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O ano de 2016 foi de grandes desafios para todos. A 
economia brasileira demonstrou mais um ano de retra-
ção, o que impactou diretamente no emprego, na renda, 
na capacidade de investimento dos setores público e 
privado, afetando o desempenho do país. Nesse cená-
rio, o Movimento Brasil Competitivo conseguiu superar 
as dificuldades de 2016, inovando e ampliando as par-
cerias e lançando novos desafios à sociedade. Tanto o 
Pacto pela Reforma do Estado, iniciado em 2015, como 
a ação divulgada no final de 2016, o manifesto Brasil Di-
gital, uma iniciativa do MBC juntamente com o setor em-
presarial, de digitalização da economia foram bastante 
positivas, uma vitória para o MBC. Outra ação coloca à 
disposição de prefeituras brasileiras uma plataforma de 
compartilhamento de boas práticas em gestão pública, 
o Mais Gestão. 

O MBC soube aproveitar o momento para se fortalecer 
como entidade, tratando de maneira transversal temas 
fundamentais para o país. A mobilização de diversos 
atores da sociedade, parceiros e o aumento do quadro 

APRESENTAÇÃO
de associados continuam sendo características perma-
nentes da entidade. A própria crise fez com que empre-
sas de pequeno, médio e grande porte, além do setor 
público, procurassem o MBC com o intuito de buscar 
alternativas e também fechar parcerias para enfrentar o 
momento de estagnação. 

Em 2016, comemoramos 15 anos, cada vez mais dis-
postos a mobilizar, formar coalizões, parcerias para te-
mas fundamentais como os já citados. Reafirmarmos 
nosso compromisso junto aos setores público e pri-
vado de contribuir para ampliação da competitividade 
do país. Não podemos deixar de agradecer a todos os 
parceiros que atuaram de forma voluntária, em ações 
junto aos governos federal, estaduais e municipais. E 
também a todos os colaboradores, empresas associa-
das, gestores públicos, especialistas e parceiros que ao 
longo de 2016 acreditaram e apoiaram esse trabalho. 

Claudio Gastal
Presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo
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Promover a competitividade sustentável 
do Brasil elevando a qualidade de vida 

da população brasileira.

Contribuir para que o Brasil seja uma 
das 30 nações mais competitivas 

do mundo até 2030.

MISSÃO

VISÃO
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MAPA ESTRATÉGICO 2015 - 2030
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“Tanto empresários 
quanto gestores 
públicos querem buscar 
o aumento da eficiência 
e da competitividade. 
Por isso, é preciso 
maximizar o intercâmbio 
de conhecimentos e 
viabilizar parcerias.”

Jorge Gerdau, presidente do 
Conselho Superior do MBC
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QuAl O ESTADO 
QuE QuEREMOS? 
O MBC estimula o debate e iniciativas para o 
avanço na transformação ampla do país que 
resultem no crescimento econômico e susten-
tável. Dessa forma, o MBC coloca à disposição 
dos setores empresarial e público sua capaci-
dade de mobilização, promovendo a discus-
são e construindo soluções para temas funda-
mentais para a evolução do Estado brasileiro, 
como a digitalização da economia, a reforma 
do estado e seus marcos legais, o investimen-
to em infraestrutura, a melhoria do ambiente 
de negócios, o investimento em infraestrutura, 
entre outros temas fundamentais para a me-
lhoria dos serviços ofertados à sociedade. 
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BRASIl DIGITAl 
Tecnologias digitais estão alterando radicalmente a for-
ma como consumidores, empresas, instituições e go-
vernos operam. A evolução digital pode gerar um efeito 
disruptivo na competitividade e no crescimento eco-
nômico do país, com impacto direto para a sociedade 
como um todo. 

O MBC e parceiros do setor empresarial lançaram o ma-
nifesto Brasil Digital, no dia 23 de novembro de 2016, du-
rante o Encontro Anual do MBC, em São Paulo. A propos-
ta apresenta uma reflexão sobre diferentes aspectos que 
podem influenciar a jornada de transformação digital do 
Brasil. O propósito é criar um Brasil onde todos tenham 
ao alcance o poder da transformação digital alavancando 
o desenvolvimento público e privado.

“Talvez o Brasil não tenha outra opção 
senão essa. Devemos ter nosso próprio 
modelo de digitalização da economia, 
observando setores importantes como 
o agronegócio e a saúde.”
Afonso Lamounier, diretor voluntário do MBC

Através da união de esforços entre o governo e a so-
ciedade, é possível coordenar ações com o objetivo de 
acelerar a evolução digital no país com impacto para a 
economia e benefícios tangíveis para a sociedade como 
um todo. 

Diversos estudos têm sido realizados para dimensionar o 
potencial impacto desta transformação na economia. Em 
estudo recente da Oxford Economics, estima-se que uma 
maior penetração das tecnologias digitais pode adicionar 
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cerca de 97 bilhões de dólares ao Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro em 2020, um incremento de 0,5% em rela-
ção ao crescimento já projetado. 

Diversas experiências internacionais comprovam a im-
portância e impacto de iniciativas de transformação. Ca-
sos de países como a Alemanha, a Índia, os Estados Uni-
dos, a Argentina e até mesmo a Estônia demonstram que 
ações voltadas para a digitalização são possíveis nos 
mais diversos cenários e trazem resultados expressivos.

“Temos uma necessidade real, 
a sociedade demanda serviços 
melhores e mais rápidos.”
Claudio Gastal, presidente executivo do MBC

Acesse o manifesto Brasil Digital na nossa página  
www.mbc.org.br
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O Pacto pela Reforma do Estado, ação conjunta entre o 
MBC e 19 governos estaduais, teve um avanço signifi-
cativo em 2016. O Presidente da República em exercí-
cio, Rodrigo Maia, criou a Comissão Especial destinada 
a analisar, estudar e formular propostas relacionadas à 
reforma do Estado. O anúncio foi feito durante a 14ª edi-
ção do Congresso Brasil Competitivo realizada no dia 
21 de setembro, em São Paulo (SP). Como presidente 
da Câmara dos Deputados, Maia disse que é possível 
discutir no âmbito do Legislativo Federal uma série de 
propostas já consolidadas pelo Pacto pela Reforma do 
Estado, iniciativa que foi lançada pelo MBC em 2015. 

“Não é um tema que interessa 
às corporações, mas a toda  
a sociedade.” 

Rodrigo Maia, durante o  
14º Congresso Brasil Competitivo

“É preciso otimizar os custos para que 
o Estado deixe de ser um peso tão 
grande para a sociedade. Só isso já 
seria um grande serviço.”
Cledorvino Belini, presidente de  
Desenvolvimento para a América Latina  
da Fiat Chrysler, ao avaliar o Pacto 

A troca de experiências entre os setores público e priva-
do pode ajudar a encontrar soluções para que o Estado 
adote metodologias e ferramentas, aumentando sua efi-
ciência sem esquecer sua principal função: a oferta de 
mais e melhores serviços à sociedade como um todo.

“Ter uma Comissão vai significar a 
possibilidade efetiva de mudanças 
necessárias, identificadas durante as 
discussões do Pacto, como a reforma 
da Previdência e o processo de 
contratação de servidores públicos.”
Claudio Gastal, presidente executivo do MBC

MBC entrega agenda do Pacto pela Reforma 
do Estado para ministro da Casa Civil

O MBC entregou ao ministro da Casa Civil, Eliseu Pa-
dilha, uma série de mudanças estruturais para a cons-
trução de um Estado mais eficiente, proposta do Pacto 
pela Reforma do Estado. O encontro foi realizado no dia 
8 de agosto de 2016, em Brasília (DF), e contou com 
a presença de 15 secretários estaduais, representantes 
dos 19 estados integrantes do Pacto, além de repre-
sentantes do setor privado. A parceria entre governos 
e empresários objetiva a apresentação de soluções de 
curto e médio prazos que contribuam para um Estado 
mais competitivo. O ministro Padilha fez uma análise da 
situação atual e disse que o governo federal tem muitas 
das preocupações manifestadas na agenda do Pacto. 
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ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PACTO 

Planejamento, orçamento e 
governança para resultados

Pessoas e força de trabalho

Receitas e gastos públicos

Contratos e aquisições 

Instituições e accountability

Ações defendidas para um Estado 
mais eficiente e competitivo

Reformas estruturais que viabilizem as mudanças de 
que o país precisa – sem, no entanto, esperar que elas 
aconteçam para começar a atuar.

Concentração de esforços em setores que impactam 
a eficiência do Brasil como estratégia para contribuir 
para a ampliação da competitividade.

Estados no centro – as medidas devem independer da 
União ou de iniciativas que sejam de natureza estrita-
mente federal.

Conjunto de medidas – o Pacto não é uma “lista de 
demandas” dos governos estaduais.

Medidas de impacto imediato e também de médio e 
longo prazos.
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“Vamos cuidar da gestão e da 
governança. Já estamos conseguindo 
pensar no governo digital.”
Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil

O ministro Padilha informou que o governo trabalha em 
uma plataforma única de oferta de serviços públicos di-
gitais e também em uma base de dados unificada para 
facilitar a oferta de entrega. Ao falar sobre o sistema 
previdenciário, o ministro manifestou a preocupação 
da mudança de perfil do país, com uma expectativa de 
vida maior e famílias com menos filhos. Segundo ele, a 
reforma da Previdência está em primeiro lugar. “Vamos 
ver os modelos que estão dando certo, deveremos ter 
uma transição de 15 anos. Temos que fazer o necessá-
rio, porque o caos nos espera logo ali adiante”, disse.

Estruturação de parcerias com o setor 
privado e terceiro setor é tema de comitê

O comitê temático, que debate a participação do setor 
privado e terceiro setor na prestação de serviços públi-
cos, tema que está na pauta do Pacto pela Reforma do 
Estado promovido pelo MBC e mais 19 estados, reuniu-
se no dia 14 de julho em Brasília (DF). No encontro, foram 
discutidos os desafios na estruturação das parcerias do 
setor público com organizações sociais e com o setor 
privado. O procurador de justiça do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios e um dos maiores especia-
listas no tema, José Eduardo Sabo Paes, defendeu um 
marco normativo estável que propicie a compreensão e 
capacitação de todos os envolvidos, quer sejam dirigen-
tes públicos, sociais ou empresariais. 
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Sabo destacou que toda forma de interação e parceria 
entre o Estado e o setor público, terceiro setor, organi-
zações, entidades de interesse social deve ser sempre 
transparente, eficiente e sujeita a um controle social. 
Os participantes abordaram outros aspectos sobre 
o tema, desde as legislações estaduais, lei federal e 
também exemplos de parcerias de sucesso no país. 
As discussões serão a base para a definição do esco-
po de atuação desse comitê temático. Participaram da 
reunião secretários e representantes dos estados que 
compõem o Pacto, além de especialistas no tema e 
parceiros do MBC.

“A autonomia e a sustentabilidade  
das Organizações da Sociedade 
Civil são essenciais, como também 
o controle social realizado pelos 
Tribunais de Contas, Ministérios 
Públicos, Receita Federal do Brasil e 
através das Controladorias, tanto no 
âmbito Federal como Estadual.”
José Eduardo Sabo Paes, procurador 
de justiça do MPDFT

Rondônia

Rio Grande 
do Sul

Rio de Janeiro

Alagoas Ceará Distrito Federal

Espiríto Santo Goiás Maranhão

Mato Grosso Mato Grosso 
do Sul

Minas Gerais

Paraíba Paraná

Pernambuco

Santa Catarina São Paulo

Tocantins

Pará
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Mais inovação, mais colaboração

A plataforma Mais Gestão é uma ferramenta de colabo-
ração e disseminação de experiências bem-sucedidas 
para a melhoria da gestão pública. Voltado às prefeitu-
ras brasileiras, o instrumento oferece inovação e ajuda 
tecnológica para que gestores municipais possam aper-
feiçoar serviços e apresentar melhor desempenho em 
áreas fundamentais para o desenvolvimento local. 

O projeto, iniciativa do MBC em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e a Fundação Bra-
va, tem como ineditismo a construção de uma metodo-
logia para transferência de experiências de sucesso. A 
plataforma ensina como implantar e executar os casos 
reais de forma detalhada, por meio de passo a passo 
e ferramentas customizáveis. Os gestores públicos têm 
apoio no planejamento e acompanhamento do proces-
so de implantação com um sistema de gerenciamento 
de projetos integrado de forma online.

16 | INICIATIVAS
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“Para chegar a um grande número de 
municípios brasileiros, precisávamos 
usar a tecnologia como ferramenta-
-chave. A plataforma Mais Gestão 
nasce com essa missão.”
Tatiana Ribeiro, superintendente do MBC,  
durante o lançamento no Encontro 
Anual do MBC, em São Paulo 

O município de Recife e o Consórcio Intermunicipal da 
Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Barueri, Ca-
rapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do 
Bom Jesus e Santana de Parnaíba) foram as primeiras 
cidades que aderiram ao projeto. 

“Somos uma das primeiras prefeituras 
a aderir a essa plataforma, adquirindo 
experiências de outras cidades e 
governos, ao mesmo tempo que 
queremos disponibilizar as boas 
práticas de Recife para outros 
lugares.”
Geraldo Julio, prefeito de Recife

1. Iniciação 2. Adaptação e 
preparação

GovERnança E MonitoRaMEnto

3. Teste piloto 4. Implantação

RELATÓRIO ANUAL 2016 | 17
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Benefícios

•	 Busca de experiências: banco com casos de suces-
so em gestão pública, para os gestores que tiverem 
o interesse em conhecê-los, e também compartilhar 
as suas próprias histórias com o restante do Brasil. 
Atualmente, são quase 80 boas práticas mapeadas. 

•	 Metodologias detalhadas, direcionadas aos gesto-
res, para que adaptem e implantem boas práticas 
em sua realidade local. 

•	 Foi desenvolvido um método geral, e aplicado em 
duas experiências distintas, com ferramentas de 
apoio customizáveis para auxiliar os gestores na im-
plantação local desses programas. Pelo ambiente de 
gerenciamento do site, o gestor consegue montar 
seu plano de trabalho personalizado, cadastrar sua 
equipe, atribuir tarefas e controlar prazos.

•	 Relato de boas práticas: os gestores podem contri-
buir com o repositório de informações, inserindo as 
experiências de sucesso de suas realidades locais.

18 | INICIATIVAS
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Educação
O Programa para Melhoria na Educação Básica foi 
disseminado para mais de 800 municípios mineiros. 
O Programa de Intervenção Pedagógica (PIP) iniciado 
pelo  governo do estado de Minas Gerais fez com que 
o estado alcançasse o primeiro lugar do IDEB dos anos 
iniciais em 2013, a partir de um novo modelo de gestão 
pedagógica. O processo envolve o monitoramento sis-
tematizado, por meio de acompanhamento direto nas 
escolas e nas salas de aula, além da execução de diver-
sas estratégias de intervenção. A metodologia do Mais 
Gestão retratou o caso de Janaúba (MG), município no 
norte de Minas que obteve ótimos resultados nos indi-
cadores de educação.

Equilíbrio fiscal 
A metodologia para a Nota fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e) é um documento de existência exclusivamente 
digital que documenta as operações de prestação de 
serviços. É gerado pelos próprios contribuintes por meio 
de um sistema informatizado fornecido pela Secretaria 
de Fazenda Municipal, responsável também pelo arma-
zenamento digital dos documentos pelo prazo legal. O 
caso de sucesso retratado nesse âmbito é a implantação 
da NFS-e em Niterói (RJ). O processo de implantação 
começou em 2010 com o objetivo de otimizar o trabalho 
de inteligência fiscal, aumentar a arrecadação do ISSQN 
e atender à demanda de contadores e de alguns contri-
buintes que tinham um grande volume de serviços diários 
ou que prestavam serviços para grandes empresas.

Compartilhe experiências de sucesso, divulgue para a 
sua rede.

Para participar ou contribuir acesse:
www.maisgestao.org.br

RELATÓRIO ANUAL 2016 | 19
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PROGRAMA 
MODERNIzANDO 
A GESTÃO PúBlICA  
Inspirado em metodologias reconhecidas de gestão, o 
Programa Modernizando a Gestão Pública, uma inicia-
tiva do MBC, tem como objetivo o aperfeiçoamento da 
governança e da gestão sustentado em experiências 
nacionais e internacionais bem-sucedidas. Ao longo 
dos seus 11 anos, o PMGP tem se adaptado à realida-
de e às necessidades locais, mas sempre baseado em 
três pilares: estratégia governamental, capacitação da 
equipe, aprimoramento das lideranças e da comunica-
ção institucional. O modelo também pode promover a 
parceria entre os setores público e privado, com o intui-
to de fortalecer uma cultura de governança e gestão de 
excelência, promovendo melhorias de serviços essen-
ciais à população. 

Atuação 

Na prática, o PMGP atua com a participação de parceiras 
técnicas qualificadas em gestão pública, que atuam junto 
ao órgão público durante o processo de implantação das 
ações. 

Nesse caso, poderá ter o apoio da iniciativa privada, do 
próprio MBC ou ainda por meio de especialistas. Esses 
profissionais fazem um assessoramento de forma eficiente, 
atuando no desenvolvimento de atividades e conceitos re-
lacionados à implantação de modelo de gestão por resulta-
dos, promovendo assim maior alinhamento das lideranças 
na execução das políticas públicas, otimizando recursos.  

Dessa forma, o programa auxilia governos, municípios, 
órgãos públicos a desenvolverem características como: 
meritocracia, transparência, reestruturação de proces-
sos, monitoramento de metas e resultados. 

20 | INICIATIVAS
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Modelo de Governança e Gestão

Pilares 

EstRatÉGia  
Planejamento e Prioridades

oPERaçÃo  
Capacidade de Execução e Qualidade do Gasto Público

ConHECiMEnto  
Comunicação e Capacitação

Benefícios

•	 Aumentar a capacidade de investimento 
do setor público

•	 Desenvolver a cultura da gestão e governança
•	 Incrementar a receita sem aumento de impostos
•	 Reduzir gastos correntes
•	 Melhorar índices em áreas essenciais como saúde, 

educação e segurança pública, de acordo com 
prioridades locais.

Em 2016, diversas instituições investiram na melhoria 
da gestão pública. Confira a seguir as principais ações 
desenvolvidas.

Ceará

Atrair parceiros para impulsionar obras e projetos do go-
verno do estado do Ceará  e reforçar a união entre o po-
der público e a iniciativa privada, tornando o Ceará cada 
vez mais desenvolvido e competitivo. Esse é o intuito do 
Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas, 
criado pelo governo do Ceará, que contou com o apoio 
do MBC. A medida objetiva estimular o avanço, o forta-
lecimento e o desenvolvimento de projetos estratégicos 
e, complementarmente, estimular a participação do ca-
pital privado no desenvolvimento desses projetos, visan-
do aumentar a disponibilidade e qualidade dos serviços 
públicos prestados. Ao todo foram identificados diversos 
projetos para realizar as PPPs: Centro de Eventos, Centro 
de Formação Olímpica, Acquário Ceará, Ceasa; Arena 
Castelão, Placas Solares, Sistema Metroviário (incluindo 
VLT Sobral). Encerrado.

•	 Lançamento do Programa de Concessões 
e Parcerias Público-Privadas

•	 Preparação para lançamento de editais para 
concessões e parcerias público-privadas

“Aderimos ao Movimento Brasil Competitivo 
para construir parcerias com o setor privado, 
a fim de fixar o Ceará nesse cenário econô-
mico atual. A ideia é construir modelos, atrair 
novos investidores, criar empregos, dentro 
dos atrativos que o estado já tem e os que 
podemos prospectar.”
Camilo Santana, governador do Ceará

www.ceara.gov.br
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Goiás

O MBC, juntamente com o Movimento Goiás Competi-
tivo, firmou parceria com o governo de Goiás para pro-
mover o equilíbrio fiscal do estado. Encerrado.

•	 Crescimento da arrecadação
•	 Diminuição de despesas correntes
•	 Oportunidade de incremento da arrecadação
•	 Redução da dívida ativa 

“Gostaria de agradecer também a extraordi-
nária consultoria que o MBC ofereceu nesse 
meu quarto governo, especialmente no ajuste 
dos gastos e na eficiência fiscal. O estado 
conseguiu, a partir das orientações do MBC, 
uma redução de 1,5 bilhão de reais no custeio 
da máquina e com pessoal.”
Marconi Perillo, governador de Goiás

www.goias.gov.br

Mato Grosso - Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e da Fazenda  

O MBC e o Movimento Mato Grosso Competitivo (MMTC) 
apoiaram a modernização das normas tributárias, com 
foco na reformulação do ICMS, redefinição do marco re-
gulatório de políticas de incentivos fiscais e redesenho de 
processos de trabalho. Em andamento.

•	 Levantamento da legislação e entrevistas com 
as unidades

•	 Proposta da minuta para a legislação do ICMS

•	 Diagnóstico do marco legal dos programas e 
fundos de incentivo fiscal

22 | INICIATIVAS
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Mato Grosso – Secretaria 
de Meio Ambiente 

O projeto Licenciamento Eficiente foi realizado pela Se-
cretaria de  Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema) junta-
mente com o MBC e o Movimento Mato Grosso Competi-
tivo (MMTC).  O trabalho apresentou inúmeras mudanças 
positivas à Secretaria ao identificar e planejar ações para 
sanar os problemas que comprometiam as três superin-
tendências da área do licenciamento ambiental: Infraes-
trutura, Mineração e Serviços, Recursos Hídricos, e Ges-
tão Florestal, que já registraram, até novembro de 2016, 
variações positivas de 13%, 67% e 34%, respectivamen-
te, na aprovação de projetos, em comparação com o to-
tal de emissões de licenças de 2015. Encerrado.

•	 Aumento de 28% no número de processos de 
licenciamento ambiental emitidos até novembro 
de 2016, em comparação ao ano de 2015

•	 O balanço prévio do ano aponta a finalização 
de 5.550 processos em 2016 (de janeiro a 
novembro), frente aos 4.323 do ano passado 
(janeiro a dezembro)

•	 Redução do tempo de resposta do órgão 
ambiental de 272 para 163 dias, ou seja, 40% a 
menos do que em 2013

“Durante todo o projeto recebemos o apoio 
e a confiança do MBC, que confiando no 
estado investiu na realização desse projeto. 
Poderemos avançar muito na eficiência da 
gestão pública em que parcerias como essa 
puderem ser replicadas.”
Carlos Fávero, vice-governador de Mato Grosso

www.mt.gov.br

Mato Grosso do Sul 

O MBC e o governo de Mato Grosso do Sul deram con-
tinuidade à parceria iniciada no segundo semestre de 
2015. Em 2016, o trabalho desenvolvido foi na gestão e 
governança, com o desenvolvimento das dimensões de 
planejamento estratégico, processos, compras, gestão 
de pessoas e orçamento. Em andamento. 

•	 Em 2016, o governo concluiu 71,08% das ações 
previstas no planejamento estratégico 

•	 145 das 204 iniciativas previstas foram entregues 
para a sociedade

•	 Desdobramento das estratégias de curto, médio e 
longo prazos

•	 Execução orçamentária de acordo com 
planejamento e estruturação dos processos das 
secretarias de Administração e Governo

•	 Desenvolvimento do Modelo de Gestão por 
Competências

“O planejamento permite ter foco naquilo 
que é prioritário e mais eficiência para a 
aplicação da verba pública.”
Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul

www.ms.gov.br
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São Paulo 

O MBC e o governo do estado de São Paulo assinaram 
um acordo de cooperação para a realização de um diag-
nóstico com o objetivo de aprimorar os processos de ar-
recadação, recuperação de créditos e gestão de serviços 
da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral do Es-
tado (PGE).  A meta é auxiliar os dois órgãos a potenciali-
zar práticas de gestão e desenvolver novas metodologias 
e ferramentas para aumentar a eficiência e eficácia de 
seus processos e serviços. O primeiro diagnóstico rea-
lizado pelo MBC foi sobre os processos de cobrança e 
de arrecadação dos dois órgãos, permitindo identificar 
oportunidades que possam aperfeiçoar essa dinâmica e 
trazer benefícios tanto para o governo do estado quanto 
para cidadãos e contribuintes. Encerrado.

•	 Coleta de dados: levantamento de dados, 
detalhamento e alinhamento de expectativas

•	 Mapeamento: desenho dos processos atuais, 
comparação com melhores práticas e análise de 
potencial de oportunidades identificadas

•	 Comunicação de resultados: elaboração de 
relatório conclusivo apontando oportunidades 
identificadas para aprimoramento da situação 
atual diagnosticada

“Como temos um modelo tributário de 
grande complexidade, é infinito o número 
de questões jurídicas. E essa parceria 
tem objetivo de melhorar a eficiência na 
arrecadação e evitar sonegação, que é 
uma concorrência desleal. Quem paga não 
consegue competir com quem não paga.”
Geraldo Alckmin, governador de São Paulo

www.saopaulo.sp.gov.br
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Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI) do governo federal 

O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), tam-
bém conhecido como Projeto Crescer, foi criado pelo 
governo federal para reforçar a coordenação das po-
líticas de investimentos em infraestrutura por meio de 
parcerias com o setor privado. A partir de diagnósticos 
realizados pelo MBC e parceiros técnicos, a Secretaria 
Executiva do PPI foi capaz de definir os investimentos a 
serem alocados na carteira estratégica da iniciativa. O 
objetivo principal é gerar empregos e crescimento para 
o país por meio de novos investimentos em projetos de 
infraestrutura e de desestatização. Encerrado. 

•	 Discussão do ciclo de vida dos projetos 
de infraestrutura

•	 Análise de diversos modais logísticos  
utilizados no país

•	 Aprimoramento da legislação vigente 
•	 Alinhamento das necessidades do setor 

privado juntamente com o setor público

www.projetocrescer.gov.br

Porto Alegre (RS)

O MBC e a Prefeitura de Porto Alegre assinaram um acor-
do de cooperação para apoiar a transição de governo 
2016/2017 com foco na governança e gestão. O MBC 
colaborou na identificação de práticas e arquiteturas de 
gestão e governança que poderiam servir de base para 
a equipe de transição na sua tomada de decisão. Foi 
realizado um diagnóstico sobre a estrutura geral da Pre-
feitura. Além de proposta de diretrizes estratégicas para 
a composição do Plano de Longo Prazo. Encerrado. 

•	 Entendimento da situação atual da Prefeitura

•	 Panorama dos principais indicadores de 
sustentabilidade e seus resultados mais recentes

•	 Panorama da atual estrutura administrativa 
da Prefeitura e proposta da nova estrutura 
administrativa de nível 1 e 2

www.portoalegre.rs.gov.br

Rio Grande do Sul 

O governo do estado do Rio Grande do Sul possui um 
acordo de cooperação com o Movimento Brasil Com-
petitivo (MBC). O trabalho junto à Secretaria Geral de 
Governo do RS busca o aperfeiçoamento do modelo 
de governança e gestão, desenvolvendo o planejamen-
to estratégico. Em paralelo, a partir da implantação do 
programa, foi criado o Núcleo de Assessoramento Pú-
blico-Privado, composto de gestores públicos e empre-
sários. O Modelo de Governança e Gestão implantado 
em janeiro de 2015 já alcançou 100% das metas (do to-
tal de 178) no final do mesmo ano, por meio do Acordo 
de Resultados, que mensurou 321 indicadores.

•	 De 60 projetos prioritários, 22 atingiram as metas 
conforme o previsto 

•	 O Acordo de Resultados incluiu ações voltadas  
à eficiência de gestão, sob três aspectos, 
sustentabilidade ambiental, orçamentário-
financeiro e regularidade de convênios

•	 Como resultado do Decreto de Contingência 
(Número 52.295 de 18/3/2015), foi gerada  uma 
economia de custeio de cerca de R$ 980 milhões

•	 Em 2016, 65% dos indicadores demonstraram 
que as ações estão dentro do prazo

www.rs.gov.br/inicial
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tos, entre eles, aprendizado organizacional, cultura da 
inovação, liderança, valorização das pessoas e respon-
sabilidade social. Um total de 66.790 micro e pequenas 
empresas de todo o país se candidataram ao MPE Brasil 
2016. O maior número de empresas participantes é de 
São Paulo, com 16,5 mil, seguido do Rio de Janeiro (5,8 
mil), Distrito Federal (5,2 mil), Rio Grande do Sul (5 mil) 
e Minas Gerais (3,9 mil). Entre os setores de atuação na 
economia, 46,5% das empresas participantes são do co-
mércio, 33,8% da área de serviços e 15,8% da indústria. 

O Prêmio MPE é uma realização 
do Sebrae, MBC e Gerdau, com 
o apoio técnico da Fundação 
Nacional da Qualidade.

Reconhecimento às micro  
e pequenas empresas promove 
a excelência da gestão  

O MPE Brasil incentiva empresários a adotarem ferra-
mentas de gestão ao obter um diagnóstico gratuito do 
atual estágio da sua organização. As empresas preen-
chem um relatório minucioso de autoavaliação e avalia-
dores voluntários capacitados analisam 11 fundamen-
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São oito categorias

Análise da qualidade 
da administração

A capacidade inovadora 
do negócio 

As vencedoras estaduais 
concorrem na etapa nacional 

Inovação e Responsabilidade Social

As premiações de destaque de Inovação e Responsa-
bilidade Social reconhecem as ações de inovação e de 
responsabilidade social que trazem benefícios para as 
comunidades locais. As ações são importantes porque 
fortalecem a atividade produtiva e empresarial, agre-
gando valor ao negócio. 

Agronegócio

Serviços

Comércio

Serv. Saúde

Educação

Serv. TI

Indústria

Serv. Turismo
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FAIXA ETÁRIA

GÊNERO

SETORES

AGRONÉGOCIO

COMÉRCIO

INDÚSTRIA

SERVIÇOS

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE SAÚDE

SERVIÇOS DE TI

SERVIÇOS DE TURISMO

1,1%

46,5%

15,8%

33,8%

0,4%

0,7%

0,7%

1%

FEMININO

40,5%

MASCULINO

59,5%

ACIMA DE 55 ANOS

ENTRE 35 A 54 ANOS

ENTRE 25 A 34 ANOS

ENTRE 18 A 24 ANOS

11,8%

55,6%

28,2%

4,4%

CANDIDATAS
POR REGIÃO

NORTE
5.921

NORDESTE
15.251

CENTRO-
OESTE
9.761

SUL
8.551

SUDESTE
27.306
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Perfil dos participantes

•	 Receita bruta anual de até R$ 3,6 milhões.
•	 Ter completado pelo menos um ano de atividade.
•	 Possuir domicílio no estado da respectiva inscrição.

•	 Comprovar regularidade fiscal e estatutária

Benefícios 

•	 Aperfeiçoamento na gestão alinhado a padrões 
internacionais de excelência.

•	 Missão Nacional e Internacional: viagem com 
o grupo de empresários vencedores da etapa 
nacional, especialistas e líderes empresariais para 
troca de experiências.

•	 Participação em eventos para troca de experiências.

Missão Técnica Nacional

Os dez vencedores do MPE Brasil 2015 participaram da 
missão técnica nacional em setembro de 2016, em Sal-
vador (BA). Os empresários de oito estados - Alagoas, 
Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina – assistiram a uma 
palestra na empresa Lacerta Ambiental, destaque de Ino-
vação do MPE Brasil 2011. O grupo visitou os processos 
de gestão da Cheville, loja de moda feminina, vencedora 
nacional da categoria Comércio 2012, e também conhe-
ceram o Laboratório Leme, rede baiana com certificações 
PALC 2010 e ISO 9001:2008, além do Certificado Progra-
ma de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC), con-
ferido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. O 
grupo também participou, no mês de outubro, de uma 
missão técnica internacional no México. 

Outras informações em 
www.premiompe.sebrae.com.br  
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Estudantes e pesquisadores contribuem 
para inovação e empreendedorismo 

O Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, edição 
2015, foi entregue aos vencedores no dia 1º de dezem-
bro de 2016, em cerimônia realizada em Brasília. Os 
ganhadores dessa edição foram do Brasil, Argentina e 
Colômbia e apresentaram estudos nas áreas de saúde, 
tecnologia, meio ambiente e agricultura, mas inspirados 
no tema Inovação e Empreendedorismo. Ao todo, 24 
pesquisadores foram reconhecidos por seus trabalhos 
científicos. Foram distribuídos US$ 25.500 de premia-
ção, além de troféus e placas.  

A edição 2015 bateu recorde de participação com 399 
trabalhos inscritos. A premiação é dividida em cinco ca-
tegorias: Iniciação Científica, direcionada a estudantes 
do ensino médio; Estudante Universitário, para alunos 
de graduação; Jovem Pesquisador, voltada para pes-
quisadores graduados de até 35 anos; Pesquisador 
Sênior, para cientistas acima de 36 anos; e Integração, 
para equipes compostas por pesquisadores de mais de 
um país do bloco. 

A premiação, instituída pela Reunião Especializada em 
Ciência e Tecnologia do Mercosul (RECyT), é realizada 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC), Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Movimento 
Brasil Competitivo (MBC), com o apoio da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
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Conheça os trabalhos homenageados:

iniCiaçÃo CiEntífiCa

1º lugar - Márcia Cunha dos Santos (Brasil) 
Projeto: Venus - Localizador Vascular

Menção Honrosa - Fabiane Kuhn (Brasil)
Projeto: Sistema para Otimização de Irrigação

EstudantE univERsitáRio

1º lugar - Caio Araújo Damasceno (Brasil)
Projeto: HANDLE: uma prótese robótica de baixo 
custo

Menção Honrosa - Gabriele Abreu Rocha (Brasil)
Projeto: Desenvolvimento de um revestimento co-
mestível como contribuição para facilitação do 
transporte do morango entre o Brasil e os demais 
países do Mercosul

JovEM PEsquisadoR

1º lugar - Nestor Ghenzi (Argentina)
Projeto: NVM no espaço

Menção Honrosa - Ângelo Paggi Matos (Brasil)
Projeto: Avaliação bioquímica da biomassa de microal-
gas cultivadas em águas residuais dessalinizadas: De 
escala de laboratório à produção de algas em escala 
piloto no Semiárido do Nordeste do Brasil

PEsquisadoR sênioR

1º lugar  - Guilherme Martins Santos (Brasil)
Projeto: Desenho e desenvolvimento de ligantes de 
superfície nucleossomal para fins terapêuticos

Menção Honrosa - José Oswaldo Siqueira (Brasil) 
Desenvolvimento de um produto para uso agrícola, 
a partir da reciclagem de um rejeito da indústria de 
fosfatos

intEGRaçÃo

1º lugar - Brasil / Colômbia

Equipe: Fernanda Mansano Carbinatto (BRA), Natalia 
Nayumi Inada (BRA), Welington Lombardi (BRA), Dora 
Patrícia Ramirez Angarita (COL), Vanderlei Salvador 
Bagnato (BRA), Renata Aparecida Belotto (BRA)

Projeto: Inovações para Prevenção do Câncer de 
Colo de Útero

Menção Honrosa - Brasil / Colômbia

Equipe: Olívia Maria Cordeiro de Oliveira (BRA), 
Samires Moura Malaquias Pinheiro (BRA), Jéssica 
Verâne Lima da Silva (BRA), Isadora Machado 
Marques (BRA), Claudia Yolanda Reyes (COL), 
Danúsia Ferreira Lima (BRA), Camila Paim Dantas 
(BRA), Ícaro Thiago Andrade Moreira (BRA), Antônio 
Fernando de Souza Queiroz (BRA), Lorena Suede 
Miranda (BRA)

Projeto: Desenvolvimento de multibioprocesso de re-
medição aplicável em áreas costeiras impactadas por 
atividades petrolíferas - DEMBPETRO

Acesse e conheça mais a premiação 
www.premiomercosul.cnpq.br
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gulação e vigilância sanitária, técnicos em regulação e 
analistas administrativos. 

435 servidores formados em seis 
turmas realizadas entre 2014 e 2016

418 horas de capacitação com 
121 palestrantes e debatedores

70 visitas realizadas a empresas de 
três setores regulados 

29 propostas de melhorias 
internas  

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
APlICADA DOS SERVIDORES 
DA ANVISA 

O Programa de Formação Aplicada dos Servidores da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma 
parceria entre a agência e o Movimento Brasil Compe-
titivo com o objetivo de promover a capacitação e a in-
teração entre os setores público e privado baseado em 
transparência e aperfeiçoamento do serviço prestado. 
Em 2016, a ação desenvolveu competências associa-
das à capacidade de analisar os impactos das ações 
regulatórias nos setores de alimentos, de equipamentos 
médicos e medicamentos, aprimorando o pensamento 
crítico sobre os processos de trabalho feitos pela An-
visa. As turmas são formadas por especialistas em re-
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Acesse o relatório 

www.mbc.org.br

Assuntos debatidos em 2016

•	 Momento econômico e industrial brasileiro e a 
competitividade e produtividade da indústria no Brasil.

•	 Os setores regulados e o impacto da regulação.

•	 Inovação: conceitos e processos e os impactos 
da regulação no esforço de inovação dos setores 
regulados. 

•	 Governança regulatória no Brasil e o desafio da 
operacionalização das ações de vigilância no Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária.

•	 Fábrica de Ideias: o desafio da inovação como 
abordagem de gestão e o papel do servidor público 
como agente de mudança. 
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EVENTOS
o MBC promove eventos para compartilhar conheci-
mento, metodologias, incentivar a interação entre os 
setores público, privado e sociedade civil. Além de 
disseminar resultados, iniciativas e práticas bem-suce-
didas das parcerias realizadas. Temas da atualidade 
como inovação, governança, reforma do Estado, ben-
chmarking, indicadores são debatidos por plateias e 
especialistas qualificados de renome nacional e inter-
nacional. Em 2016, reunimos mais de 500 pessoas em 
encontros para discutir temas relevantes para a compe-
titividade nacional.
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CONGRESSO BRASIl 
COMPETITIVO 
A 14ª edição do Congresso Brasil Competitivo, promo-
vida pelo MBC, reuniu no dia 21 de setembro de 2016, 
em São Paulo (SP), governadores, parlamentares, gesto-
res públicos, especialistas e lideranças do setor privado 
para tratar de três assuntos fundamentais para o cenário 
político e econômico nacional: a digitalização da econo-
mia, a importância dos indicadores na elaboração das 
políticas públicas e a agenda de reformas. O Presidente 
da República em exercício, Rodrigo Maia, defendeu uma 
agenda focada nos temas emergenciais, fazendo refe-
rência à pauta do Congresso Nacional. Como presidente 
da Câmara Federal, disse que trabalharia com os líderes 
sobre a proposta de emenda constitucional (PEC) que 
institui o teto para os gastos públicos (aprovada em 13 
de dezembro pelo Congresso Nacional).

“Algumas votações na agenda 
legislativa, como a PEC do Teto e 
a reforma da Previdência, serão 
decisivas para os próximos anos. 
A crise atinge nossos governos 
em todas as esferas.” 
Rodrigo Maia, presidente da 
Câmara dos Deputados 

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, desta-
cou na abertura do encontro a importância do tema da 
digitalização da economia para melhorar a oferta de 
serviços à população. Lembrou que o Brasil dispõe de 
boas referências como o Poupatempo paulista, serviço 
também usado em outros estados brasileiros.
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Brasil Digital: como avançar na 
digitalização da economia?

Dois representantes do governo e dois do setor priva-
do debateram o desafio da digitalização da economia 
brasileira, durante o Congresso Brasil Competitivo. O 
painel apresentou ao público o Programa Brasil 100% 
Digital, do governo federal, com a exposição da sub-
chefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, Natália Marcassa. A ideia é 
aumentar significativamente a oferta de serviços públi-
cos digitais nos próximos anos a fim de facilitar a vida 
dos cidadãos e das empresas no país. E, de quebra, 
reduzir gastos em transação. Na visão da presidente da 
SAP, Cristina Palmaka, o Brasil deve enxergar a tecno-
logia como além do e-Gov. O presidente da Motorola 
Solutions, Elton Borgonovo, salientou que é importante 
ter infraestrutura para a obtenção de melhores resulta-
dos. O painel foi mediado pelo presidente executivo do 
MBC, Claudio Gastal. 

“Juntas, as iniciativas privada e 
pública podem transformar o 
país nos próximos anos.”
Cristina Palmaka, presidente da SAP Brasil

“Estamos sendo fortemente 
empurrados pelo setor privado  
para mudar a forma de governar.  
E governos mudam reagindo à 
pressão da sociedade.”
Francisco Gaetani, presidente da Escola  
Nacional de Administração Pública (Enap)

“Não se pode trazer esses 
serviços se não houver 
qualidade para fazê-los.”
Elton Borgonovo, presidente da Motorola Solutions

A retomada do crescimento: agenda 
legislativa e reforma do Estado 

A mudança foi a marca do painel sobre a retomada do 
crescimento que teve a participação do presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do economis-
ta Aod Cunha, do cientista político Fernando Schuller, 
com mediação do deputado federal Thiago Peixoto.  O 
primeiro passo é revisar o pensamento da sociedade 
em relação ao papel do Estado. Os debatedores defen-
deram que o enxugamento deve ser acompanhado pela 
implantação de mecanismos de eficiência. A conclusão 
é que caberá ao Congresso Nacional mobilizar os ato-
res sociais e esclarecer a necessidade das reformas 
junto à população.

“É uma espécie de operação 
bariátrica. A obesidade do  
Estado precisa de um corte.”
Fernando Schuller, cientista político

Desafios da Gestão Estadual 

As palavras como diálogo e eficiência pautaram o de-
bate Desafios da Gestão Estadual. As discussões foram 
baseadas no estudo Desafios da Gestão Estadual, feito 
pela Macroplan com apoio do MBC. Os dados foram 
apresentados por Gustavo Morelli, diretor da Macro-
plan, e demonstraram a conjuntura social e econômica 
das 27 unidades da federação dos últimos dez anos. O 
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debate teve a participação dos governadores  Paulo 
Hartung, do Espírito Santo; Rodrigo Rollemberg, do 
Distrito Federal; e do diretor do Banco Mundial para 
o Brasil, Martin Raiser. Claudio Porto, diretor presi-
dente da Macroplan, mediou o encontro. 

Mesmo com avanços, nos últimos dez anos na média 
geral dos 28 indicadores considerados na pesquisa, o 
Brasil segue registrando significativos déficits quando 
comparado a outros países, inclusive nações sul-ame-
ricanas, como Argentina e Chile. Palavras como diálo-
go e eficiência pautaram o debate. “Fazer mais com 
menos”, em gestão pública, tornou-se a palavra de 
ordem que passa pelas dez dimensões avaliadas. O 
Distrito Federal, apesar de aparecer como terceira uni-
dade federativa mais bem colocada em uma análise 
de 16 indicadores, sente as dificuldades enfrentadas 
pelos demais estados – mas já busca soluções para 
não afundar em uma crise ainda maior. “O momento 
[de promover um choque] é agora, pois a população 
está percebendo a gravidade da crise”, afirmou o go-
vernador Rollemberg. A medida inicial foi enxugar a 
estrutura da máquina pública, reduzindo o número de 
secretarias de 38 para 20, cortando cerca de 4 mil car-
gos em comissão e renegociando diversos contratos. 

“Sinto o Brasil enfrentando 
um enorme desafio: parte da 
população e muitos políticos ainda 
não entenderam a gravidade 
da situação. Decisões políticas 
precisam ser tomadas baseadas em 
fatos. E, sem diálogo, as reformas 
não serão possíveis.”
Martin Raiser, diretor do Banco 
Mundial para o Brasil
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ENCONTRO 
ANuAl 2016 
No Encontro Anual 2016, realizado no dia 23 de novem-
bro, em São Paulo (SP), o MBC comemorou seus 15 
anos de contribuições para a sociedade com o lança-
mento do manifesto Brasil Digital* e da plataforma cola-
borativa Mais Gestão*, iniciativas que buscam a melhoria 
da oferta de serviços públicos por meio da digitalização 
da economia e do aperfeiçoamento da gestão pública 
no âmbito municipal. Entre os cerca de 200 convidados, 
estavam o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, Gilberto Kassab, os governadores Ge-
raldo Alckmin, de São Paulo, Marconi Perillo, de Goiás, 
parceiros, líderes empresariais, especialistas, além de 
prefeitos, secretários de diversas cidades e estados.  

*Leia mais nas páginas 10 e 16. 

Ministro Kassab destaca esforço do 
MBC por uma estratégia digital

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações, Gilberto Kassab, firmou uma parceria com o 
MBC, durante o lançamento do manifesto Brasil Digital. 
A iniciativa se alinha à Agenda Digital Brasileira, estraté-
gia em construção pela Secretaria de Política de Infor-
mática do MCTIC (Sepin), ao lado dos setores científico, 
governamental e produtivo e da sociedade civil. 

Para o ministro, a parceria entre MBC e MCTIC pode 
ser “exemplar e, possivelmente, extensível a estados e 
municípios”. A estratégia envolve diversos temas rela-
cionados a tecnologias da informação e comunicação 
(TICs): banda larga móvel, computação em nuvem, in-
ternet das coisas e serviços over-the-top (OTT). Entre 
as atividades, há previsão de estimular capacitação 
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tecnológica, pesquisa, desenvolvimento e inovação, se-
gurança e defesa cibernéticas, governança da internet, 
infraestrutura de telecomunicações e inserção brasileira 
na agenda internacional de TICs. “O evento de hoje tem 
características fundamentais que marcam a evolução do 
MBC nesses quinze anos, ficando clara a necessidade 
de digitalização dos governos para uma transformação 
de uma administração pública mais eficiente. É preciso 
aproximar o governo da população, para que ela tenha 
todas as informações na palma da mão, como já ocorre 
com vários serviços de empresas privadas”, disse Clau-
dio Gastal, presidente executivo do MBC. 

“A partir de agora, o MBC passa a ser 
parceiro de todos nós que estamos 
na vida pública, para nos apoiar nessa 
empreitada de digitalização.”
Gilberto Kassab, ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações

Prefeitos eleitos defendem a 
governança e gestão para enfrentar 
a crise dos municípios

O cenário econômico das administrações municipais foi 
o principal ponto discutido no painel Desafios da Gestão 
Municipal que reuniu prefeitos recém-eleitos durante o 
Encontro Anual. A mediação foi feita pelo conselheiro do 
MBC, Sílvio Barros, e teve a participação dos prefeitos de 
Recife (PE), Geraldo Júlio, de Niterói (RE), Rodrigo Neves, 
e de Campinas (SP), Jonas Donizette.  Para o presidente 
executivo do MBC, Claudio Gastal, os desafios maiores 
serão para esses prefeitos por causa da crise econômica 
do país e redução de arrecadação. “Os gestores vão ter 
que estar mais preparados, com planejamento, decisões 
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tomadas com brevidade e investimento na otimização 
dos resultados para que tenhamos mais qualidade nos 
serviços oferecidos à população”, avaliou. 

O diretor da Macroplan, Glaucio Neves, fez uma introdu-
ção ao tema, enfatizando que a situação desafiadora dos 
municípios é a realidade macroeconômica. O problema 
resulta na queda de arrecadação e, consequentemente, 
na redução de repasses para as administrações locais. 
“A pergunta que nos fazemos é: Como anda o desempe-
nho fiscal dos 100 maiores municípios brasileiros?”

Situação das cidades
•	 Cem maiores cidades do país são responsáveis por 

50% do Produto Interno Bruto nacional. 

•	 O endividamento desse grupo aumentou 58%, entre 
2013 e 2015. 

•	 Nível de autonomia baixo é outro fator preocupante, 
apenas 17% conseguem gerar receita própria acima 
das transferências governamentais. 

•	 Nove capitais estão com despesa previdenciária acima 
da corrente líquida, mais de 60%, ao contrário do que 
prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Temos uma sociedade mais exigente. 
Temos que fazer de forma diferente, 
com mais digitalização, com aumento 
da produtividade, precisamos fazer 
o necessário, mas com menos 
recursos.”
Glaucio Neves, diretor da Macroplan 
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“Em 1985, união, estados e 
municípios dividiam 80% da 
arrecadação. Atualmente, a união 
partilha com estados e municípios 
40%. Não precisamos fazer uma luta, 
mas precisamos discutir como dividir 
esse bolo, porque a exigência de 
serviços das cidades só aumenta.”
Geraldo Julio, prefeito de Recife

“O fogo diário tira atenção do 
planejamento futuro.”
Jonas Donizette, prefeito de Campinas

“Conseguimos o apoio do 
empresariado local, fizemos um 
programa de ajuste fiscal, extinguimos 
secretarias e realizamos medidas 
duras necessárias no início da gestão.”
Rodrigo Neves, prefeito de Niterói

Governo de SP e MBC assinam 
acordo de colaboração

Na ocasião, o governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, e o presidente executivo do MBC, Claudio 
Gastal, assinaram um acordo para que o MBC realizasse 
um diagnóstico para o aprimoramento dos processos 
de arrecadação, recuperação de créditos e gestão de 

serviços da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE). A ideia era auxiliar os dois órgãos 
a potencializar práticas de gestão e desenvolver novas 
metodologias e ferramentas para aumentar a eficiência e 
eficácia de seus processos e serviços.

“É necessária uma nova política, 
que o MBC já identificou, para reduzir 
custo e melhorar a eficiência da 
máquina pública, usando a tecnologia 
para aperfeiçoar essas práticas. O 
MBC nunca foi tão necessário.”
Geraldo Alckmin, governador de São Paulo

Novos conselheiros 

Durante o Encontro Anual, três novos conselheiros toma-
ram posse no Conselho Superior do MBC: o governador 
Marconi Perillo, como presidente do Consórcio Brasil 
Central, o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, e o pro-
curador do Ministério Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios (MP-DF), José Eduardo Sabo Paes. Perillo falou 
em nome dos empossados e exaltou a importância da 
colaboração do MBC na redução dos gastos do governo 
do estado de Goiás, bem como a melhoria dos números 
da educação nas escolas públicas goianas. 
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45ª REuNIÃO DO 
CONSElhO SuPERIOR 

MBC debate as reformas 
estruturais de Estado

No dia 27 de abril, em São Paulo (SP), foram realizadas 
a 45ª Reunião do Conselho Superior e a 20ª Reunião Ex-
traordinária do MBC, reunindo conselheiros, associados e 
parceiros da instituição para discutir as ações de 2016 e 
o cenário político-econômico. O presidente executivo do 
MBC, Claudio Gastal, fez a abertura da reunião apresen-
tando os principais projetos da instituição para o ano de 
2016, com destaque para o Pacto pela Reforma do Esta-
do. “O desafio é grande para 2016, precisamos de uma 
reforma de Estado estrutural”, disse. 

Debates

No encontro, o cientista político e presidente da Arko 
Advice Pesquisas, Murillo de Aragão, fez uma análise 
da conjuntura política do momento, dizendo que houve 
uma grande perda de diálogo social. O cientista político 
defendeu um presidencialismo de coalizão.

“Perdeu-se o diálogo com 
representantes empresariais, 
entidades, sindicatos e com a 
sociedade de um modo geral.”
Murillo de Aragão, cientista político
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O economista e ex-ministro da Fazenda Delfim Netto 
participou do debate “O Estado brasileiro e as reformas 
necessárias”, fazendo uma análise econômica e enfati-
zando a necessidade de uma “alavancagem” geral. 

“O Estado precisa ser forte para 
garantir o bom funcionamento dos 
mercados.”
Delfim Netto, economista 

Em outro painel, foi debatida a Lei de Responsabilidade 
Fiscal Estadual que contou com a participação da se-
cretária de Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrão Costa 
(na ocasião), o subsecretário de Fazenda do Rio de Ja-
neiro, Francisco Caldas, e o diretor técnico da Junta de 
Coordenação Financeira do Rio Grande do Sul, Flávio 
Pompermayer. Os representantes dos três governos es-
taduais concordaram que as reformas são fundamentais 
para o equilíbrio fiscal.

Novos integrantes

Durante a reunião foram empossados novos integrantes 
à governança do MBC. O executivo Elton Borgonovo 
passa a integrar o Conselho Superior como representan-
te da Motorola Solutions. Como representantes da socie-
dade civil foram nomeados José Eduardo Sabo Paes e 
Paulo Cunha. A diretoria voluntária passou a contar com 
a colaboração de Afonso Lamounier, vice-presidente de 
Relações Governamentais da SAP América Latina, e Pe-
dro Bittar, presidente do Movimento Goiás Competitivo. 
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CERIMôNIA NACIONAl 
DO MPE BRASIl 2015

Negócios de oito estados 
vencem o MPE Brasil 2015 

Empresários de todas as regiões do país estiveram em 
Brasília, no dia 13 de abril de 2016, para a cerimônia 
de premiação nacional do MPE Brasil 2015 – Prêmio de 
Competitividade para Micro e Pequenas Empresas. Ao 
todo, 98 ganhadoras estaduais concorreram ao título de 
vencedora nacional em uma das oito categorias e dois 
destaques. Para chegar à fase final, cada candidata 
teve a qualidade da gestão e a capacidade inovadora 
avaliadas de forma criteriosa. O processo de avaliação 
envolve mais de mil avaliadores voluntários pelo Brasil, 
com mais de mil horas de trabalho voluntário. As dez 
campeãs nacionais participaram de missão técnica no 
Brasil e no México.  O Prêmio MPE Brasil é uma realiza-
ção do Sebrae, MBC e Gerdau, com o apoio técnico da 
Fundação Nacional da Qualidade. 

www.premiompe.sebrae.com.br
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Um tema e uma liderança é o conceito do Debate Bra-
sil Competitivo. A cada edição o palestrante convidado 
apresenta a sua experiência, sua trajetória e defende 
ideias para o desenvolvimento econômico, político e 
social do país. O evento ocorre em uma das capitais 
brasileiras e os convidados são empresários, lideranças 
políticas locais, associados do MBC, especialistas e for-
madores de opinião.  

Em 2016, foram realizados seis encontros com os se-
guintes palestrantes:

Marconi Perillo 
Governador de Goiás, em Brasília (DF)

Pedro taques 
Governador do Mato Grosso, em Porto Alegre (RS)

Jorge Gerdau 
Presidente do Conselho Superior do MBC, em Palmas (TO) 

Paulo Hartung 
Governador do Espírito Santo, em Porto Alegre (RS)

osmar terra 
Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, em São Paulo (SP)

Bruno araújo 
Ministro das Cidades, São Paulo (SP) 
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“Antes mesmo de assumir (em 
2014), abri uma negociação com 
os demais poderes e instituições. 
Nós conseguimos um conjunto 
de cortes. Essa ação resultou em 
superávit em 2015.”

Debate Brasil Competitivo com Paulo 
Hartung, governador do Espírito Santo, 
em Porto Alegre (RS)

O governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Har-
tung, convidado do Debate Brasil Competitivo, realizado 
no dia 23 de maio de 2016, na sede da Fecomércio, em 
Porto Alegre (RS), destacou a importância da abertura 
do diálogo entre poderes e com a sociedade para avan-

ços na gestão pública. 

“Precisamos valorizar o livre 
mercado, visando aperfeiçoar a 
eficiência do mercado de bens 
e serviços, melhorar o ambiente 
macroeconômico e apoiar o 
desenvolvimento do mercado 
financeiro.”

Debate Brasil Competitivo com  
Marconi Perillo, governador de  
Goiás, em Brasília (DF)

O governador Marconi Perillo, convidado do Debate 
Brasil Competitivo, defendeu medidas para melhorar o 
ambiente macroeconômico, a execução de uma gestão 
pública eficiente e a realização das reformas política, 
administrativa, trabalhista, previdenciária e fiscal.
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“É preciso economizar e cortar  
gastos para realizar as políticas 
públicas voltadas para as funções 
típicas do Estado. Aquilo que não é 
típico, não é primário, o Estado  
passa para a iniciativa privada.”

Debate Brasil Competitivo com Pedro 
taques, governador de Mato Grosso, em 
Porto Alegre (RS)

Em debate sobre gestão pública, o governador de Mato 
Grosso, Pedro Taques, defendeu a implantação de 
parcerias público-privadas para agilizar a realização de 
obras e ações nos estados. Taques expôs a situação 
econômica do estado e o ambiente negocial implantado 
pelo governo para receber novos investimentos em 
painel com a presença de empresários e entidades da 
sociedade civil. O encontro foi promovido pelo MBC 
em parceria com o Programa Gaúcho de Qualidade, a 
Agenda 2020 e a Fecomércio-RS, no dia 13 de março 
de 2016. 

“A gestão estratégica e a gestão 
da operação exigem governança 
e liderança. Junta-se a isso a 
necessidade de aliar conhecimento 
técnico do processo para alcançar 
resultados excelentes.”

Debate Brasil Competitivo com Jorge 
Gerdau, presidente do Conselho Superior 
do MBC, em Palmas (TO) 

O presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil 
Competitivo (MBC), Jorge Gerdau, foi o palestrante do 
Debate Brasil Competitivo, realizado em Palmas (TO), 
no dia 7 de abril de 2016, com empresários mobilizados 
pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins 
(FIETO) e Sebrae Tocantins. O evento teve a presença de 
cerca de 250 pessoas, entre autoridades, empresários, 
professores e imprensa. 
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“Nosso grande desafio é reunir 
pessoas qualificadas e conceituadas 
para tocar áreas de extrema 
importância para o desenvolvimento 
do Brasil. Mas conseguimos montar 
um grande time que tem colaborado 
para que possamos restabelecer 
uma relação de confiança com a 
sociedade.”

Debate Brasil Competitivo com Bruno 
araújo, ministro das Cidades, em São 
Paulo (SP) 

O ministro das Cidades (MCid), Bruno Araújo, apresen-
tou a líderes empresariais, especialistas e associados 
do MBC o atual modelo de governança e gestão desen-
volvido no órgão. O encontro ocorreu no dia 23 de no-
vembro de 2016, em São Paulo. O ministro relacionou os 
secretários nacionais que compõem o corpo técnico do 
MCid para enfrentar os gargalos nas áreas de habitação, 
mobilidade urbana, saneamento, entre outras demandas.

“Nenhuma política social 
funciona no Brasil sem 
essa articulação. Vamos fazer 
parcerias com o Sistema S e outras 
empresas e também criar linhas 
de microcrédito para incentivar os 
empreendedores.”

Debate Brasil Competitivo com osmar 
terra, ministro do Desenvolvimento Social 
e Agrário, em São Paulo (SP) 

Os desafios da inclusão produtiva dos beneficiários do 
Bolsa Família foram o tema do encontro do ministro do 
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Osmar Terra, 
com empresários e representantes do MBC no dia 2 de 
agosto de 2016, em São Paulo (SP). Na reunião com 
o Conselho Superior da instituição, o ministro também 
apresentou as políticas para a primeira infância que es-
tão sendo desenvolvidas no MDSA. O encontro foi uma 
oportunidade para Osmar Terra ouvir os empresários e 
reunir sugestões para o aperfeiçoamento dos progra-
mas sociais.
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Ranking  revela 
desempenho de estados
O estudo Desafios da Gestão Estadual 2016 (DGE) 

analisou e comparou o cenário das 27 unidades 
da federação, baseado no período entre 2004 e 

2014. O levantamento revelou que o Brasil 
viveu um significativo ciclo de crescimento, 
apesar do período de desaceleração en-
tre 2011 e 2014. Foi também uma década 
marcada por melhorias em quase todos 

os indicadores de desenvolvimento, porém 
insuficientes para uma mudança de patamar 

do país no ranking internacional. A crescente dis-
ponibilidade de recursos ocorrida no período não 
se repetirá na próxima década e há um risco não 
desprezável de retrocesso na qualidade e cobertura 

dos serviços públicos nos próximos anos que poderá 
representar uma década perdida no campo da ges-

tão. Foram analisados os resultados de nove áreas:

educação, saúde, segurança, juventude, 
infraestrutura, desenvolvimento 
econômico, desenvolvimento social, 
condições de vida e ainda a gestão fiscal

em um conjunto de 28 indicadores. Para a direção 
executiva do MBC, o estudo é uma ferramenta de apoio 
aos governos para priorização de políticas públicas 
e benchmarks, além de possibilitar uma análise da 
qualidade e produtividade do gasto. Em um cenário de 
crise, esse é um instrumento útil para que governadores, 
secretários, gestores públicos, empresários e cidadãos 
avaliem seus investimentos, permitindo reavaliar a 
gestão pública. O estudo foi realizado pela consultoria 
Macroplan e conta com a parceria do MBC. 

O estudo DGE 2016 é um levanta-
mento que oferece um raio-X da 
situação de cada estado, apre-
sentando seus pontos fortes e 
suas deficiências. Para compor 
os parâmetros de cada eixo, o es-
tudo detalha 28 indicadores como anal-
fabetismo, PIB per capita, saneamento, 
taxa de desemprego, entre outros. O de-
talhamento pode ser conhecido ao veri-
ficar o desempenho agregado nas dife-
rentes áreas que resulta no Índice dos 
Desafios da Gestão Estadual (IDGE). 
Consequentemente, o índice gera um 
ranking dos estados. 

Saiba mais 
www.desafiosdosestados.com
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lançamento revista Brasil+
O Movimento Brasil Competitivo lançou em 2016 a re-
vista Brasil+, um novo canal de comunicação para seus 
associados, parceiros e cidadãos interessados em de-
bater o presente e futuro do país. Disponível na versão 
impressa e digital, a Brasil+ apresenta ideias, debates 
e, essencialmente, soluções para o desenvolvimento e a 
competitividade brasileira. Nas duas primeiras edições 
discutimos temas como o Pacto pela Reforma do Esta-
do, os gargalos da indústria, a pesada carga tributária 
brasileira, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a participa-
ção das organizações sociais na gestão pública, indica-
dores como os do estudo Desafios da Gestão Estadual 
e ainda novos programas do MBC como o Mais Gestão. 
E o leitor ainda pode conhecer o cotidiano de executivos 
e autoridades do cenário nacional por meio das edito-
rias Entrevista e Perfil.

Acesse a última ediação da revista 
www.mbc.org.br/brasilmais
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Consórcio Brasil Central
A cada reunião do Consórcio Brasil Central realizada em 
2016, o presidente executivo do MBC, Claudio Gastal, 
levou um tema para conhecimento dos governadores 
de Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Rondônia, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão, integrantes 
do grupo. O Pacto pela Reforma do Estado, o programa 
Brasil Digital, a integração logística como aumento da 
competitividade da região foram alguns dos assuntos 
tratados. Em 2016, o MBC também passou a integrar o 
Conselho de Administração do Consórcio. Já no mês de 
outubro, o Brasil Central foi convidado a fazer parte do 
Conselho Superior do MBC. O Consórcio Brasil Central 
foi instaurado em setembro de 2015 com o objetivo de 
compartilhar soluções e desenvolver ações conjuntas. 
Juntos, os estados concentram uma população de 18,5 
milhões de habitantes e 25% do território nacional. Na 
agenda estabelecida até 2022, estão projetos como a 
elaboração de planejamento integrado de eixos logísti-
cos e de infraestrutura e a formulação de um plano de 
desenvolvimento econômico integrado.

“Ficamos muito satisfeitos em ver que 
o Brasil Central se consolida como uma 
nova esfera de discussão na relação 
dos estados e como inovação no âmbito 
de discussão e debate na definição de 
políticas públicas. Acredito que essa 
experiência deveria ser mais divulgada 
e explorada para que outros estados 
possam seguir o mesmo exemplo.”
Claudio Gastal, presidente executivo do MBC  
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Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social
Representantes do MBC trabalharam em 2016 nos gru-
pos temáticos do Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (CDES), conhecido como Conselhão, 
com o objetivo de estimular o desenvolvimento do país. 
As propostas são avaliadas pelo Presidente da Repú-
blica e, se aprovadas, poderão ser implementadas pelo 
governo. As recomendações abrangem as áreas de 
ambiente de negócios, agronegócio, educação básica, 
desburocratização e modernização do Estado e produ-
tividade e competitividade. O Conselho de Desenvol-
vimento Econômico e Social (CDES) é um colegiado 
composto por representantes da sociedade civil. Criado 
em 2003, o grupo trabalha no assessoramento direto ao 
Presidente da República em todas as áreas de atuação 
do Poder Executivo Federal, característica que o distin-
gue dos demais conselhos de governo.
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QuEM É QuEM NO MBC
CONSELHO SUPERIOR

Jorge Gerdau Johannpeter 
Presidente do Conselho Superior 

Wilson Ferreira 
Vice-Presidente do Conselho Superior

Elcio Anibal de Lucca 
Presidente Fundador

Carlos Augusto Salles 
Conselheiro Nato

Governo

Casa Civil da Presidência da República
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Fazenda
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Lideranças Empresariais e da Sociedade Civil

Antoninho Trevisan - Trevisan Escola de Negócios   
Carlos Alberto Sicupira - Varbra  
Cledorvino Belini - FCA 
Daniel Feffer - Suzano
Elton Borgonovo - Motorola Solutions
Gilberto Peralta - General Electric
Jairo Martins - Fundação Nacional da Qualidade (FNQ)
José Eduardo Sabo Paes
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Marconi Perillo - Consórcio Brasil Central
Paula Bellizia - Microsoft
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