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Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 16 a 20 de novembro, em Brasília. 

 
 
ELEIÇÕES E AJUSTE DE RUMO. 
 
A apuração dos votos do 1º Turno das Eleições 
Municipais revelou o apoio político do 
presidente Jair Bolsonaro como pouco 
decisivo. Sem poder contar com uma estrutura 
partidária pelo país, Bolsonaro contabilizou a 
eleição de apenas 10 dos 45 candidatos às 
Câmaras Municipais que apoiou diretamente. 
Contudo, 31 deles tem a possibilidade de atuar 
como suplentes em algum momento da legislatura.  
 
O desempenho não foi melhor entre os 13 
candidatos às Prefeituras apoiados. Apenas 
Gustavo Nunes (PSL), em Ipatinga/MG, e Mão 
Santa (DEM), em Parnaíba/PI, foram eleitos neste 
domingo. Marcelo Crivella (REP), no Rio de 
Janeiro, e capitão Wagner (PROS), em Fortaleza, 
seguem na disputa do segundo turno. Outros 9 não 
tem mais possibilidades de eleição. 
 
O pleito também mostrou a redução do ímpeto 
de renovação nas Prefeituras. Com 63% de 
prefeitos reeleitos até o momento, essas eleições 
já traz um aumento na taxa de sucesso de prefeitos 
em busca do segundo mandato – em 2016, essa 
índice foi 47%. Entre as explicações estão o 
enfraquecimento da onda antipolítica e o menor 
tempo de campanha potencializado pelas 
restrições da pandemia.  
 
Outro resultado importante para as relações no 
Congresso foi o crescimento das Prefeituras 
comandadas por partidos do “Centrão”, 
quando comparado com o resultado de 1º turno 

das Eleições de 2016. DEM (+193 / +73%), PP 
(+187 / +38%), PSD (+113 / +21%), Republicanos 
(+105 / +102%), Avante (+68 / +567%), Podemos 
(+67 / +231%) e SD (+33 / +55%) mostraram 
crescimentos significativos de sua presença no 
comando das cidades brasileiras. Entre os partidos 
de oposição, apenas PSOL (+2 / +100%) e Rede 
(+1 / +25%) apresentaram crescimento, contudo, 
com menor impacto. Já entre os partidos mais 
alinhados ao atual governo também houve 
crescimento no desempenho de primeiro turno por 
parte do PSL (+60 / +200%), PL (+51 / 17%), 
Patriota (+35 / +269%) e PSC (+29 / +33%). 
 
Os grandes perdedores foram o PSDB (-273 / -
35%) e o MDB (-261 / -25%). Apesar da derrota, 
continuam entre os principais partidos em número 
prefeitos eleitos ainda em 1º turno, 
respectivamente, 512 (4º) e 774 (1º). Já o PSB 
reverteu seu histórico de crescimento ao perder 
153 prefeituras (-38%), enquanto o PT segue sua 
trajetória de declínio, saindo vitorioso em apenas 
179 cidades (-75 / - 30%) neste primeiro turno. 
 
As próximas semanas prometem a 
intensificação da participação dos 
parlamentares no segundo turno. Enquanto 
isso, o Palácio do Planalto segue em busca de 
articulação para a definição de uma pauta positiva 
de consenso para votação no Parlamento, 
especialmente, com foco na retomada da 
economia. 
 
 

 

Destaques da Semana 
  

Quarta  

 

▪ Câmara dos Deputados realizará Sessão Deliberativa Extraordinária para 
deliberação sobre o PL 4199/20, que trata do plano de incentivo à navegação de 

cabotagem (BR do Mar), e sobre a MP 993/20. 
 

 
Quarta e 
Quinta 

 

▪ Senado Federal realizará Sessões Deliberativas para deliberação sobre a PEC 
Emergencial (186/19), do PL 4476/20 (Lei do Gás), do PLS 261/18 (Concessão do 
setor ferroviário) e do PLS 232/16 (Marco do Regulatório do Setor Elétrico). 
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Poder Executivo 
 

 
Presidência da 
República 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Casa Civil 

 
Agenda do Presidente – Jair Bolsonaro participou, nesta segunda (16), de 
cerimônia dedicada ao Dia da Amazônia Azul. Reuniu-se com o ministro Paulo 
Guedes (Economia), com o Subchefe para Assuntos Jurídicos, Pedro Cesar 
Nunes Ferreira Marques de Sousa (SGPR), e com o ministro Marcelo Álvaro 
Antônio (Turismo). Ademais, participou de reunião com Célio Faria Júnior, 
Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, e com Pedro Cesar 
Nunes Ferreira Marques de Sousa, Subchefe para Assuntos Jurídicos da 
Secretaria-Geral da Presidência da República. 
 
Agenda do Vice-Presidente – Hamilton Mourão participou, nesta segunda 
(16), de reunião com Karl Anton Johannes Deppen, Presidente da Mercedes-
Benz do Brasil Ltda e Head Latin America, e demais executivos da empresa. 
Encerrou seus compromissos com uma vídeo reunião com o Council on 
Foreign Relations (CFR). 
 
Agenda do Ministro-Chefe – Braga Netto reuniu-se, nesta segunda (16), 
com o ministro-chefe Jorge Antonio de Oliveira Francisco (SGPR), com o 
ministro-chefe Luiz Eduardo Ramos (SEGOV/PR), com o secretário executivo 
Douglas Bassoli (GSI/PR). Encerrou seus compromissos oficiais em reunião 
com o ministro Wagner Rosário (CGU). 
 

 
ME 
Ministério da Economia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
BACEN 

Banco Central do Brasil 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Agenda do Ministro – Paulo Guedes participou, nesta segunda (16), de 
videoconferências com o diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, 
Carlos Langoni, com o chefe da Assessoria Especial de Relações 
Institucionais, Esteves Colnago, e com os secretários especiais. Reuniu-se 
com presidente Jair Bolsonaro, e recebeu a visita do secretário de 
Internacionalização de Portugal, Eurico Brilhante Dias. Ademais, participou de 
reunião com o secretário especial Waldery Rodrigues (Fazenda) e de 
videoconferência com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. 
  
Balança Comercial – Para o saldo da balança comercial (resultado do total 
de exportações menos as importações), a projeção em 2020 caiu de US$ 
57,90 bilhões para US$ 57,73 bilhões de resultado positivo. Para o ano que 
vem, a estimativa dos especialistas do mercado subiu de US$ 55 bilhões para 
US$ 55,10 bilhões de superávit. 
 
Agenda do presidente – Roberto Campos Neto participou, nesta segunda 
(16), do evento virtual e coletiva de imprensa virtual de Lançamento do Pix. 
Além disso, se reuniu por videoconferência com representantes da Asa Asset 
Investments e proferiu palestra no evento 3rd Annual Latin America 
Conference. 
  
Boletim Focus – Os economistas do mercado financeiro elevaram a 
estimativa de inflação para 2020, pela décima quarta semana seguida, e 
também passaram a estimar um tombo menor do Produto Interno Bruto (PIB) 
neste ano. Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação 
oficial do país, a expectativa do mercado para este ano passou de 3,20% para 
3,25%. Para 2021, o mercado financeiro subiu de 3,17% para 3,22% sua 
previsão de inflação. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,75% 
e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2,25% a 5,25%. Sobre o 
comportamento da economia brasileira em 2020, os economistas do mercado 
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BNDES 
Banco Nacional do 

Desenvolvimento 
 

financeiro baixaram sua estimativa de tombo do Produto Interno Bruto (PIB) 
de 4,80% para 4,66% na semana passada. Na última semana, o mercado 
manteve em 3,31% a estimativa de expansão do PIB para 2021. A projeção 
para a taxa de câmbio no fim de 2020 recuou de R$ 5,45 para R$ 5,41. Para 
o fechamento de 2021, continuou em R$ 5,20 por dólar. 
 
 
Agenda do presidente – Gustavo Montezano reuniu-se, nesta segunda, 
com representantes dos ministérios do Turismo e Economia. Além disso, 
palestrou em webinar no Financial Forum of BRICS Interbank Cooperation 
Mechanism and New Development Bank, organizado pela VEB.RF (Banco de 
Desenvolvimento do Estado Russo) 

 

 
MiniCom 
Ministério Das Comunicações 

 

 
Agenda do Ministro – Fábio Faria concedeu, nesta segunda-feira, entrevista 
ao programa Meio Dia RN, na Rádio 96FM. 
 

 
MJSP 
Ministério de Justiça e 
Segurança Pública 

 
CNDC 

Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor 

 

 
Agenda do ministro – André Mendonça não possuiu compromissos oficiais 
nesta segunda (16).  
 
 

2ª Reunião do Conselho Diretor – Será realizada nesta quinta (19), às 9h, a 
2ª Reunião do Conselho Diretor. A pauta não foi divulgada até o momento, e 
deve ser liberada às vésperas da reunião, quarta (18). 
 

 

Poder Legislativo 
 

 
Câmara dos Deputados 

Plenário 

 

 
A Câmara dos Deputados realizará Sessão Deliberativa Extraordinária nesta 
quarta (18), na qual poderá votar o PL 4199/20, que trata do plano de incentivo 
à navegação de cabotagem (BR do Mar) e a medida provisória que autoriza a 
prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (MP 993/20). 

 
Senado Federal 

 

Plenário 
 

 

O Senado Federal deverá realizar sessões deliberativas nesta quarta (18) e 
quinta-feira (19), com pauta a ser definida amanhã (17), em Reunião de 
Líderes. Nesse sentido, o Líder do Governo na Casa, senador Fernando 
Bezerra (MDB/PE), já pediu prioridade para a análise da PEC Emergencial 
(186/19), do PL 4476/20 (Lei do Gás), do PLS 261/18 (Concessão do setor 
ferroviário) e do PLS 232/16 (Marco do Regulatório do Setor Elétrico). 

 

 
Temáticas em Pauta nas Comissões 

 

 
FUNDEB 
 

 
Nesta quarta (18), às 10h, será realizado evento técnico sobre “Acesso à 
internet e educação de qualidade durante a pandemia”. 
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Lei de Acesso à 
Informação 
 

 
Nesta quinta (19), às 9h30, será realizado evento virtual sobre Lacunas na Lei 
de Acesso à Informação (LAI). 
 

 

Política 
 
Ministro da Justiça e Segurança Pública destaca uso de tecnologia e trabalho integrado no 1º turno 
das eleições municipais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, destacou, em 
entrevista coletiva na tarde de domingo (15), que as forças de segurança protagonizaram a sistematização e 
a integração mais completa feita na história de uma eleição. “As eleições ganharam um novo contorno este 
ano por parte da Segurança Pública. Investir em tecnologia é prioridade número um no Ministério da Justiça 
e Segurança Pública. Este é um tema que ingressou definitivamente para auxiliar e contribuir na repressão de 
ilícitos durante o processo eleitoral”, afirmou André Mendonça. O ministro reforçou a importância do trabalho 
da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e, “especialmente dos homens e mulheres que atuam 
diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), representando os cerca de 300 
mil profissionais empregados no efetivo para a garantia da segurança e da ordem pública”. Fonte: ASCOM MJSP 
Parlamentares instalam Grupo Brasil-ONU. O Grupo Parlamentar de Apoio Brasil-Organização das Nações 
Unidas faz a reunião de instalação na 56ª Legislatura na terça-feira, 17, às 11 horas. Na reunião, está prevista 
a eleição do presidente e vice-presidente, além da deliberação sobre o estatuto. Os grupos parlamentares são 
criados para fortalecer as relações entre o Congresso brasileiro e o parlamento de um país estrangeiro ou 
organização internacional. Fonte: Agência Câmara 
 
Governo restringe por mais 30 dias entrada de estrangeiros por fronteiras terrestres O governo federal 
publicou uma portaria que prorroga por 30 dias a restrição da entrada no Brasil, por rodovias, outros meios 
terrestres ou por transporte aquaviário, de estrangeiros de qualquer nacionalidade. A medida foi assinada na 
quinta-feira (12) pelos ministros Braga Netto (Casa Civil), André Mendonça (Justiça), Eduardo Pazuello 
(Saúde) e Tarcísio Gomes (Infraestrutura). O texto foi publicado em edição extra do "Diário Oficial da União" 
no mesmo dia. Antes da publicação dessa portaria, uma outra, de mesmo teor e assinada em 14 de outubro, 
estava em vigor. Fonte: G1 Notícias 

 
Ministro da Defesa e comandantes militares assinam nota conjunta em que afirmam a separação entre 
as Forças Armadas e a política. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes das 
três Forças, general Edson Pujol (Exército), almirante Ilques Barbosa (Marinha) e o tenente brigadeiro do ar 
Antonio Carlos Moretti (Aeronáutica), assinaram uma nota conjunta em que afirmam a separação entre as 
Forças Armadas e a política. A nota foi divulgada no sábado (14). Nesta semana, após o presidente Jair 
Bolsonaro defender o uso de "pólvora" para defender a Amazônia, Pujol fez dois discursos em eventos 
públicos ressaltando que o Exército é uma instituição do Estado brasileiro e não de governos. Pujol também 
disse que os militares não querem se envolver com a política nem querem que ela entre nos quartéis: G1 Notícias 
LDO e Orçamento 2021 podem ser votados diretamente em plenário, avalia consultoria da Câmara. 
Estudo feito pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados avalia que 
é possível votar os principais projetos de lei relacionados ao orçamento público diretamente no plenário do 
Congresso Nacional. Com isso, os textos não precisariam passar na Comissão Mista de Orçamento (CMO). 
O parecer ressalta no entanto que, para pular a Comissão de Orçamento, é preciso que pelo menos 3/5 dos 
líderes partidários na Câmara e no Senado concordem com a urgência do tema, além de ajustes em regras 
para viabilizar a análise em plenário. Fonte: G1 Notícias 
 
Depois de votação avassaladora em 2018, Bolsonaro volta ao tamanho normal, diz Maia. Depois de uma 
votação expressiva em 2018, quando se elegeu presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro está 
voltando ao tamanho normal, disse neste domingo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Para Maia, por conta da volta ao patamar normal, muitos candidatos que tiveram apoio do 
presidente nas campanhas para prefeito deste ano tiveram dificuldades para decolar e correm risco de ficar 
de fora de um segundo turno. Fonte: Reuters 
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Na ressaca das eleições, Congresso tem semana de votações indefinidas. A semana que se inicia ainda 
traz reflexos dos resultados eleitorais. Câmara e Senado ainda não divulgaram suas pautas. mesmo assim, 
projetos importantes que aguardam deliberação podem ser votadas. A disputa pela presidência da CMO 
(Comissão Mista de Orçamento), que antecipa a corrida eleitoral pela posto de presidente da Câmara, e o 
apagão no Amapá, que pode tirar a atenção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), podem 
atrapalhar a produtividade do Legislativo na semana. Fonte: Poder 360 

 
Decisões sobre reforma tributária e Renda Cidadã ficam para depois do 2º turno, diz líder do governo. 
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), afirmou ao Valor PRO (serviço de 
informações em tempo real do Valor) na segunda-feira que as decisões sobre a reformulação do Bolsa Família, 
a reforma tributária e a PEC Emergencial serão tomadas após o segundo turno das eleições, dia 29 de 
novembro, para evitar a contaminação das propostas pelo debate eleitoral. “Vamos fazer isso depois do 
segundo turno porque se nós provocarmos o debate antes da hora, durante a eleição, teremos os mesmos 
posicionamentos eleitorais”, disse Barros. Na opinião dele, os parlamentares podem ser instados a criticar as 
propostas por seus aliados que disputam a eleição e depois será difícil reverter esse posicionamento. “A 
eleição é daqui 10 dias, o Brasil tem que resolver [problemas] de longo prazo”, minimizou. Fonte: Valor Econômico 
 
Presidente da SEC deixará agência no final do ano. O presidente da Securities and Exchange Commission 
(SEC, a CVM americana), Jay Clayton, deixará o cargo no fim do ano, abrindo a porta para que os democratas 
pressionem por uma abordagem mais dura na regulamentação pelo principal órgão regulador de Wall Street. 
Um advogado de longa data e político independente indicado pelo presidente Donald Trump em 2017, Clayton 
promoveu medidas que tornariam a abertura de capital mais atraente para startups e outras empresas 
privadas. Ao mesmo tempo, também procurou tornar mais fácil para as empresas privadas levantarem capital, 
inclusive permitindo que mais investidores acessem os mercados privados. Fonte: Valor Econômico 
 
Notícias falsas propiciam desinformação e conflito, afirma Toffoli. O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou nesta segunda-feira que as notícias falsas propiciam a desinformação e o 
conflito. Segundo o ministro, o STF não é a única corte constitucional no mundo que "muitas vezes é alvo de 
incompreensões". Toffoli citou um estudo do Massachusetts Institute of Technology (MIT) que mostra que as 
notícias falsas são mais replicadas do que as verdadeiras. "Este é um no qual as cortes constitucionais têm 
que conhecer para defender os pactos fundamentais de uma sociedade", disse. Fonte: Valor Econômico 

 

Último Foco 

 
Encontro Nacional da Indústria 2020. O ENAI 2020 acontecerá entre os dias 17 de 18 de novembro, em 
formato virtual. O evento reunirá 12 palestrantes e 26 debatedores para discutirem temas como a urgência da 
reforma tributária, a importância da inserção internacional e de uma nova estratégia de política industrial. 
Sustentabilidade, a busca da eficiência do Estado e a jornada do país rumo à indústria 4.0 serão abordados 
no evento. As inscrições são gratuitas, acesse aqui o formulário. A programação completa do evento está 
disponível aqui. 

 
Cidadãos poderão assinar documentos e validar transações com o governo de forma eletrônica. A 
relação do Governo com a sociedade já é digital e agora ficará ainda mais ágil e segura. Na segunda-feira 
(16), foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 10.543, que regulamenta os níveis, as categorias e 
as condições de uso e aceitação das assinaturas eletrônicas de documentos pelos cidadãos e órgãos da 
Administração Pública Federal. Segundo a norma, os órgãos deverão descrever em cada serviço público 
ofertado, até o dia 1º de julho de 2021, o nível exigido de assinatura eletrônica, garantindo a devida 
transparência para o cidadão. “O uso das assinaturas eletrônicas representa um grande feito para tornar a 
Administração Pública mais eficiente e focada na produção de impactos positivos na vida dos cidadãos”, afirma 
o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Paes 
de Andrade.  Fonte: ASCOM GOV BR 
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Pix: novo sistema de pagamento instantâneo entra em funcionamento. Depois da fase de operação 
restrita, o Pix, sistema de pagamento instantâneo entra em funcionamento pleno segunda-feira (16). Todas as 
pessoas e empresas com conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga em uma das instituições 
aprovadas pelo Banco Central já podem fazer transferências pelo novo sistema que vai funcionar por 24h 
todos os dias. Em outubro, o BC relatou que 762 instituições tinham sido aprovadas para ofertar o Pix, a partir 
deste mês. Hoje, o BC informou que desse total, 19 instituições que têm participação facultativa no novo 
sistema, não realizaram todos os testes durante o período de operação restrita e, portanto, retornaram à etapa 
de homologação, que ocorrerá a partir de 1º de dezembro de 2020. Assim, essas instituições, deixaram para 
ofertar o Pix em momento futuro. Além disso, nove cooperativas foram incorporadas por outras instituições. 
Fonte: Agência Brasil 
 
Ministério da Saúde diz que pode ter sofrido ataque cibernético. O secretário-executivo do Ministério da 
Saúde, Élcio Franco, disse em pronunciamento na sexta-feira (13) que há indícios de o órgão ter sofrido um 
ataque cibernético. O ministério já havia reportado na semana passada um problema na sua rede de tecnologia 
que deixou a pasta sem telefone e acesso a e-mails. Uma equipe de técnicos passou a investigar o incidente. 
“Após o início das investigações sobre o vírus que afetou nossa rede de tecnologia, há indícios de que a pasta 
também foi alvo de ataques cibernéticos, embora não haja laudo conclusivo. O ministério não divulgou 
informações até agora para preservar dados e não comprometer provas”, disse o secretário-executivo Élcio 
Franco. Fonte: Agência Brasil 
 
Leilão do 5G precisa ser 'técnico' e sem 'ideologia', diz Luís Roberto Barroso. O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou neste domingo que o leilão do 5G precisa ser 
"verdadeiramente técnico", porque "ciência e ideologia não são uma boa mistura". O governo brasileiro é 
pressionado pelos Estados Unidos para excluir a empresa chinesa Huawei do leilão, que deverá ser realizado 
em 2021. Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez a declaração enquanto 
falava sobre a importância da universalização do acesso à internet, durante evento em Valparaíso (GO) para 
conhecer propostas de alternativas à urna eletrônica. Fonte: O Globo 
 
Banco Central abre espaço para WhatsApp, Google e Big Techs no Brasil. O presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, afirmou na segunda-feira, 16/11, que o WhatsApp, aplicativo de mensagens do 
Facebook, entrará, 'em breve', em pagamentos no Brasil e que mantém conversas com o Google, além de 
outras gigantes de tecnologia que ele não mencionou nominalmente. Ao ser questionado se o Whatsapp iria 
entrar em pagamentos dentro do sistema de pagamentos instantâneo Pix ou fora dele, Campos Neto 
respondeu, em coletiva de imprensa, que a empresa começará com transferências de valores entre pessoas, 
no desenho conhecido como P2P (‘peer to peer’). “Whatsapp vai entrar, vai começar fazendo P2P em breve. 
Eu tenho conversado bastante com o CEO do Whatsapp, inclusive ele tem me dito que o processo no Banco 
Central foi mais rápido do que em outros países”, disse. “Então a gente está avançando bastante com o 
processo, vai começar com P2P e depois vai fazer P2M (transferência entre pessoas e estabelecimentos). 
Nossa única preocupação é passar por todos os critérios de aprovação e que a gente tenha sistema que 
fomente competição, do mesmo jeito que estamos conversando com Google e com outros”, completou. Fonte: 

Abranet 
 
Totalmente online, Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais ocorre de 17 a 20 de 
novembro. Realizado, pela primeira vez online, o Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, 
começa na terça-feira (17/11) e segue até dia 20 de novembro. O evento, organizado pelo Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br) e pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), será transmitido 
pelo canal do NIC.br no YouTube e terá dois dias a mais de atividades. Estarão reunidos especialistas de 
renome nacional e internacional, entre eles representantes do governo, da comunidade científica e 
tecnológica, de empresas e do terceiro setor. Além das solenidades de abertura e encerramento, a 
programação contará com quatro oradores principais (keynotes) e oito painéis. Fonte: Abranet 
 
Investimento das teles na 5G DSS prosseguirá em 2021, prevê Huawei. A fabricante Huawei prevê que 
2021 será um ano com demanda ainda crescente por equipamentos para redes de acesso em fibra óptica 
(FTTH) e 4G. E uma nova tecnologia, a 5G DSS, também vai crescer, enquanto a 5G com espectro próprio 
não chega. Conforme Atilio Rulli, diretor senior de relações institucionais da empresa, todas as operadoras 
vão seguir investindo na tecnologia. Por enquanto, a 5G DSS está disponível em algumas capitais por iniciativa 
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de Claro, Oi e Vivo, e em três cidades selecionadas pela TIM para um projeto piloto em banda larga fixa sem 
fio. Mais municípios devem receber esse tipo de tecnologia, afirmou o executivo da Huawei, que é uma das 
fornecedoras de equipamentos 5G DSS contratada para implementar essas redes.. Fonte: Telesíntese 
 
MiniCom já avalia criação de superagência proposta pela OCDE. A criação de uma superagência 
reguladora, que encampe telecomunicações e conteúdo, proposta pela Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), já está em análise pelo governo, e não deve agregar a parte de 
fomento. É o que conta o secretário interino de Telecomunicações, do Ministério das Comunicações, Artur 
Coimbra, que participou da live do Tele.Síntese de sexta-feira, 13. “De fato, o relatório da OCDE trata de 
integrar a atuação regulatória dos setores de telecomunicações e de audiovisual, mas não recomenda a 
integração da parte de regulamentação com fomento. Estamos estudando esse material e estamos 
estabelecendo conversas com vários órgãos envolvidos para avaliar em que prazo e em que condições isso 
poderia ser feito”, destacou. Segundo ele, a proposta não inventa a roda, já que  outros países têm estruturas 
semelhantes, como a OFCOM, do Reino Unido. Fonte: Convergência Digital 
 
Governo vai usar reconhecimento facial para verificar assinaturas digitais. O governo federal abraçou a 
biometria, notadamente por meio de ferramentas de reconhecimento facial, como forma de garantir a 
identificação dos cidadãos nas interações feitas pela internet. Nesta segunda, 16/11, com a publicação do 
Decreto 10.543/20, os órgãos federais ganham a base normativa para implementar ferramentas que já estão 
disponíveis, sendo que as primeiras aplicações deverão estar em pleno funcionamento já nas próximas 
semanas. “A solução centralizada para assinatura já esta pronta e ela é parte do Gov.br. Os órgãos tem até o 
meio do ano [de 2021] para descrever que assinatura vão aceitar para cada serviço e integrar seus sistemas 
à plataforma de assinatura”, destaca o secretário de Governo Digital, Luis Felipe Monteiro.. Fonte: Convergência 

Digital 
 
Consumo de nuvem pública tem alta de 30% no Brasil. O gerente de pesquisa e consultoria no segmento 
corporativo da IDC, Luciano Ramos, observou durante divulgação e estudo sobre a retomada do mercado de 
TIC após a Covid-19, realizada nesta semana, que alguns fatores favorecem as soluções de nuvem, como o 
aumento do ecossistema de empresas capazes de ajudar a migração de clientes, a mudança na mentalidade 
para maior foco em iniciativas de transformação digital e novas ofertas que vão de encontro a essa 
necessidade de atuação em ambientes híbridos. “Hoje é difícil pensar em alguma iniciativa de tecnologia que 
não considere cloud como um de seus componentes. Isso se traduz no crescimento acima de 28% da cloud 
pública, e acima de 30% se considerarmos Iaas e Paas somada”, apontou Ramos. Na base dos números de 
2020 e da tendência para os próximos anos está o deslocamento de, pelo menos, parte do trabalho do 
escritório para o ambiente doméstico, para quem teve condições de fazê-lo. Isso afetou o mercado de 
dispositivos, com relevância especial para os notebooks, e a própria forma de comercialização. Fonte: 

Convergência Digital 
 
Votação por celular pode se tornar realidade nas eleições de 2022. A votação por celular ou tablet é 
estudada para as eleições de 2022 no Brasil. Empresas de tecnologia foram chamadas pelo TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) para apresentarem no domingo (15.nov.2020) soluções digitais que permitam votação 
segura por meio da internet. Reconhecimento facial, biometria, criptografia e blockchain a mesma tecnologia 
usada em criptomoedas, como o bitcoin, são algumas das propostas para tentar garantir o sigilo do voto e a 
apuração correta. Fonte: Poder 360 
 
Anatel e ABDI fecham acordo para testes de redes privadas de 5G. A Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações) e a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) assinaram 1 acordo para 
realizar os primeiros testes no Brasil relacionados ao uso de redes privadas da tecnologia 5G. O 5G é o nome 
dado à nova geração de conectividade móvel. Especialistas apontam 1 grande potencial pelo aumento da 
velocidade, da capacidade de banda e da redução das perdas de conexão em relação ao 4G. Fonte: Poder 360 
 
WhatsApp vai entrar em pagamentos, fazendo P2P já em breve, diz Campos. O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira que está em conversas com WhatsApp e Facebook, 
além de Google e outras big techs. No lançamento do sistema de pagamentos instantâneos Pix, capitaneado 
pelo BC, ele comentou que a autoridade monetária estimula sistemas de pagamento competitivos e que há 
uma crescente convergência entre texto, meio de pagamento e conteúdo. “WhatsApp vai entrar, fazendo P2P 
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já em breve”, disse Campos Neto, questionado se o aplicativo iria entrar em pagamentos no Brasil. “Depois, 
vão fazer P2M.” A primeira sigla designa transações entre pessoas; a segunda, entre pessoas e 
estabelecimentos. Fonte: Valor Econômico 
 

Projeto autoriza microempreendedor individual a contratar até dois empregados. O Projeto de Lei 
Complementar 252/20 aumenta, de um para dois, o número de empregados que poderão ser contratados por 
Microempreendedor Individual (MEI) ou por empreendedor que exerça as atividades de industrialização, 
comercialização e prestação de serviços no âmbito rural. O texto, que tramita na Câmara dos Deputados, 
altera a Lei Complementar 123/06. Atualmente, a legislação define o MEI como o pequeno empresário 
individual com faturamento limitado a R$ 81 mil por ano; que não participe como sócio, administrador ou titular 
de outra empresa; e que contrate, no máximo, um empregado. O MEI surgiu em 2009 com o objetivo de 
facilitar a formalização de pequenos negócios no País, sendo exigido dele o pagamento do Simples Nacional, 
cujo valor varia de acordo com a atividade desenvolvida. Fonte: Agência Câmara 
 
Banco Central publica manuais de governança, segurança e APIs do Open Banking. O Banco Central 
publicou na sexta, 13/11, três manuais de preparação para o sistema financeiro aberto, comumente tratado 
como ‘Open Banking’, que trata na prática de um sistema de compartilhamento de dados e serviços financeiros 
pelos clientes bancários em plataformas de tecnologia, independentemente da instituição a qual estão ligados. 
Os textos publicados nesta sexta tratam dos serviços prestados pela estrutura responsável pela governança, 
das APIs e dos requisitos de segurança.  O manual sobre governança estabelece os requisitos técnicos e os 
procedimentos operacionais para a implementação do diretório de participantes, do novo portal do Open 
Banking no Brasil e dos canais de suporte ao acesso ao diretório. Ele traz os requisitos técnicos para a 
implementação dos elementos necessários à operacionalização do Open Banking.. Fonte: Convergência Digital 
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