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Fonte: OECD Stat. Level of GDP per capita

and productivity

Produtividade do 
Brasil decaindo 
ao longo desses 
18 anos.

Brasileiro Americano Sul-coreano ChinêsChileno
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• Ausência de cultura de inovação e 
melhoria contínua 

• Baixa intensidade tecnológica e uso de 
ferramentas digitais

• Baixa maturidade digital
• Falta de recursos para acessar ferramentas 

e metodologias voltadas à melhorias 
gerenciais

• Baixa qualificação média de trabalhadores 
e gestores

Fonte: OCDE 2020

Brasil



PESQUISA GLOBAL DE GESTÃO
https://worldmanagementsurvey.org/

• 20 anos de pesquisas em 35 países → forte correlação entre adoção de 
melhores práticas gerenciais e aumento da produtividade

• Economistas de Stanford, Harvard, MIT, London School of Economics e 
Banco Mundial

Bloom, Nicholas e Van Reenen, John
WHY DO MANAGEMENT PRACTICES DIFFER ACROSS FIRMS AND COUNTRIES?
Journal of Economic Perspectives. Vol. 24, NO. 1, Winter 2010.



• Maior programa da América Latina 
para aumento da produtividade e 
competitividade de MPMEs

• Setores: indústria, comércio e 
serviços

• Capacitação, apoio técnico e 
consultorias especializadas

• Baixo custo, resultados rápidos e 
mensuráveis

• Mais de 50 mil MPMEs já apoiadas ou 
em atendimento (agosto/2021).



AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE

GESTÃO DE
OPERAÇÕES E 
VENDAS

GESTÃO DE
CAPITAL 

HUMANO

GESTÃO DO
DESEMPENHO

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL E 
TECNOLOGIAS DA 
ECONOMIA 4.0

GESTÃO 
FINANCEIRA

GESTÃO DA 
PRODUÇÃO



Coordenação geral Hub: cadastro no programa e 
gestão do Portal

Guia de boas práticas 
produtivas

Dashboard dos resultados

Comunicação

Apoio técnico, 
Mentoria e 

Consultorias 
especializadas

Indústria

Apoio técnico, 
Mentoria e 

Consultorias 
especializadas

Comércio
Serviços
Indústria



120 mil 
empresas

20 mil
empresas

3 mil
empresas

Maior Programa de aumento de PRODUTIVIDADE e 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL da América Latina



Melhores práticas gerenciais para
Indústria, comércio e serviços

Atuação via agente local de inovação (ALI) 
com identificação de problemas 
prioritários na gestão e definição de plano 
de ação e implementação

de apoio técnico

Consultorias 
especializadas
(opcional):
contrapartida 
de até 
pela 
empresa

Qualquer MPE 
(Até R$ 4,8 mi/ano),

exceto MEI



Implementação via consultores com 
mentorias individuais e coletivas para 
aplicação de ferramentas e metodologias 
de manufatura enxuta

Impacto de 30% a 40% na produtividade, 
aplicada no chão da fábrica.

Payback em menos de 2 meses

de aprendizagem
e consultoria

Contrapartida 
da empresa: 

Indústrias de 
11 a 499 funcionários



Mentoria digital para Indústria – sensoriamento da 
linha de produção para melhoria da qualidade dos 
produtos e redução do tempo de entrega aos 
clientes.

Consultoria, treinamento em conectividade, 
mentoria em digitalização de processos.

Impacto de 27% na produtividade, aplicada no 
chão da fábrica.

Payback em menos de 2 meses e meio

de aprendizagem 
e consultoria

Contrapartida
da empresa de até

Indústrias de 
11 a 499 funcionários



WiseSensor

Gestão 
MInA

Plataforma 
WEB MInA

Ponto de 
acesso Wi-Fi

27% Aumento de 
produtividade



Previsão de 
lançamento: 2022

• Implementação de softwares e ferramentas 
digitais para resolver problemas prioritários 
na gestão e produção das MPMEs.
• Foco: soluções de baixo custo e com 

resultados rápidos e mensuráveis

• 2021 - Pilotos com 180 empresas (em 
andamento)

• 2022 - Implementação em escala nacional: 
SEBRAE + SENAI

• Meta: 20.000 MPMEs até dez/2022



Previsão de 
lançamento: 2022

• Apoio técnico e financeiro desenvolvimento 
e implementação de tecnologias da Economia 4.0

• 2019 - Piloto com 80 empresas
• Resultados (PMEs)

• 191,6% = ROI
• 4,1 meses = Payback
• 21,6% = Aumento do OEE
• 74% não faria o projeto sem apoio financeiro e 80% 

querem continuar investindo em IIoT com recursos 
próprios

• 2021 - Negociar parcerias e fechar metodologia

• 2022 - Implementação em escala nacional: SENAI

• Meta: 3.000 MPMEs



g o v . b r /
b r a s i l m a i s



brasilmais@economia.gov.br


