º, I N C I S O V,
D A C O N S T I T U I Ç Ã O D A R E P Ú B L I C A F E D E R AT I VA
D O B R A S I L D E 1 9 8 8)
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Nossa missão:
Fortalecer, fiscalizar e aprimorar o Ministério Público, zelando pela unidade e pela autonomia funcional e administrativa,
para uma atuação sustentável e socialmente efetiva.

(Composição: Biênio 2017/2019)

(Composição: Biênio 2019/2021)

PRESIDENTE
Raquel Elias Ferreira Dodge

PRESIDENTE
Antônio Augusto Brandão de Aras

CORREGEDOR NACIONAL
Orlando Rochadel Moreira
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Luciano Nunes Maia Freire
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Sebastião Vieira Caixeta
Silvio Roberto O. de Amorim Junior
Dermeval Farias Gomes Filho
Lauro Machado Nogueira
Leonardo Accyoli da Silva
Erick Venâncio Lima do Nascimento
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho

CONSELHEIROS
Valter Shuenquener de Araújo
Luciano Nunes Maia Freire
Marcelo Weitzel Rabello de Souza
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ANEXO

MENSAGEM DO PRESIDENTE
DO CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) conclui mais um ano de sua jovem existência com
ʦɔɆɷɔεȦȉʰɔˑʁʦȉˑȉɷȩʁʦूȲʦʜȲȦɔȉɫɴȲɷʰȲɷʁʦʺɫʰɔɴʁʦࣆࢽȬɔȉʦेʁɷʦʁɫɔȬȉɷȬʁʦʹȉȉʟ̍ʹɔʰȲʰʹʟȉȦʁɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫू
ʜȲɷʦȉȬȉ ʜȉʟȉ ʦȲʟ ɴȉɔʦ ̍ʹȲ ʹɴ ʂʟɆȡʁ ȬȲ ȦʁɷʰʟʁɫȲ Ȳ˗ʰȲʟɷʁू εʟɴȉॼʦȲ Ȧʁɴʁ ȦȉʰȉɫɔʦȉȬʁʟ Ȭȉ ʹɷɔȬȉȬȲ Ȳ Ȭȉ
ȦʁʁʟȬȲɷȉȩȡʁȬʁʦȲʦɅʁʟȩʁʦȬʁʦɴȉɔʦȬȲࢾࣀɴɔɫɏʁɴȲɷʦȲɴʹɫɏȲʟȲʦ̍ʹȲȦʁɴʜʚȲɴʁ̍ʹȉȬʟʁȬʁgɔɷɔʦʰȳʟɔʁ
Público brasileiro.
ȉʰʹȉɫȦʁɴʜʁʦɔȩȡʁȬʁjgʰȲɴʦȲȬȲȬɔȦȉȬʁȉʟȲȉεʟɴȉʟȉʹɷɔȬȉȬȲɔɷʦʰɔʰʹȦɔʁɷȉɫूȥʹʦȦȉɷȬʁˑȲʰʁʟȲʦȬȲ
atuação alinhados à agenda brasileira, sobretudo de desenvolvimento econômico sustável, incremento da
segurança jurídica e aprimoramento da segurança pública.
Nesse breve tempo sob a nova presidência, o Conselho Nacional do Ministério Público tem dialogado
Ȳ εʟɴȉȬʁ ʜȉʟȦȲʟɔȉʦ Ȧʁɴ ɔɷʦʰɔʰʹɔȩʚȲʦ ɷȉȦɔʁɷȉɔʦ Ȳ ɔɷʰȲʟɷȉȦɔʁɷȉɔʦ Ȳ ȬȲʦʰȉȦȉȬȉɴȲɷʰȲ Ȧʁɴ ȉʦ ʹɷɔȬȉȬȲʦ Ȭʁ
próprio Ministério Público, como o Comitê de Obras Paralisadas, composto, além do CNMP, pelo
Conselho Nacional de Justiça, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria-Geral da União,
ʜȲɫȉȬˑʁȦȉȦɔȉॼ=ȲʟȉɫȬȉ©ɷɔȡʁȲʜȲɫʁ<ʹɷȬʁjȉȦɔʁɷȉɫȬȲ$ȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁȬȉ*ȬʹȦȉȩȡʁूȉˑɔȉȥɔɫɔˢȉʟȉ
desobstrução dos gargalos nas obras de infraestrutura em nosso País.
Nos anos vindouros, o compromisso do CNMP permanecerá sendo a responsável atuação do Ministério
Público brasileiro, marcadamente na promoção da transparência, da desburocratização da racionalidade
Ȭʁ ȦʁɷʰʟʁɫȲ ॸ ̍ʹȲ ȬȲˑȲू ʜʟɔʁʟɔʰȉʟɔȉɴȲɷʰȲू ʦȲʟ ʜʟȲˑȲɷʰɔˑʁ Ȳ ʁʟɔȲɷʰȉʰɔˑʁू Ȳɴ ȬȲʰʟɔɴȲɷʰʁ Ȭʁ ȦʁɷʰʟʁɫȲ
paralisante —, do compartilhamento das boas práticas e do desenvolvimento da inovação.
jʁ ̍ʹȲ ʰʁȦȉ Ț ʦȲɆʹʟȉɷȩȉ ʜʺȥɫɔȦȉू ʁ ʁɷʦȲɫɏʁ jȉȦɔʁɷȉɫ Ȭʁ gɔɷɔʦʰȳʟɔʁ ʺȥɫɔȦʁ ȲɷˑɔȬȉʟȊ ȲʦɅʁʟȩʁʦ ʜȉʟȉ
apoiar, desenvolver e aprimorar mecanismos e instituições dedicadas ao combate da macro e da
microcriminalidade.
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*ʦʦȲȳʁɷʁʟʰȲ̍ʹȲʰȲɴɆʹɔȉȬʁȲʦʰȲȲɫȲˑȉȬʁʂʟɆȡʁू̍ʹȲȦʁɷʰȉȦʁɴʹɴȦʁʟʜʁȬȲʜʟʁεʦʦɔʁɷȉɔʦȬɔʦʜʁʦʰʁʦȉ
Ȧʁɷʰʟɔȥʹɔʟʜȉʟȉ̍ʹȲʁȉɖʦʦȲɣȉȲɫȲˑȉȬʁȉʁʜȉȬʟȡʁȬȲȬȲʦȲɷˑʁɫˑɔɴȲɷʰʁʦʁȦɔȉɫूȲȦʁɷʅɴɔȦʁȲȬȲʟȲʦʜȲɔʰʁȉʁʦ
valores e às garantias sócias merecido pela população brasileira.

ANEXO

O CNMP, órgão de unidade do Ministério Público brasileiro, no cumprimento de sua missão constitucional,
ȥʹʦȦȉʟȊ ȲεȦɔȶɷȦɔȉ ȉɫɔɷɏȉȬȉ Ț ȉʰʹȉȩȡʁ ʟȲʦʁɫʹʰɔˑȉ Ȳ ȬɔȉɫʂɆɔȦȉ Ȳɴ ȉʰɔˑɔȬȉȬȲʦ ȬȲ ɔɴʜȉȦʰʁ ȲȦʁɷʅɴɔȦʁ Ȳ ȬȲ
tutela da segurança da coletividade.

Segue link para acesso ao Relatório Anual de Atividades do Conselho Nacional do Ministério Público,
referente ao exercício de 2019:
<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/institucional/Relatorios_de_Atividades/Relatorio_AnualCNMP_2019.pdf>
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Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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