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editorial

por um novo paradigma
Ao longo de quase 15 anos de atuação,
que serão completados em novembro deste
ano, as ações desenvolvidas pelo Movimento
Brasil Competitivo (MBC) ajudaram a ampliar
os debates sobre a eficiência e competitividade. Aproximamos os setores público e privado com o intuito de levar às administrações
melhores práticas de gestão. Com o lançamento da revista Brasil+, queremos oferecer
um espaço de debate e de difusão de conhecimentos sobre as experiências nacionais e
internacionais em torno do tema.
Embora a temática gestão pública envolva, muitas vezes, conceitos bastante subjetivos, o resultado dessa busca é bastante palpável para o cidadão: a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Detalhe: sem que
represente aumentos na já pesada carga tributária imposta à população brasileira.
Nestes 15 anos, acumulamos casos
bem-sucedidos que se consolidaram como
benchmarks – inclusive internacionais. Como
lembra Jorge Gerdau Johannpeter, presidente
do Conselho Superior do MBC, em sua entrevista nesta primeira edição da Brasil+, quando começamos a atuar, a gestão era pouco
mencionada nos debates sobre a esfera pública. "Hoje, é um consenso. Foi um avanço
significativo, mas precisamos ir mais longe."
De fato, precisamos. Os obstáculos que
teimam em aparecer são antigos conhecidos
da sociedade. Estão na ponta da língua de
qualquer expert em gestão pública: aprimoramento de marcos legais; equilíbrio de despesas e receitas; controle e transparência nos
gastos; ajuste fiscal; criação de um ambiente
de negócios mais competitivo. O problema

é que, até agora, ninguém – nenhum líder
político, da sociedade civil ou organização social – conseguiu aglutinar forças suficientes
para levar adiante mutações profundas em
nível federal. Foi por isso que o MBC lançou,
no fim de 2015, o Pacto pela Reforma do Estado. Proposta em parceria com governadores, empresários e especialistas, a iniciativa
congrega vontades comuns
e carrega a marca indelével
Os obstáculos
da busca pela transformação.
são antigos conhecidos
Quem vive a crise política
e econômica de maneira mais
da sociedade.
severa são os estados. Os 19
Mas ninguém, até agora,
governadores que já aderiram
conseguiu aglutinar
ao Pacto possuem importância fundamental em nossos
forças suficientes
debates. Mas, para uma real
para levar
quebra de paradigmas no Esadiante mutações
tado brasileiro, é fundamental
que outros dois atores unam
profundas na
forças: a iniciativa privada e a
estrutura do Estado
sociedade civil.
Esta realidade exige que
pensemos muito além da gestão em si. A prosperidade depende das discussões em torno
de novos marcos legais. A proposta do Pacto
pela Reforma do Estado também engloba uma
revisão da estrutura legal do país. Está claro,
para o MBC, que isso só será possível com o
engajamento de todos. Não precisamos de
salvadores da pátria, mas de uma iniciativa
plural, que englobe ideias de distintos segmentos. Por isso, convidamos você a se somar
a nós e, de maneira conjunta, construirmos
um novo modelo de Estado.
Boa leitura.

Claudio Gastal

Presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo (MBC)
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entrevista
Por Robson Pandolfi
e Leonardo Pujol

Presidente do Conselho
Superior do MBC, o
empresário Jorge
Gerdau Johannpeter
alerta que o custo de
uma máquina estatal
ineficiente pesa no
bolso de todos os
brasileiros. Encontrar o
equilíbrio entre
despesas e receitas, no
entanto, não depende
só de gestores públicos
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restes a completar 80
anos, Jorge Gerdau
Johannpeter mantém o ímpeto de um
jovem empreendedor. Além de presidir
o Conselho Consultivo da Gerdau, ele
está à frente do Conselho Superior
do Movimento Brasil Competitivo
(MBC) e atua junto a algumas das
mais importantes entidades brasileiras de promoção da excelência e da
gestão. Temas como a qualidade da
administração pública e a competitividade do Brasil no cenário internacional, além do incentivo aos setores
de educação e cultura, estão no radar
do empresário desde muito antes da
criação do MBC, em 2001. "Aprendi

Com a
eficiência, vêm
a racionalização
das despesas
e a geração
de superávit
primário
que, em qualquer empresa, o desenvolvimento da competitividade
se dá com o domínio do conhecimento tecnológico e a capacitação
das equipes, com líderes indicando
claramente onde querem chegar."
Essas regras podem ser adaptadas para pessoas, famílias, ONGs,
órgãos públicos e governos. Gerdau
acredita que as grandes transformações devem ser deflagradas de
forma gradual, por meio de pequenas melhorias – e isso também vale para a gestão pública. "Eu diria
que podemos melhorar a produtividade da máquina pública brasileira em pelo menos 30% sem gran-
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des investimentos", garante. Uma
coisa leva a outra: com a eficiência,
diz ele, vêm a racionalização das despesas e a geração de superávit primário, que ajuda a viabilizar os investimentos mais urgentes para o
país. "O Brasil está mais pobre. O PIB
está se retraindo e o crescimento
econômico acontece exclusivamente quando há poupança e investimento", argumenta Gerdau. "Precisamos
buscar o reequilíbrio entre as despesas e a geração de receitas para que,
aí sim, haja novos aportes."
O empresário está convicto de
que é preciso difundir essa visão no
Brasil, e que esse trabalho passa diretamente pelo papel de entidades
como o MBC. "Vou morrer com essa
causa", diz ele. Veja, a seguir, a entrevista completa.
Como a crise atual está impactando
a máquina pública brasileira, na
sua opinião?
A estrutura dos custos sociais e
da máquina administrativa do governo não cabe mais no orçamento
do Estado. Estamos acumulando
déficits. O país está mais pobre. O
PIB está retraindo e tudo isso está
se acumulando ano a ano. Sabemos
que o crescimento econômico acontece exclusivamente quando há poupança e investimento. O Banco Mundial indica que, quando a taxa de
investimento fica abaixo de 20% do
PIB, a economia não cresce mais do
que 2%. Logo, precisamos buscar o
reequilíbrio entre as despesas e a
geração de receitas. Se os investimentos não forem feitos, continuaremos em dificuldades.
Como chegamos a essa situação?
Nos últimos anos, o crescimento econômico permitiu que o Brasil
atendesse antigas reivindicações sociais. Isso foi possível graças ao au-

mento do preço das commodities e
dos elevados preços do petróleo, que
subsidiavam os avanços da economia. Só que esses produtos sofreram
desvalorizações significativas. Evitar
que esse fenômeno leve a um retrocesso dos ganhos recentes será um
grande desafio. O resultado é esse
cenário econômico e político difícil
que temos pela frente.
Como isso pode ser contornado?
Melhorar a eficiência da máquina pública é, talvez, um dos pontos
mais importantes a serem trabalhados. O MBC vem apresentando
excelentes resultados no que diz respeito à melhoria da gestão pública,
com a diminuição de custos e o aumento da qualidade dos serviços
prestados pelo Estado. Esse é um
dos caminhos, sem dúvida.
Quais são os fatores que emperram
a competitividade no Brasil?
Esse tema de competitividade é
muito amplo, porque as análises têm
sido feitas sempre em termos macros,
medidos em relação à produção em
dólar ou moeda internacional. Por
isso, essa não competitividade, dentro e fora das empresas, precisa ser
distinguida e examinada com cuidado. Se você notar, o segmento automotivo tinha os melhores níveis de
produtividade do mundo. E, nos últimos três anos, apesar da crise, isso
não desapareceu. Conversando com
dirigentes dessas empresas, vemos
que a produtividade e a capacidade
de produção dessas companhias não
pioraram. Pelo contrário: continuam
entre as melhores do mundo. Mas
quando vamos somar a produtividade e a eficiência do processo global
do país, ou seja, quando inserimos o
Estado nesse cálculo, aí nós começamos a entrar nesses custos não
competitivos e extramuros.
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Quais são os fatores que causam
essa distorção?
A estrutura tributária e os custos financeiros como um todo.
Se analisarmos o sistema tributário nacional, vamos descobrir
uma cadeia de impostos em cascata. Em uma única linha de produção, o percentual de impostos
cumulativos é enorme. Em uma
cadeia produtiva, então, o acúmulo de impostos é ainda maior.
O petróleo, por exemplo, passa
pelo refino, pela petroquímica,
pela conversão de produtos para,
só então, virar uma autopeça, um
eletrodoméstico. Em cada uma
dessas etapas, há uma parcela de
impostos cumulativos. Em uma
cadeia produtiva longa, torna-se
absolutamente inviável competir.
É por isso que eu digo que as razões da não competitividade estão fora da empresa.
Além dos preços altos, que tipos
de prejuízos a sociedade sofre
com a elevada carga tributária?
Os baixos salários. No Chile,
o trabalhador leva para casa 85%
do que ele custa para a empresa.
No Brasil, equivale a 42%. Em vez

O sistema
tributário nacional
torna a competição
praticamente
inviável em
cadeias produtivas
mais longas.

de pagar melhor os trabalhadores,
o Estado encarece a estrutura e limita as condições de competitividade. O importante é entender que
temos um desafio enorme nessa
correção tributária, no sentido de
desonerar as cadeias produtivas.
Melhorar a infraestrutura não seria
uma alternativa?
Sim. Os custos logísticos são famosos. Nos Estados Unidos, transportar uma tonelada de soja da casa
do produtor para o porto custa 100
dólares. No Brasil, é praticamente o
dobro. Esse é um aspecto importante em uma análise macroeconômica,
mas as commodities não refletem
exatamente as condições de não
competitividade do país. As cadeias
produtivas dos produtos primários
são geralmente mais curtas e, historicamente, beneficiam-se de condições competitivas de financiamento e tributação.
Nesse caso, a carga tributária
favorece o setor primário?
Basta olhar para o custo financeiro e a carga tributária que incide
sobre a indústria e sobre o setor primário. Um cenário é completamente diferente do outro.
Como traduzir, para a população
em geral, a importância de o Brasil
se tornar um país mais eficiente e
competitivo?
Há alguns anos, o BNDES financiou um projeto de melhoria da
gestão de hospitais públicos em
Alagoas. Na época, a demora entre
a entrada do paciente no hospital e
a alta era de 15 dias. Depois de algumas semanas de trabalho, essa média caiu para cinco dias. Ou seja, vimos aí um aumento de eficiência e
produtividade de 300%. Não é 30%,
o que já seria um milagre, é 300%.

Segundo a Fundação
Dom Cabral, o

custo logístico
brasileiro

consome, em média,

11,7%
da receita das
empresas.

Nos Estados Unidos,
esse índice equivale
a aproximadamente

8%

da
receita

Só com esse exemplo a gente percebe que existem grandes margens
de trabalho e esforço para melhorar.
Com a introdução de alguns processos tecnológicos, a Anvisa conseguiu
reduzir o prazo de atendimento dos
processos para metade do tempo. É
uma questão de agregar conhecimentos e tecnologias no setor público.
O MBC tem trabalhado bastante
para fomentar a competitividade
das pequenas e médias empresas,
a exemplo do que ocorre no Prêmio
MPE Brasil. Por quê?
O maior empregador do Brasil é
a pequena empresa. Os números são
impressionantes. A eficiência e a sobrevida da pequena empresa são decisivas no mercado de trabalho brasileiro. Ao mesmo tempo, as pequenas e médias empresas atendem
demandas que as grandes nem sempre conseguem suprir.
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Jorge Gerdau: "É preciso buscar
competitividade e eficiência no
país como um todo"

Só o aumento da eficiência
pode solucionar os
macroproblemas estratégicos
que o Brasil enfrenta hoje.

Qual tem sido a importância do
MPE Brasil nesse contexto?
Tivemos, na edição de 2015, 65 mil
empresas inscritas no MPE Brasil.Todas
elas, inclusive as que não são premiadas, passam por uma avaliação de especialistas e recebem um feedback. É
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um dos projetos mais bonitos e bem-sucedidos do MBC em parceria com
o Sebrae, Gerdau e FNQ. Há toda
uma mobilização no sentido de impulsionar a produtividade, a eficiência, o atendimento e a busca pela
qualidade. E são empresas que, de
uma forma ou de outra, participam
das grandes cadeias produtivas. Por
isso, vemos o prêmio como um programa de primeira linha no país.
Em 2015, completam-se dez anos
de atuação do Programa
Modernizando a Gestão Pública
(PMGP), com ações em 17 Estados,
13 municípios e sete ministérios.
Quais foram os resultados?
As ações e os resultados são bem
diversificados. Em alguns casos, houve uma revisão completa da estru-

tura da gestão pública. Em outros, o
programa ajudou a atender demandas pontuais. Em todos eles, porém,
houve um alto índice de retorno sobre o valor investido. Estou convicto
de que, se nós tivéssemos mais programas como esse, em três ou quatro
anos melhoraríamos em pelo menos
30% a produtividade do setor público. Seria uma oportunidade a mais
para gerar superávit primário em números elevados. Na minha visão, só
um projeto desses pode solucionar
os macroproblemas estratégicos que
o Brasil enfrenta hoje.
O que falta para um projeto como
esse emplacar de vez?
Falta um pouco de vontade política, mas também falta conhecimento. E talvez até tenhamos culpa nisso.
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Acho que nós não sabemos promover
suficientemente bem o quanto uma
melhoria de produtividade pode significar. Essa ideia é válida para a empresa privada, para o terceiro setor e
também para o setor público. O processo de melhoria de produtividade é
interminável, e o grande beneficiário
de um projeto desse tipo é sempre o
usuário. No fundo, vejo uma deficiência de conhecimento técnico que, nas
próprias universidades, não é debatido suficientemente.
Esse é o papel do MBC?
Tem sido a nossa meta. Também
precisamos trabalhar com mais clareza os benchmarks mundiais de gestão
de custos. Quando comparamos a eficiência e a produtividade do Brasil com
outros países, chegamos a números
assustadores. Precisamos olhar para
os padrões globais e entender o que
podemos melhorar e qual a margem
de eficiência que podemos buscar.
Recentemente, o MBC lançou o
Pacto pela Reforma do Estado, com
a proposta de buscar a eficiência e
a competitividade no setor público.
Qual a importância da iniciativa?
O objetivo do Pacto é fornecer
aos governadores as condições de
desenvolver uma gestão eficiente.
Um pouco dentro dessa linha de que
há uma opinião comum, entre esses
estados que participam da iniciativa,
há alguns processos sendo corrigidos.
Com isso, nossos governadores terão
o instrumental e as condições de desenvolver uma gestão moderna, dinâmica, econômica e eficiente. A ideia
é que se possa fazer uma mobilização
política com bases técnicas, e não
partidárias. Os governadores estão
de mãos atadas, com uma folha de
pagamento elevadíssima e pouca
margem para investimentos que pos-

competitividade. Por isso, é preciso
maximizar o intercâmbio de conhecimentos e viabilizar parcerias.

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.
sam trazer desenvolvimento econômico e social para seus estados. Entra aí, consequentemente, um aspecto que talvez seja o principal tema da
gestão atual: a governança. Se não
houver uma estrutura de governança e uma legislação que garanta a
responsabilidade nos gastos, entraremos gradativamente num marasmo
cada vez maior.
Qual o papel do setor privado nessa
transformação?
É fundamental que possamos
integrar as experiências e os conhecimentos da iniciativa privada e do
poder público. Os empresários, muitas vezes, não têm noção das dificuldades por que passam os gestores públicos. No governo, por outro
lado, nem sempre há a experiência
de mercado ou espaço para a adoção
de ferramentas de modernização
conhecidas dentro das empresas.
Mas, no fundo, tanto empresários
quanto gestores públicos querem
buscar o aumento da eficiência e da

Como os empresários podem ajudar
na retomada do crescimento?
Acho que, se nós analisarmos o
setor empresarial brasileiro, veremos
que o país tem uma qualidade empresarial muito boa nos mais diversos
setores. Só que eu também acho que
há uma omissão significativa e séria
dessa elite empresarial, que não dá
a devida contribuição para que haja
uma melhoria na qualidade da gestão
pública. Esses exemplos de eficiência
empresarial que o Brasil tem, e que
são orgulho para todos, precisam ser
transferidos tanto para o setor público quanto para o terceiro setor. No
meu entender, existe uma absoluta
omissão do tamanho da responsabilidade que os empresários têm nesse
sentido. Claro, talvez o processo político não nos estimule para isso, mas
nós precisamos vencer essa barreira.
O empresário sabe claramente o que
significa buscar eficiência. Mas isso
não basta. A eficiência tem que ir
para o conjunto. Se 40% do PIB brasileiro estão no setor público, onde
há carências administrativas, os outros 60% não podem carregar essa
ineficiência. Ainda mais quando se
busca uma competitividade mundial
e o desenvolvimento de riqueza para ser distribuída.
De uma forma geral, que resultados
o MBC tem obtido no esforço para
fomentar uma cultura de eficiência
no setor público?
Há dez anos, quando começamos
o Programa Modernizando a Gestão
Pública, praticamente nenhum estado utilizava ferramentas de gestão.
Nos últimos anos, houve avanços
enormes. Hoje, temos oito estados

13

entrevista

trabalhando com apoio do MBC, e
vários outros em processo de implementação. Eles estão debatendo
para ver como, dentro dessa visão
mais moderna de governança, podem maximizar o trabalho.
Melhorar a capacidade técnica dos
gestores públicos é uma solução?
Nem sempre o líder político tem
de ser um conhecedor profundo de
temas técnicos. Hoje, as coisas acontecem dentro de equipes que têm
múltiplos conhecimentos. Acredito
que é preciso formar equipes que
sejam capazes de trabalhar em diferentes campos, com uma visão
clara e metas estabelecidas. Para
isso, é essencial que tenhamos gestores com liderança forte e habilidade para mobilizar equipes.

Após uma série
de melhorias de
gestão, os hospitais
públicos do estado de
Alagoas diminuíram a
média de internação
dos pacientes de

15,6
dias para

5,3

dias,
um aumento de

300%
na eficiência
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Mobilizar equipes é um grande
desafio em um sistema político
como o nosso, que privilegia as
alianças políticas, não?
De fato, as estruturas políticas
que temos hoje não estimulam esse
processo de mobilização. Se olharmos para os países que tiveram maior
sucesso nesse sentido, vemos equipes
especializadas, com propósitos bem
definidos e um verdadeiro fanatismo
na busca pelos resultados. Precisamos prestar atenção em quem atingiu os melhores patamares na gestão
de recursos humanos, na capacitação
da mão de obra e na promoção do
investimento. Se olharmos o nosso
sistema eleitoral, não há o estímulo
a esse tipo de estratégia. Então, cabe definir com maior clareza quais
são os objetivos que o Brasil precisa
ou quer atingir para elevar o patamar
de desenvolvimento.
Desde 2000, o senhor se mantém
envolvido com as causas defendidas
pelo MBC, em um trabalho que lhe
exige tempo e dedicação. O que o
motiva a continuar?
Na minha experiência dentro
do mundo empresarial, aprendi que
a evolução da competitividade depende do conhecimento tecnológico e da capacitação das equipes, com
líderes indicando os rumos. Também
cheguei à conclusão de que o único
modo de competir é aumentar a capacidade de investimento para que
haja aportes condizentes com os dos
benchmarks mundiais – e acredito
que isso também vale para o Estado.
A produtividade, a eficiência e a inovação precisam ser buscadas de forma permanente. Temos que desdobrar os custos de produção, região
por região, e descobrir quais fatores
estão atravancando o desenvolvimento do país. É por isso que as reformas são tão complexas. Elas exigem profundidade e entendimento.
Só assim esse esforço pode nos levar

a padrões internacionais de eficiência e a um desenvolvimento econômico, social e político.
Como líder empresarial, o senhor
já testemunhou diversas crises ao
longo da história. Na sua visão,
quais são os caminhos possíveis
para que o Brasil supere a atual crise
política e econômica?
O principal desafio é trabalhar com
seriedade, eficiência e profundidade
sobre os fatores que nos impedem de
atingir o desenvolvimento. Eu mencionei, anteriormente, fatores como
a poupança e o investimento. Historicamente, toda a prosperidade da
humanidade veio por esse caminho.
Vale para uma pessoa, uma família,
uma empresa ou um governo. Por isso, é necessário um debate profundo
sobre superávit primário, além de um
equilíbrio entre o que é gasto e o que
é investimento – algo que o Brasil perdeu. Esse índice de poupança é o que
vai permitir ao país gerar novos empregos, pagar melhor os trabalhadores
e atender as demandas sociais. Esse
tema tem de ser debatido com toda
clareza. Eu não posso distribuir a riqueza que não tenho. Não posso distribuir uma riqueza que não gero.
Até quando o senhor pretende
participar dessa mobilização?
Eu vou morrer com essa causa.
Pela minha experiência, acredito que
o limite da eficiência empresarial interna depende da eficiência do país
como um todo. Lógico que, se você
melhorar um pouco dentro da empresa, vai ajudar. Mas não vamos resolver todos os problemas se os motivos extramuros não forem corrigidos. Falo não só de impostos, mas de
educação, qualidade do atendimento
social, logística, transporte urbano. Em
todas essas áreas é preciso buscar melhorias de qualidade sem aumentar
os custos. A soma desses fatores tornará o país mais eficiente.

COMÉRCIO E TURISMO
JUNTOS DESENVOLVENDO
A ECONOMIA E O PAÍS.

O turismo movimenta a economia e cria novas oportunidades de negócios. O comércio também.
Por isso, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) atua na defesa
dos interesses do setor e na elaboração de projetos que fortalecem o turismo.
E mais: por meio do Sesc, promove turismo social e sustentável, saúde, educação, cultura e esporte para milhões
de brasileiros. Com o Senac, oferece qualificação e atualização profissional, gerando mão de obra para
um mercado cada vez mais exigente. É assim que o Sistema CNC-Sesc-Senac
trabalha pelo setor com tanto orgulho.
Afinal, em qualquer lugar do País, comércio e turismo sempre viajam juntos.

cnc.org.br/turismo

Marcas
de um
novo
tempo
Com o corte de secretarias, o combate a
supersalários e o recadastramento de
servidores, Niterói conseguiu recuperar o
fôlego para investir e retomar o caminho
do desenvolvimento, depois de vivenciar
tempos de aperto nas contas públicas
Por Ricardo Lacerda

M

uito bonita, mas descuidada.
No começo de 2013, era mais
ou menos essa a percepção da
população de Niterói/RJ sobre
sua cidade. Logo no início de
sua gestão, em 2013, o sociólogo Rodrigo Neves encomendou uma pesquisa qualitativa
com a intenção de diagnosticar os principais anseios da população local. Um dos questionamentos
dizia algo como: "Se você tivesse que
descrever Niterói como uma pessoa,
como ela seria?".
Os resultados foram consolidados em parceria com o Movimento
Brasil Competitivo (MBC) e a asses-
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soria técnica da Macroplan, especializada em gestão pública. Em
pouco tempo, o trabalho desenvolvido pelos novos administradores,
que contaram com amplo apoio da
sociedade civil e da iniciativa privada, mudou radicalmente o panorama do município. Reposicionada no caminho do crescimento
– com um modelo de gestão focado em resolutividade, diálogo e visão de longo prazo –, Niterói conseguiu sair do ostracismo ao qual
estava relegada e foi alçada a uma
posição de referência em administração pública no Brasil.
Eleito em 2012, com apenas 36

anos de idade, Rodrigo Neves encontrou um município carente. Essa carência se refere tanto a recursos quanto ao psicológico da população. A
autoestima dos niteroienses andava
abalada pela inércia e pela consequente deterioração de sua estrutura pública. Um claro exemplo disso eram
as contas da Prefeitura. Embora contasse com o maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) do Rio de Janeiro, Niterói aparecia como inadimplente no Cadastro
Único de Convênios (CAUC) havia
cinco anos. O órgão, ligado ao Ministério da Fazenda, funciona como uma
espécie de "Serasa dos municípios".

Além de não ter recursos em caixa,
a cidade sequer conseguia se credenciar a captar verba em mecanismos de fomento federais. "O bloqueio comprometia dez anos de investimentos", relembra o prefeito.
Para piorar, os salários dos servidores estavam atrasados. As dívidas de curto e de médio prazos superavam em dez vezes a capacidade
anual de aportar receitas. O contexto era dramático. A população percebia isso, e existe um consenso local de que coube ao prefeito Rodrigo
Neves a tarefa de unir todos os setores da sociedade em favor da retomada do crescimento.

Máquina em
funcionamento

Dois méritos se sobressaltam na
formação do tripé responsável pelo
êxito de Niterói: a liderança do gestor e a participação da iniciativa privada. O caráter aglutinador de Rodrigo Neves rapidamente sensibilizou o segmento corporativo da cidade. Em uma articulação junto à
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL),
o prefeito angariou os recursos necessários para a viabilização do convênio com o MBC. A partir disso, a
Prefeitura deu início à montagem
do projeto "Niterói que Queremos".
Lançado em 2013, o plano foi ela-
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Obras da Transoceânica, esperadas há
mais de 40 anos, simbolizam o despertar
de Niterói para uma nova fase

borado com base em entrevistas,
pesquisas e assembleias de consulta popular – in loco e pela internet
–, totalizando mais de 10 mil participantes. "Construímos o consenso nas diferenças", afirma o prefeito. Esse caráter heterogêneo de sua
base formadora assegurou a abrangência da proposta.
O envolvimento e a visão dos diferentes perfis de cidadãos e atores
sociais contribuíram para a delimitação de um pacote de ações estratégicas, pensado para conduzir o desenvolvimento de Niterói até 2033.
O horizonte parece distante, mas o
caminho para chegar lá vem sendo
pavimentado por uma série de metas
de curto e de médio prazos – com
limites anuais e quadrianuais seguidos
à risca pela atual administração. A
incumbência de materializar o primeiro trecho dessa estrada rumo
à Niterói do futuro cabe, também,
aos secretários escolhidos por Rodrigo Neves. São eles os responsáveis por zelar pelo cumprimento
rigoroso dos diferentes projetos
estruturantes previstos no documento. "Gestão sem meta não
existe. É preciso entrega, objetivo,
saber o que se quer, sempre com
participação popular", define Giovanna Victer, secretária de Planejamento da cidade.
Nesse sentido, a Prefeitura tem
apoio do Escritório de Gestão de
Projetos (EGP-NIT), uma equipe de
profissionais montada para monitorar o andamento de cada ação e
acelerar a tomada de decisões, agilizando processos. A supervisão do
prefeito inclui reuniões semanais
com o secretariado. Os encontros
ocorrem às 11h das segundas-feiras,
religiosamente. É quando o staff
discute os projetos e delibera sobre
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diretor da Macroplan. Esse planejamento de longo prazo foi feito em
parceria com MBC e apoio técnico
da Macroplan, que, por meio do
portal Niterói que Queremos, envolveram a população em uma consulta pública para determinar as
prioridades para a cidade. "Tivemos
mais de 6 mil contribuições para
construir o plano", revela o diretor.
Muitas dessas medidas já foram implementadas e, rapidamente, mudaram a cara de Niterói.

Mão na massa
No fim de 2013, a Prefeitura
concluiu as obras do Mergulhão, na
saída da ponte Rio-Niterói, que se
arrastavam havia três anos

todos os gastos acima de R$ 100
mil, além de questões referentes aos
recursos humanos. Essa austeridade
foi fundamental para limpar a ficha
de Niterói no CAUC e reconectar a
cidade às fontes de financiamento.
Apoiada pelo EGP-NIT, nos primeiros dois anos de governo a Prefeitura captou R$ 800 milhões –
montante proveniente de diferentes organismos, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econônico e Social (BNDES) e ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), além do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os
recursos estão sendo empregados
em um amplo leque de projetos,
todos com evidente impacto social.
"Na política, vemos muitas iniciativas de curto prazo. Niterói conseguiu projetar um horizonte de
quatro anos. A ideia é que o plano
seja perene e a carteira de projetos
seja renovada quando terminar esse período", avalia Gláucio Neves,
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A Niterói que
eles querem
Criado em 2013, o plano estratégico
"Niterói que Queremos" estipula metas para a
evolução da cidade até 2033. O projeto está
dividido em sete grandes áreas de resultados:
Niterói Mais Organizada e Segura:
mobilidade, segurança, desenvolvimento
e ordenamento urbano
Niterói Mais Saudável:
saúde, saneamento básico e
gestão de resíduos
Niterói Mais Escolarizada e Inovadora:
educação e ciência e tecnologia
Niterói Mais Próspera e Dinâmica:
desenvolvimento econômico
e inserção produtiva
Niterói Mais Vibrante e Atraente:
meio ambiente, cultura, esporte,
lazer e entretenimento
Niterói Mais Inclusiva:
igualdade de oportunidades
Niterói Mais Eficiente e Comprometida:
gestão pública e integração regional

Os primeiros dois anos da gestão
foram utilizados para "colocar a casa em ordem", como o prefeito mesmo destaca. O que, inicialmente,
garantiu o estancamento da sangria
financeira foi uma arrojada "desidratação" da máquina pública. Entre os
pontos mais impactantes estão o
corte de 20 secretarias e órgãos municipais, o recadastramento de servidores e o combate aos supersalários. Já os processos internos ganharam um banho de tecnologia, especialmente a partir da implantação do
software de gestão E-Cidades, cedido pelo governo estadual.
Antes, a Prefeitura possuía cerca de 40 sistemas de protocolo e
diferentes plataformas de folha de
pagamento, inviabilizando o controle da administração fiscal de maneira organizada. A partir da modernização, Niterói pôde instituir
um portal para divulgação e consulta aberta às contas públicas. Em
pouco mais de um ano, o Ministério Público Federal (MPF) apontou
o município como o mais transparente do Rio de Janeiro.
No âmbito dos serviços, a saúde e a mobilidade urbana surgem
como maior destaque. Um exemplo
é a reativação da emergência do
Hospital Getulio Vargas Filho, conhecido como Getulinho. Única op-

tura contará com equipamentos
de ponta, UTI e Centro Cirúrgico.
Outra inovação data de julho de
2013, quando a gestão do hospital
foi transferida ao Instituto Ideias,
uma organização social (OS) ligada às áreas de saúde e educação
– que também está à frente do
Hospital Santa Cruz.
A política utilizada no caso do
Getulinho é uma tônica da atual
gestão. Além da saúde, a Prefeitura efetivou PPPs (Parcerias Público-Privadas) em diversos outros setores. O saneamento básico, por
exemplo, tem apresentado resul-

Os números da retomada
Fonte: Prefeitura de Niterói/RJ

Educação

Segurança:
> Implantação do
Centro Integrado de
Segurança Pública (CISP),
com instalação de

> Construção de 29 escolas de turno integral.
> Primeira cidade da Região Metropolitana a ter
100% das crianças de 4 a 6 anos matriculadas.
> Meta de ser a primeira cidade do Rio de
Janeiro com todas as crianças matriculadas no
Ensino Básico até o fim de 2016.
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câmeras de monitoramento
24h. Projeção de chegar a 600
câmeras até a implantação
completa do sistema.
> Redução registrada de
30% dos assaltos a
pessoas nas ruas.
> Redução registrada de
68% dos assaltos a coletivos.

Saneamento

100%

>
da cidade com
abastecimento de água tratada.
> Projeção de universalizar a
coleta e o tratamento de esgoto
até o fim de 2016.

Saúde

Inovação

> Primeira cidade da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro a ter
100% de cobertura do programa
médico de família (PSF).

> Primeira cidade do
estado a utilizar o aplicativo
Colab.re, rede social que
facilita o acompanhamento
dos serviços da Prefeitura por
parte dos cidadãos, criando
um canal para envio de
críticas e sugestões.

> Mais de 400 mil atendimentos
realizados desde a reabertura do
Hospital Getulio Vargas Filho (Getulinho).

tados exponenciais com essa prática. Prova disso é que Niterói possui 100% de sua área abastecida
por água potável – e caminha a
passos largos para universalizar a
coleta e o tratamento de esgoto.
A arquitetura urbana e a cultura também foram contempladas
com apoio da iniciativa privada –
chamando atenção, em especial,
para a revitalização do chamado
"Caminho Niemeyer". Niterói é a
segunda cidade do mundo com
maior acervo de obras do arquiteto
– perde apenas para Brasília/DF. Ao
unir forças com o empresariado, a
Prefeitura conseguiu ainda reabrir
o Centro de Cinema e o teatro popular Oscar Niemeyer, entre outros
equipamentos do conjunto arquitetônico assinado pelo mestre.

benchmark brasil

ção de pronto-atendimento pediátrico da cidade, a instituição foi
reaberta de maneira improvisada
logo no primeiro dia útil de governo, após mais de um ano fechado.
O caso demonstra o ímpeto dos
administradores em encontrar soluções rápidas e efetivas. "Sabíamos da agonia da população em
não ter o atendimento. Abrimos
com uma tenda de emergência.
Depois, alugamos um contêiner
refrigerado", conta Giovanna. O
hospital de campanha dará lugar
ao novo Getulinho, em fase final
de construção em 2016. A estru-

Ao unir forças
com a iniciativa
privada, a Prefeitura
conseguiu reabrir o
Centro de Cinema e
o teatro popular
Oscar Niemeyer
Agora, o prefeito e sua equipe
avaliam uma PPP para substituir o
atual sistema de iluminação da cidade por lâmpadas LED. Cerca de
45 mil postes receberão o novo
dispositivo nos próximos cinco anos,
sem custo algum para a Prefeitura.
A estimativa é de uma economia
superior a R$ 450 mil por mês. "Não
importa se é contratado ou privado. Queremos que o cidadão enxergue o retorno do seu imposto.
A discussão ideológica fica de lado",
ressalta a secretária Giovanna. E a
população tem conseguido visualizar essa contrapartida – especialmente nas ruas de Niterói.
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Luz no túnel

O túnel Charitas-Cafubá pode
ser apontado como símbolo do despertar de Niterói para uma nova
fase. Esperada há mais de 40 anos,
a obra faz parte da Transoceânica,
o principal projeto de mobilidade
urbana da cidade. A via, com 9 quilômetros, possibilitará o deslocamento entre os bairros da Zona Sul
e a chamada Região Oceânica em
apenas 25 minutos. Hoje, o trajeto
demanda cerca de 1h30min.
A viabilização do Charitas-Cafubá – previsto para entrar em funcionamento em 2017 – foi possibilitada por um aporte de R$ 300 milhões
do PAC, algo impensável antes do
choque de gestão. Além do túnel,
a reurbanização do município incluirá a implantação de BHLS (Bus
High Level Service) e VLTs (Veículo
Leve sobre Trilhos), equipamentos
que agregam agilidade e economia
ao transporte público. Para ser pioneira na utilização desses veículos
no Brasil, Niterói lançou mão de
PPPs e foi buscar recursos junto ao
BID e à Caixa Econômica Federal.
O montante total para o projeto

ultrapassa os R$ 660 milhões. Ainda no segmento de mobilidade urbana, a Prefeitura conseguiu completar o Mergulhão, na saída da
ponte Rio-Niterói. A obra, que se
arrastava há quase três anos, foi
entregue no aniversário da cidade,
em novembro de 2013.
Isso valeu à gestão o respaldo
da opinião pública para levar adiante as mudanças necessárias e para
enfrentar a transição em meio a um
cenário de descrédito da classe política – uma realidade que se avizinha para boa parte dos gestores que
serão eleitos em 2016. "É fundamental que sejamos transparentes
e realistas no processo político eleitoral e na relação com a comunidade. A sociedade do século 21 não
admite mais demagogias", afirma
Rodrigo Neves.
Pelo que Niterói tem a ensinar,
o caminho do arrojo e da inovação
é o mesmo da austeridade, do diálogo e do comprometimento. Juntos,
esses valores fizeram a cidade recobrar sua exuberância, devendo transportá-la assim até 2033. Visíveis
marcas de um novo tempo.

A cartilha
de Niterói
Firme compromissos factíveis e
comece a cumpri-los – ou a
estruturá-los – logo no primeiro
ano de mandato.
Converse com todos os setores da
sociedade. Mais do que ninguém,
eles conhecem as necessidades
locais. Construa o consenso na
diferença.
Projete metas anuais e
quadrianuais. Estabeleça metas
para 20, 30 anos ou para gerações
à frente – mas construa cada uma
delas dia a dia. Acima de tudo,
zele pelos prazos de
cumprimento.
Inicie ainda na transição.
Conheça o tamanho da
máquina e adote as medidas
de austeridade necessárias.
Não seja engolido pela ansiedade.
Mantenha o foco estratégico.
Delegue a sustentação das
estratégias a profissionais
especializados e de confiança.
Seja transparente com as contas
públicas. Seja franco no diálogo
com o empresariado. Induza a
confiança e potencialize a
economia local.
Lembre-se: a ideologia política do
século 21 é a eficiência.
Divulgação

Modernizar a
administração é
essencial para a
sobrevivência
da democracia,
diz o prefeito
Rodrigo Neves
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Para transformar o futuro,
sonhamos sempre
como se fosse o começo.

Quando você trabalha por um futuro melhor,
precisa saber inovar a cada dia. Os sonhos que
precisam do aço para se concretizar podem contar
com a força transformadora da Gerdau. É assim
há mais de um século e assim sempre será.
Gerdau, 115 anos de uma história com a força
da transformação.

www.gerdau.com

/gerdau

/gerdausa
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Portugal lançou mão de um
conjunto de práticas de gestão para
consolidar um Estado mais moderno

Uma
empresa
para o
Estado
22
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Após uma ampla
reforma no governo,
Portugal tenta retomar
o crescimento
econômico por meio de
uma gestão pública
mais eficiente. E a
Entidade de Serviços
Partilhados da
Administração Pública
(eSPap) é protagonista
desta nova fase

Por Rodrigo Azevedo e Tatiana Reckziegel
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esde a redemocratização de Portugal,
em 1974, o Estado lusitano se esforçou
para promover uma
grande reforma administrativa. Mas foi
só a partir da década
de 1980 – período concomitante
ao ingresso do país na Comunidade Econômica Europeia, o prelúdio
da União Europeia – que as mudanças passaram a ter contornos
mais definidos.
As principais diretrizes do processo de modernização foram a
redução da burocracia e o aumento da transparência administrativa. Ainda assim, uma reforma mais
robusta só ocorreria em 2005. Entrava em cena o Programa de Reestruturação da Administração
Central do Estado (Prace).
Sob o guarda-chuva do projeto,
surgiu a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública
(eSPap), uma das mais promissoras
iniciativas do pacote de reformas.
Nascida em 2012 por meio de um
Decreto-Lei, a eSPap incorporou a
função que antes era ocupada por
três órgãos públicos. Foram extintos o Instituto de Informática do
Ministério das Finanças, a Empresa
de Gestão Partilhada de Recursos
da Administração Pública (GeRAP)
e a Agência Nacional de Compras
Públicas (ANCP).
A proposta tinha fácil compreensão. Na prática, contudo, era bem
mais complexa. Com uma gestão
mais acurada e interligada, o governo previa cortar gastos e criar sinergia nas funções antes executadas

pelos três órgãos.
Ao unificar os interesses e as
funções em comum, a instituição
conseguiu coordenar estrategicamente os projetos que abrangiam
o Estado de maneira transversal.
"A eSPap veio para utilizar, de forma mais inteligente, o dinheiro do
Estado", resume Francisco Jaime
Quesado, presidente da entidade.

A eSPap virou
referência mundial
em transparência
dos gastos
do Estado.
O órgão atua em
setores como
compras públicas
e gestão
de projetos

A partir desse novo modelo de
trabalho e da reestruturação das
práticas do governo, Portugal passou a ocupar a linha de frente da
gestão compartilhada de recursos
públicos. "O que fazemos na eSPap
é utilizar preceitos de empresa. Tudo tem que estar dentro das necessidades do Estado, mas segue
os moldes de uma organização privada", explica Quesado.
O órgão se tornou uma referência mundial em transparência

sobre os gastos do Estado. Atualmente, a eSPap atua em seis segmentos: compras públicas; recursos
humanos; logística; tecnologia da
informação e comunicação; finanças
e gestão de projetos.
Na área de compras públicas, a
eSPap oferece aos organismos interessados uma plataforma completa
de acesso aos gastos. A tecnologia
possibilita que seja especificado o
motivo do investimento, o valor e
diversos detalhes sobre o custo. Só
nesse segmento, são mais de 28,5
mil utilizadores registrados, o que,
segundo a entidade, já gerou uma
economia de 252 milhões de euros
nos últimos cinco anos.
O gerenciamento de recursos
humanos também tem um papel
estratégico na modernização do
Estado. Em 2005, Portugal havia
atingido seu ápice de servidores
públicos. Mais de 747 mil pessoas
faziam parte do corpo de funcionários em todas todas as esferas
de poder.
Quatro anos depois, a GeRAP
já havia conseguido enxugar em
15% esse total. Tudo isso apenas
passando uma lupa sobre o quadro
de funcionários e otimizando a distribuição de pessoal. Devido ao sucesso, cerca de 220 organismos
públicos utilizam os serviços de
gestão de pessoas.
Na área de logística, veículos
mais ecológicos e eficientes em
termos energéticos foram privilegiados para compor a frota pública.
A integração ainda proporcionou
uma economia pelo ganho de escala. Durante o período de atuação
da eSPap – últimos cincos anos –,
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O protagonismo
se faz com
competitividade
econômica. E nós
temos feito, em
nível de Estado,
um trabalho
inovador a partir
dos mecanismos
criados pela eSPap.
Jaime Quesado,
presidente da eSPap

Foto: Divulgação

a gestão centralizada da logística
fez com que o Estado pudesse se
desfazer de mais de 3 mil veículos.
O modelo eliminou das contas cerca de 14 milhões de euros no mesmo intervalo de tempo.
A área de tecnologia auxilia,
especialmente, na gestão de ambientes tecnológicos. Desde a infraestrutura necessária para um

24

brasil

junho de 2016

órgão público utilizar ferramentas
até o desenvolvimento de aplicativos, a eSPap está habilitada a colaborar. Para completar o pacote,
o segmento de tecnologia também
presta consultoria técnica.
A eSPap ainda oferece uma solução de gerenciamento de recursos
financeiros em modo compartilhado, que integra gestão orçamental,
financeira, patrimonial e logística.
Esse sistema já foi implementado
em mais de 390 organismos do Estado. Por esses departamentos passam valores da ordem de 127 milhões
de euros de orçamento por ano.
A entidade também possui um
centro de excelência. O objetivo
do órgão é ofertar suporte tecnológico a baixo custo para gestão
de projetos. Por meio de uma plataforma especial para o setor público, trabalha-se para que haja um
maior alinhamento estratégico
entre o que está em andamento
nos diferentes órgãos.

Um passo
adiante

Em parceria com a Accenture,
uma das maiores consultorias do
mundo, a eSPap traçou um plano
estratégico até 2017. No documento de 92 páginas estão expostos os projetos, já em curso, que
buscam a ampliação da quantidade de entidades governamentais
que utilizam os serviços de gestão
compartilhada.
Lançado no ano passado, o plano deixa bastante clara a intenção
da eSPap de ser a força que fomenta a prática dos serviços em grande escala, envolvendo ainda mais
atores do Estado. "Temos a missão
de melhorar o relacionamento entre o Estado e o cidadão e dar espaço para que as pessoas participem da gestão", defende Quesado.
De acordo com a eSPap, Portugal

precisa – de forma gradual, mas
veloz – desenvolver um modelo em
rede que permita economizar recursos e controlar as despesas com
rigor e transparência.
O planejamento estratégico ainda apresenta algumas reflexões sobre
o trabalho realizado pela eSPap até
o momento. A intenção é formar um
quadro de funcionários que reúna
qualidade o suficiente para atingir a
estabilidade almejada por um país
desenvolvido. "O protagonismo se
faz com competitividade econômica. E nós temos feito, em nível de
Estado, um trabalho inovador a partir destes mecanismos criados pela
eSPap", assinala o documento.

Prática
difundida

Ao redor do mundo, existem
outros exemplos bem-sucedidos de
iniciativas semelhantes às medidas
implementadas pelo governo português. Na Suécia, um estudo realizado em 2009 identificou um potencial de economia de 113 milhões
de euros caso o país aceitasse implementar um novo modelo de
operação para as cerca de 400
agências públicas.

A área de
tecnologia da
eSPap auxilia na
gestão de
ambientes
tecnológicos, na
alocação de
infraestrutura e na
criação de
aplicativos

e despesas. A melhoria de produtividade alcançada pela iniciativa
atingiu níveis entre 15% e 20%.
Países que adotaram medidas
dessa ordem puderam sentir os
benefícios. Conforme o estudo
realizado para embasar o plano da
eSPap, esses governos atingiram
uma média de 20% de redução de
custos. Com o deslocamento da
força de trabalho para outros fins,
eles também tiveram ganhos de
eficiência entre 15% e 30%.
A prática tem se mostrado uma
tendência. "Na Europa, essa concepção já está na ordem do dia. Tudo tem a ver com contas públicas.
Além, é claro, da modernização dos
recursos", aponta Quesado. Assim,
Portugal acabou por se tornar referência. "A eSPap tem uma boa
reputação por ser uma entidade que

benchmark mundo

Em 2012, mesmo ano da criação da eSPap, saiu do papel o primeiro Centro de Serviços Partilhados (CSP) do país escandinavo. A
empresa já presta serviço para mais
de 180 órgãos e tem alcançado resultados positivos.
Na Irlanda, também em 2012,
surgiu um projeto semelhante, mas
focado no gerenciamento de recursos humanos. Até o momento,
o novo serviço já reduziu em mais
de 25% os custos em gestão de
pessoas. Além disso, foram lançadas novas plataformas de atendimento aos colaboradores.
Em Ohio, nos Estados Unidos,
também foi implantado um modelo inovador de serviços compartilhados. A diferença é que o programa norte-americano é voltado para a gestão de fornecedores, viagens

criou uma cultura de colaboração
dinâmica", complementa o presidente da instituição.

olhar
histórico

Historicamente, o Brasil já vivenciou sérias dificuldades para
concretizar projetos voltados para
o fomento da eficiência nos gastos
públicos. Apesar de o Ministério do
Planejamento já ter feito investidas
nesse sentido, até agora, pelo menos, nada saiu do papel. "A falta
de continuidade dos projetos compromete o governo e mantém o
Brasil estagnado", comenta Paulo
Henrique Oliveira, diretor de gestão da Accenture no Brasil.
Mesmo depois da queda para
o posto de 9ª maior economia do
mundo, o Brasil segue no topo da
iStock Photo

A eSPap foi peça-chave para Portugal
se tornar referência entre iniciativas
de gestão partilhada ao redor do mundo
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benchmark mundo

lista de potências internacionais,
que utiliza apenas o PIB como unidade de medida. Já no relatório do
Fórum Econômico Mundial, divulgado no final do ano passado, o
Brasil ocupa a 75ª posição no ranking
de países mais competitivos, atrás
de locais como Filipinas e Vietnã.
O diagnóstico parece estar bem
claro. O Brasil ainda tem um grande potencial, mas a falta de competitividade é um entrave histórico. Para reduzir os prejuízos da
falta de investimentos concretos
com esse objetivo, é preciso focar
nas prioridades. "Há uma carência

O orçamento
deve ser
originado do
planejamento,
não o contrário,
como é feito hoje.
Paulo Henrique Oliveira,
diretor de gestão da
Accenture no Brasil
Foto: Divulgação
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O Brasil ocupa
a 75ª posição
no ranking de
países mais
competitivos,
de acordo
com o índice
elaborado pelo
Fórum Econômico
Mundial

de integração entre as áreas do
governo por falta de uma coordenação estratégica dos projetos de
Estado", constata Oliveira. "Isso
tudo acontece porque não existe
uma entidade que coordene todo
esse processo", complementa.
Na atual lógica administrativa
brasileira, o planejamento do Estado
costuma esbarrar em questões técnicas. O orçamento anual do país
ainda é a principal ferramenta para
quantificar os investimentos. A Accenture defende a implantação de
um "orçamento base zero". "A estimativa deve ser uma decorrência do
planejamento, não o contrário, como é feito hoje, em que ele vira uma
peça de restrição das iniciativas",
explica Oliveira. Nesse sistema, o
que já foi feito fica de lado e parte-se do zero para planejar os investimentos públicos.
Aos olhos dos gestores públicos, mudar a estrutura por vezes
pode parecer um custo. "Gastar
bem não significa gastar mais. Existem iniciativas que reduzem os gastos de imediato e podem subsidiar
outras que exigem investimento",
afirma Oliveira. A gestão centralizada de compras é o primeiro passo
do benchmark lusitano.

Criada em
2012, a eSPap
atua em seis
frentes no
governo
português

Serviços Partilhados
de Veículos do Estado
e Logística (SPVL)
Realiza a gestão
da compra, alienação
e revenda de
veículos do Estado

Serviços Partilhados
de Compras Públicas
(SPCP)
Desenvolve o sistema
nacional de compras
públicas, faz a contratação
de bens e serviços e gerencia
o Catálogo Nacional de
Compras Públicas (CNPC)

Serviços Partilhados
de Finanças (SPFIN)
Faz a gestão dos
recursos financeiros
de forma compartilhada
com a participação
de diferentes
órgãos de Estado

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Serviços Partilhados de
Tecnologia da Informação
e Comunicação (SPTIC)
Realiza a manutenção e o
desenvolvimento tecnológico,
faz a gestão de dados
públicos e comanda os
serviços compartilhados do
Ministério das Finanças

Serviços Partilhados
de Recursos
Humanos (SPRH)
Em diversos setores
do governo, faz a
gestão de pessoal
também de modo
compartilhado

Serviços Partilhados
Project Management
Office (SPPMO)
Comanda o centro de
excelência em gestão de
portfólio e de projetos e
ainda gerencia a plataforma
de suporte à gestão
estratégica de projetos

K
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Aliança por
um Brasil
melhor
Por Robson Pandolfi e Emanuel Neves

Lançado em setembro de 2015,
o Pacto pela Reforma do Estado mobiliza diversos setores
da sociedade em uma corrida
pela eficiência da estrutura administrativa do Brasil. O trabalho passa pela mudança de
paradigma na gestão pública.
Desequilibrados, de um lado,

pelo peso da máquina pública
e, de outro, pela insuficiência
na geração de receitas, os estados têm um papel central na
iniciativa. Capitaneada pelo
Movimento Brasil Competitivo (MBC), a coalizão já reúne
19 governadores e está aberta
a novas parcerias.
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O

ano de 2015 pode ser dade no setor público – viabilizando,
considerado um mar- assim, o papel do Estado como induco para a gestão pú- tor da competitividade e do desenblica brasileira. Até volvimento econômico e social.
então, as iniciativas
A pedra fundamental do Pacto
que buscavam solu- fora lançada em setembro. Em noções para os maiores vembro, a iniciativa capitaneada pegargalos do país se lo Movimento Brasil Competitivo
limitavam a projetos pontuais, com (MBC) ganhou reforço com a adesão
enfoques e prioridades muitas vezes de novos governadores."Vejo este
difusos. No dia 25 de novembro, no momento como histórico", resumiu,
entanto, foi dado um passo funda- na ocasião, Jorge Gerdau Johannpeter,
mental para que estas diferentes presidente do Conselho Superior do
agendas começassem a se alinhar MBC. A iniciativa parte de um ponto
estrategicamente. Na tarde daque- de vista que é consenso entre experts
la quarta-feira, um encontro reuniu em gestão pública: os custos do Esem São Paulo nada menos do que tado já extrapolaram a capacidade
15 governadores. Ao lado deles es- de investimento. Assim, é preciso autavam secretários, líderes empresa- mentar a eficiência do Estado e transriais e especialistas em gestão pú- formá-lo em um dínamo do desenblica. Todos reunidos diante de um volvimento e da competitividade.
desafio inédito: traçar um plano
conjunto e encontrar soluções para Dificuldades
os principais gargalos do Brasil.
profundas
Dois meses antes, durante o 12º
O quadro do peso dos gastos
Congresso Brasil Competitivo, rea- com servidores ativos e inativos dá
lizado no dia 22 de setembro tam- o tom das dificuldades vivenciadas,
bém na capital paulista, o empresá- ao longo dos anos, pela maioria dos
rio Jorge Gerdau
g ove r n o s . S o Johannpeter havia
mente no ano
conclamado um
passado, 20 estaO Pacto trata
grupo de governados ficaram acide temas como
dores a montar
ma do limite de
receitas e gastos,
uma coalizão.
alerta estipulado
Àquela altura, pessoas, orçamento, pela Lei de Reschegara-se a um
ponsabilidade Fisgovernança e
consenso de que
cal para o pagasomente uma formento do funcioplanejamento
te união entre o
nalismo público
poder público e a
– 44,1% da receisociedade conseguiria minimizar os ta líquida. Quatro deles estouraram
impactos da crise econômica. De que- o percentual máximo, de 49%: Rio
bra, abririam-se espaços à atração de Grande do Sul, Mato Grosso, Tocaninvestimentos. Nascia, ali, o Pacto tins e Rio Grande do Norte. "São os
pela Reforma do Estado, que tem a governadores que encaram de forma
missão de mobilizar os setores pú- mais evidente a crise do Estado",
blico e privado, além da sociedade afirma Claudio Gastal, presidente
civil, na busca pela melhoria da efi- executivo do MBC.
ciência e do aumento da produtiviO resultado imediato desse ce-
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nário é uma deterioração ainda
mais grave das já fragilizadas contas estaduais. No final de 2015, o
governador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão, não encontrou alternativa senão alterar o calendário
de pagamento do funcionalismo.
Os atrasos foram uma constante
no primeiro quadrimestre de 2016,
submergindo o estado em uma crise histórica. "O atual modelo brasileiro de compartilhamento de responsabilidades não permite que
estados e municípios fechem suas
contas", explica Pezão. "Somente a
partir da melhor transferência de
recursos será possível aprimorar os
serviços oferecidos à população."
A profundidade da crise é indiscutível. Entretanto, a grave situação dos estados pode ter um
ponto positivo: pela primeira vez
em décadas, os governos estão
unindo forças em uma iniciativa
conjunta. O objetivo é buscar o

capa
Divulgação/MBC

Encontro do Pacto, realizado
em 25 de novembro, reuniu 15
governadores e líderes empresariais

A tesoura de
Pedro Taques

O Estado de hoje
precisa ser menos
atrapalhador e
mais fazedor.
Pedro Taques,
governador de Mato Grosso

desafogo de seus caixas, com a
meta de abrir espaço para novos
investimentos. O primeiro passo
foi dado naquele dia 22 de setembro. A aliança formada ali tinha
como missão – nada simples – a
definição de um novo modelo de
Estado, mais moderno, competitivo, eficiente e próspero.
As dificuldades dos estados remontam ao final da década de 1960,
quando a arrecadação e o poder
decisório passaram a ser concentrados nos gabinetes de Brasília/DF
– ao passo que as atribuições e
despesas foram repartidas com os
estados. A Constituição de 1988
agravou ainda mais o problema.
"Em 1988, a saúde contava com
quase 90% de recursos da União.
Atualmente, esse montante não
chega a 50%. Sem falar que mais
de 60% da receita total ficam no
cofre do Governo Federal", critica
Pezão. A constatação é senso co-

mum entre os líderes dos estados.
"Ficamos com o pires na mão, mendigando recursos, já que as arrecadações não cobrem as necessidades", acrescenta Pedro Taques,
governador de Mato Grosso.
Taques foi um dos oito governadores que aderiram ao Pacto pela Reforma do Estado logo na primeira reunião. Mas o trabalho de
aglutinar forças não se limita ao
âmbito público. A proposta central
é criar uma agenda de reformas profundas e estruturantes para o país.
Por isso, o apoio de diferentes segmentos da sociedade é visto como
imprescindível. "Para conseguir
avançar nas discussões e nas reformas, é necessário deixar claro que
esse não é um movimento personalizado de alguns políticos ou governos", salienta Rogério Caiuby,
diretor da Symnetics, consultoria
em estratégia que auxilia na condução dos trabalhos.

Quando assumiu o governo, em 2015,
Pedro Taques dispunha de R$ 84 mil na
conta única do estado para começar seu
mandato. Assim, foi preciso realizar uma
série de cortes em áreas tidas como não
prioritárias. Parte dos cargos comissionados passou a ser ocupada por funcionários de carreira. Houve, ainda, a suspensão de pagamentos e a revisão de
todos os contratos firmados pelo estado. Ainda que não tenha sido suficiente
para garantir investimentos de longo
prazo, o resultado foi significativo.

28%
35%
R$24

de redução no custeio de
todas as secretarias
dos cargos comissionados
foram cortados
milhões foi a economia
anual gerada pelas medidas

Foto: Emmanuel Denauí

31

Onde a Previdência
mais pesa
déficit em
bilhões de reais

Nordeste
Bahia: 1,22

Ceará: 0,71

Paraíba: 0,70
Alagoas:

0,68

Rio Grande do Norte: 0,35

Sudeste

13,73
Minas Gerais: 2,01
São Paulo:

Centro-Oeste

Sul

Distrito Federal: 0,7

Santa Catarina: 1,98

Goiás: 1,01

Rio Grande do Sul: 6,07

Mato Grosso do Sul: 0,51

Paraná: 0,17

Fonte: Ipea / Dados mais recentes do Ministério da Previdência (referentes a 2013)
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O modelo atual
não permite que
os estados fechem
suas contas. O
Pacto possibilitará
a construção de
novas regras de
convivência entre
estados e União.
Luiz Fernando Pezão,
governador do
Rio de Janeiro
Foto: Carlos Magno

capa
Esio Mendes

Déficits da
Previdência
em 2015
União
No Fórum Brasil Central,
governadores pontuaram as temáticas
consideradas essenciais para o Pacto

R$

40
bilhões

O Pacto,
na prática

O Pacto não se materializa apenas em um documento ou projeto,
mas por meio de um processo de melhoria contínua, define Gastal. "O que
propomos é mudança na forma de
atuação. Não uma mudança em um
governo ou órgão, mas na sociedade
como um todo", acrescenta ele. Trata-se, primeiro, de entender as principais barreiras à eficiência e à competitividade dos estados. O segundo
passo visa a definir as melhores estratégias para então mitigá-las. Ou
seja, cria-se um compromisso comum
em que o objetivo maior é eliminar
ponto a ponto todos os nós provenientes da ineficiência estatal.
Na prática, significa prestar melhores serviços a um custo menor.
"A esfera pública responde por cerca de 40% do PIB. Logo, ela precisa
ter um desempenho coerente", avalia Gustavo Morelli, diretor associado da consultoria Macroplan, parceira do MBC que também apoia a

condução dos trabalhos. Rogério
Caiuby acrescenta que essa transformação precisa respeitar um princípio fundamental: a noção de que
a sociedade não suporta mais impostos. "Precisamos olhar para dentro do Estado, determinar quais são
os recursos disponíveis e pensar na
maneira mais eficiente de utilizá-los",
propõe o consultor.
Assim, o Pacto deverá ampliar
os esforços iniciados pelo Programa
Modernizando a Gestão Pública
(PMGP). Criado pelo MBC em 2005,
o PMGP se propõe a levar os conhecimentos e as ferramentas de gestão
amplamente difundidas no setor
privado para a esfera pública. A ideia
é criar uma cultura de governança
e de busca permanente da eficiência
e da qualidade na prestação de serviços. O resultado é a melhoria no
atendimento às necessidades e às
demandas da população.
O enfoque está no aumento da
produtividade pelo redesenho de
processos internos, com a imple-

mentação de metas, indicadores e
monitoramento constante. Não se
trata, simplesmente, de copiar as
práticas já utilizadas pelas grandes
empresas. A finalidade é entender
as particularidades da administração
pública e fornecer recursos capazes
de ampliar a eficiência de prefeituras, governos, secretarias, ministérios
e quaisquer órgãos públicos.

A primeira
missão

O compromisso inicial firmado
pelos participantes do Pacto pela
Reforma do Estado previu a elaboração das primeiras propostas em
até 60 dias. Nesse ínterim, foram
realizadas reuniões com os secretários dos estados. Nelas, o foco foi
a construção da agenda de trabalho
do Pacto. No segundo encontro,
realizado no fim de novembro, o
quórum de governadores havia dobrado, e o Pacto agora estava convencionado por 16 estados. De lá
para cá, o contingente cresceu, e

(980 mil
beneficiários)

Setor privado

R$

85,8
bilhões

(28,3 milhões
de beneficiários)

Estados + DF

R$

60,9
bilhões
Fonte: Ipea
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As propostas
do Pacto partem
do consenso de
que os custos
do Estado já
extrapolaram a
capacidade de
investimento

características
do estado reformado
Capacidade
de criar e de
pensar no
longo prazo

É mais
estratégico,
inteligente
e tem
compromisso
com as entregas

Tem o
tamanho
necessário
para prestar os
serviços
essenciais ao
cidadão

Indutor e
incentivador –
diferente de
executor
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Exerce a função
de governar,
induzindo o
desenvolvimento
nesse sentido

É menos
intervencionista:
capaz de regular
sem ser invasivo

Funciona a
serviço da
produção e da
produtividade,
com cultura
inovadora

Prioriza as
atribuições e a
adequação da
estrutura
administrativa

19 das 27 unidades federativas brasileiras já são signatárias – além de
líderes empresariais.
Os eixos de atuação do Pacto tratam de temas como planejamento,
orçamento, receitas e gastos, governança, pessoas e accountability. O
grupo também definiu a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual (LRFE)
como uma das prioridades. E não sem
razão: o assunto ganhou destaque graças a iniciativas que surgiam em estados associados à coalizão – como o
Rio Grande do Sul, que tem suas medidas aprovadas no Grupo de Assessoramento Público e Privado, integrado pelo MBC. Os gaúchos desenvolveram uma proposta de lei estadual
atrelada à regulamentação federal,
mas singular em diversos aspectos
(veja mais na página 44).
A esperança é que, com uma
atuação mais alinhada, o descompasso entre as decisões federais e a
capacidade de investimento dos estados diminua. "A discussão do Pacto possibilita a construção de possíveis novas regras de convivência
entre as administrações públicas e
a União", celebra Pezão.
Assim, dissonâncias como a Lei
do Piso Nacional, que determinou
os reajustes dos professores da rede
pública sem incluir os governos na

capa

discussão, devem ser ocorrências
menos comuns. "Os gastos com educação cresceram 100% nos últimos
cinco anos. Já a inflação ficou em
40%. Assim não há estado que suporte", analisa Marconi Perillo, governador de Goiás.
A queixa de Perillo parece ser
o reflexo de um Estado que não
cabe mais dentro de si. Esse, aliás,
é um consenso entre os participantes do Pacto: o sobrepeso da máquina é uma das razões de seu imobilismo. Cada vez mais, os governantes correm o risco de serem
transformados em meros gestores
de folhas de pagamento. Não se
trata de um Estado mínimo, mas
estratégico. "Um governo precisa
mais de cérebro e de menos braços
e pernas", ilustra Pedro Taques. "Ele
não pode ser igual a um pato. Pato não nada bem, não anda bem,
não voa bem. É preciso focar na
sua atribuição fundamental, que é
resolver os problemas do cidadão
e garantir que isso seja bem feito."

Transferência de
conhecimento

O Pacto tem apoio de consultores voluntários – em sua maioria,
especialistas em áreas como gestão,
governança e direito. Mas há, ainda,
outro ator fundamental à concretização das propostas: a iniciativa privada. A intenção é tornar o setor
corporativo mais consciente das
barreiras enfrentadas pelos administradores públicos. Os estados se deparam com amarras legais vistas
como fortíssimas. Esses entraves
contribuem para o aumento da burocracia, a morosidade e a incapacidade de realização de projetos. A
compreensão desses problemas, por
parte do empresariado, pode estimular a sinergia entre os dois segmentos, historicamente antagônicos.
A experiência trazida pelo setor
empresarial – que, tradicionalmente,
tem dificuldade de entender as amarras e dificuldades vivenciadas pelos
gestores públicos – é um fator importante para o êxito do Pacto pela

O cidadão se
sente pedindo
um favor
quando usa um
serviço estatal.
Murillo de Aragão,
presidente da consultoria
política Arko Advice
Foto: Andréa Stuckert

Clelio Tomaz

O Pacto propõe uma postura proativa,
voltada a projetos que impulsionem
a competitividade brasileira
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Novos
Reforma do Estado. A troca de expehorizontes
riências entre as duas áreas pode ajuO problema é que efetivar uma
dar a encontrar soluções para que o
visão de longo prazo soa quase
Estado adote metodologias e ferracomo utopia. "Não há dificuldade
mentas, aumentando sua eficiência
de pensar, mas de manter a exesem esquecer de sua atribuição princução em prazos mais largos", cocipal: a prestação de mais e melhores
menta Reginaldo Arcuri, presidenserviços ao cidadão. "É preciso otite do Grupo Farmabrasil (GFB),
mizar os custos para que o Estado
organização que reúne as indústrias
não seja um peso tão grande para a
farmacêuticas brasileiras e tamsociedade. Só isso já seria um grande
bém é signatária do Pacto. As causerviço", analisa Cledorvino Belini,
sas da imprevisibilidade são muipresidente de Desenvolvimento patas. Entre elas, a falta de entendira a América Latina da Fiat Chrysler
mento sobre o volume de receitas
e um dos membros do setor empreque ingressará no caixa de cada
sarial que aderiram ao Pacto.
estado – algo atrelado aos humores
O segmento corporativo ainda
do cenário macropode contribuir com
econômico e aos
outra premissa: a
Cada vez mais, os
repasses do Gomelhora nos serviverno Federal, enços prestados pelo
governantes
tre outros fatores.
Estado à sociedade.
correm o risco
Ainda assim,
A concorrência
de
serem
alguns
governos
acirrada imposta
têm
conseguido
pelo mercado tortransformados em
alinhar suas estrana o bom atendimeros
gestores
tégias a políticas
mento uma quesde longo prazo,
tão de sobrevivênde folhas de
elaborando procia. No entanto,
pagamento.
Não
postas nos mesessa ainda é uma
se
trata
de
um
mos moldes do
realidade relativaPacto. Um exemmente distante da
Estado mínimo,
plo é o Plano Esesfera pública. "O
mas
estratégico
pírito Santo 2025,
cidadão se sente
instituído pelo gopedindo um favor
vernador
Paulo
Hartung
em parceria
quando usa um serviço estatal",
com
o
empresariado
capixaba.
A liafirma Murillo de Aragão, presidenderança
do
segmento
corporativo
te da consultoria Arko Advice. Belocal ficou a cargo do movimento
lini, da Fiat, pensa de maneira paEspírito Santo em Ação, criado em
recida. "Assim como uma grande
2002. Com o apoio do grupo, o goempresa, o Estado precisa de uma
verno conseguiu elaborar um plano
gestão com forte capacidade de lide metas, estendidas até 2030.
derança, que preste serviços de alOs planos plurianuais são constíssima qualidade e ao menor custruções
coletivas, resultantes da
to possível", acrescenta.
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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
Foto: Divulgação

capa

opinião de diferentes setores da ta pelo Pacto pode ajudar a subssociedade. Essa atuação conjunta tituir a insatisfação popular por
permite a construção do que Wal- uma postura proativa, voltada à
ter Lídio Nunes, presidente da CMPC criação de projetos que impulsioCelulose Riograndense, chama de nem a competitividade do país. "Há
cidadania política. "Não consegui- interesse dos governos nessa inremos avançar se ficarmos sentados teração com a sociedade. E isso é
em uma arquibancada e criticando inédito", ressalta Nunes. Como se
o jogo que está sendo jogado. Pre- pode perceber, o caminho da cicisamos entrar em campo", afirma dadania política está aberto – e, ao
ele, que já foi presidente e hoje atua que tudo indica, desperta mais incomo conselheiro do ES em Ação. teresse do que nunca.
"É necessária uma interação maior
entre poder público e sociedade. Uma reforma
Assim, será possível construir uma para a sociedade
utopia social que traga ganhos paNo livro A grande degeneração,
ra a sociedade como um todo."
o historiador britânico Niall FerOutras iniciativas gestadas guson, um dos mais influentes penBrasil afora servem de inspiração sadores da atualidade, questiona
para o Pacto. Veja a experiência até que ponto é possível, para uma
do Consórcio Brasil Central: cria- nação, florescer na ausência de uma
do em 2015, o
sociedade civil vibloco reúne estabrante. "Quero
dos das regiões
propor que o
Um dos
Centro-Oeste e
oposto de sociepressupostos
Norte com a prodade civil seja a
posta de aumensociedade incivil,
defendidos pelo
tar a competitionde até mesmo
Pacto é que o
vidade e fortaleo problema de
Estado pertença à comportamento
cer o desenvolvimento econômiantissocial se torsociedade, e
co da Região Cenna um problema
não mais às
tral do país – por
de Estado", escremeio do agenciave o historiador.
corporações
mento de negóEm Goiás, descios partilhados
de que a gestão
e do intercâmbio de informações. dos hospitais da rede estadual foi
Criado por sugestão de Manga- transferida para organizações sociais,
beira Unger, então ministro de as instituições ganharam agilidade
Assuntos Estratégicos, o Consór- e eficiência. Essa melhora de desemcio tem o apoio do MBC e já con- penho foi observada tanto no atenta com um caixa único de R$ 12 dimento e na contratação de pesmilhões para investimentos.
soal quanto na compra de insumos.
Assim como no caso do Con- O Hospital de Urgências de Goiânia
sórcio, a atuação comum propos- (Hugo), por exemplo, que passou a

os passos para
o novo Estado
Conheça o caminho
defendido pelo Pacto
para um Estado mais
eficiente e competitivo

Reformas estruturais,

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

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

Estados no centro:

as medidas devem independer
da União ou de iniciativas que
sejam de natureza
estritamente federal.

O Pacto não é uma
"lista de demandas" dos governos
estaduais para o federal, mas um
conjunto de medidas, atribuições
e responsabilidades em
nível federal e estadual.

Há tanto medidas de impacto
imediato, que podem produzir

resultados nos próximos dois anos,
quanto outras, que terão seus efeitos
maiores em médio e longo prazos.
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ser gerenciado por uma organização
social (OS) em 2012, teve, desde
então, o número de leitos ampliados
de 235 para 407 – um incremento
de 73%. O índice de satisfação com
o sistema, tanto de usuários quanto
de profissionais, ultrapassa os 90%.

Os novos funcionários são contratados pelo regime CLT. Enquanto
isso, dentro dessas instituições os
cargos comissionados foram extintos – havendo inclusive uma norma
pétrea de processos seletivos. "Foi
uma mudança radical", diz o goverDivulgação

Não iremos
avançar se
ficarmos na
arquibancada
criticando o
jogo que está
sendo jogado.
Walter Lídio Nunes,
presidente da CMPC
Celulose Riograndense
Foto: Divulgação

Hospital Alberto Grassi é uma das
instituições de saúde goianas
geridas por organizações sociais
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nador Marconi Perillo. Ele assegura
que a iniciativa pode ser replicada
para outros estados e até mesmo
para a União. "Quando começarmos
a mostrar os indicadores, vamos quebrar um paradigma."
Para que o modelo tenha êxito,
Perillo reforça que é preciso criar uma
estrutura rígida de seleção, fiscalização e controle das organizações
– essa, aliás, é uma das ações priorizadas pelo Pacto. "São necessárias
leis absolutamente sólidas para que
não haja qualquer possibilidade de
desvios. É preciso ter um critério extremamente eficiente e seletivo para o chamamento das organizações

capa

sociais, que, efetivamente, tenham
expertise e eficiência na gestão de
áreas do Estado", reforça o governador. Até 2018, ele pretende repassar
a gestão de 30% das escolas públicas de Goiás a organizações sociais.
Esse, aliás, é um dos principais
pressupostos defendidos pelo Pacto:
que o Estado pertença à sociedade,
e não às corporações. A ideia, aqui,
é que a população tenha mais voz e
participação nas decisões. A sociedade seria uma espécie de guardiã,
capaz de formar líderes e criar um
ambiente propício para o desenvolvimento econômico e social. Exemplos do papel da sociedade civil como agente da transformação estão
espalhados pelo Brasil. Em Minas
Gerais, o benchmark vem do trabalho desenvolvido pela Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), entidade que recebe
apoio do Instituto Minas Pela Paz,
mantido pelo conselho estratégico
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).
Uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscip), a
instituição financia, por meio do projeto Além dos Muros, a gestão de 39
centros de recuperação de apenados.
Os 2,3 mil internos são chamados
pelo nome, recebem formação profissional, frequentam cursos supletivos, têm contato frequente com a
comunidade local e ficam com as
chaves do presídio. Isso mesmo: por
lá, não existe a presença vigilante de
policiais ou de agentes penitenciários.
Entra em cena a chamada "humanização do sistema penitenciário".
Diferentemente do regime penal comum, que no Brasil registra
índices de reincidência superiores
a 85%, apenas 8,6% dos reeducandos da APAC voltam a cometer crimes. O custo por preso também é
menor: R$ 900 por pessoa, bem

aquém dos R$ 3,6 mil de média do
sistema prisional brasileiro. "Temos
um modelo falido no nosso país",
avalia Cledorvino Belini, que também é presidente do Minas pela Paz.
O principal foco do programa, reforça ele, é resgatar a dignidade dos
apenados e aumentar sua capacidade de reinserção social. "Ajudar
a sociedade é catalisar o processo
da reforma do Estado."

As áreas
prioritárias
do Pacto
Planejamento, orçamento
e governança para resultados
É necessário que se implemente um
planejamento de Estado, e não de governo, que apresente continuidade e
que garanta a aplicação correta e eficaz
dos recursos sem que haja descontinuidade entre diferentes mandatos.

Pessoas e força de trabalho
É preciso aprimorar os critérios de seleção e avaliação. Os concursos falham
em selecionar candidatos mais adequados às respectivas funções. Embora a
estabilidade seja um direito, ela cria
efeitos negativos quando desassociada
de indicadores de desempenho.

Receitas e gastos públicos

Os gastos
com educação
cresceram
100% nos
últimos cinco
anos. Já a
inflação ficou
em 40%. Assim
não há estado
que suporte.
Marconi Perillo,
governador de Goiás
Foto: Divulgação

Concentrar-se apenas no resultado primário e na dívida líquida não é suficiente para garantir a saúde das contas públicas. É essencial monitorar a dívida
bruta, os gastos primários e a carga tributária para buscar uma evolução favorável da relação dívida/PIB.

Contratos e aquisições
Há um foco exagerado na proteção do
patrimônio público, em detrimento dos
resultados. Não há incentivos para melhorar a eficiência durante a execução
do contrato. O resultado é o aumento
dos custos em decorrência das frequentes modificações dos objetos licitados.

Instituições e accountability
Transparência, integração e processos
claros. A lógica do controle administrativo deve ser reorientada. O gestor de
boa-fé deve ter as amarras que impedem a inovação retiradas. Ao gestor de
má-fé devem ser fortalecidas as ferramentas de proibição, controle e punição.
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A bola de neve do Sistema Previdenciário
Em 2014, a

soma dos rombos com a

Entre as

Ao todo, o Rio de Janeiro tem

221

Previdência nos estados chegou a

2,4

R$
trilhões

O montante
equivale a

44

%

do Produto
Interno Bruto
brasileiro

27

beneficiários.

unidades
federativas
do país,

Ou seja: há mais inativos do
que pessoas trabalhando

o levantamento do Ipea detectou
13 em situação de déficit anual

No Brasil, os

gastos estaduais

com pessoal cresceram

o buraco se alarga
em nada menos do que
50%, chegando a

73%

entre 2005 e 2014

3,6

A liderança
disparada no ranking
da defasagem
coube a São Paulo, com

R$
trilhões

66

Na média de todos
os estados, há

R$ 13,73

%

1,5 servidor ativo

bilhões no vermelho

para cada inativo

do Produto
Interno Bruto brasileiro

x

O custo per capita
de servidores aposentados
ou pensionistas ficou em

R$543 mil

10

%,

mesmo sem a concessão
de reajuste salarial para
a Educação – a categoria
mais numerosa

No Rio de Janeiro,
entre 2007 e 2015,
a folha de
aposentadorias
e pensões do
estado cresceu

150%

Porém, com a queda
do crescimento
demográfico e o aumento
da perspectiva de vida dos
brasileiros, essa relação
deverá cair para

0,65

em pouco
mais de 40 anos

O IBGE estima
que o percentual de

idosos com 65 anos
deverá quadruplicar até
2060, saindo dos atuais

8%

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
Econômica Aplicada (IPEA)
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servidores
ativos e

mil

Se forem acrescidos
os números da União,

Só no ano
passado,
a alta foi de

mil

para

27

% da
população

capa

Precisamos falar
sobre a Previdência
Dados do Ipea apontam rombos trilionários nas Previdências dos estados
e reforçam a necessidade de revisão do regime vigente. No Rio de Janeiro,
onde o gasto com inativos já é maior do que a folha, a elaboração do
pacote de medidas da LRF estadual pretende dar prioridade ao tema.

Os municípios
vivem uma
condição um
pouco mais
confortável,
já que

60

%

deles se
mantêm
vinculados
ao INSS

Aqueles governantes dispostos
a arregaçar as mangas para construir
um novo modelo de Estado não poderão se furtar de mexer em um tema sensível: a Previdência Pública. A
questão é apontada como um dos
principais causadores da asfixia orçamentária estadual Brasil afora. E a
análise de possíveis modificações ganha caráter de urgência devido às
projeções sombrias dos efeitos que
o atual sistema de aposentarias pode
surtir no longo prazo. Sem recursos
suficientes, os governos precisam recorrer a toda sorte de financiamentos
– um expediente que engrossa os saldos devedores e imobiliza receitas
futuras, comprometendo ainda mais
o desenvolvimento.
Os números estão aí para comprovar: os dispêndios com o funcionalismo público inflaram sobremaneira os governos (veja no gráfico a seguir),
especialmente nos últimos anos. E
essa conjuntura está atrelada à própria
Previdência. Uma das explicações
apontadas pelo Ipea é o fato de o Governo Federal ter permitido aos estados o abatimento do déficit da Previdência na Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). A pretensa folga nos cofres
levou ao inchaço da folha de pagamentos e, consequentemente, encareceu por tabela a coluna dos inativos.
Na tentativa de honrar esses compromissos, alguns estados são obri-

gados a atrasar o pagamento de servidores. Em fevereiro, o governador
Luiz Fernando Pezão encaminhou o
projeto de LRF estadual à Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A
proposta tem o intuito de ajustar as
finanças e desvincular a economia fluminense dos royalties da exploração
de petróleo. A explicação: os recursos
advindos dessa fonte têm sido regularmente realocados na cobertura de
rombos previdenciários. A proposta foi
retirada da Alerj para ajustes. Depois,
voltará para apreciação.
O pacote de medidas proposto
pelo governo fluminense inclui o aumento da contribuição dos servidores
e estipula a responsabilidade integral
do Legislativo, do Tribunal de Justiça e
do Ministério Público no recolhimento da Previdência de seus servidores.
Atualmente, o Tesouro Estadual contribui com parcelas que vão de 3% a
22% da contribuição patronal dos outros poderes. Se aprovado, o projeto
deve representar uma economia de até
R$ 13,5 bilhões aos cofres do estado.
"Caso as medidas sejam aprovadas,
tenho certeza de que meus sucessores
terão muito mais tranquilidade do que
temos tido", projeta Pezão.
A situação dos estados ainda é
agravada por outros fatores: as aposentadorias precoces e as concessões
de benefícios especiais. No Rio de Janeiro, 66% do funcionalismo têm apo-

sentadoria diferenciada, assegurada
por lei. Na prática, trata-se de uma
permissão para que se aposentem cinco anos mais cedo que o normal. "Há
servidor que passa mais tempo aposentado do que trabalhando", constata o governador. Em breve, os impactos dos reajustes salarias poderão
ser mais graves nos custos da Previdência do que na própria folha do funcionalismo. Os municípios, por sua vez,
vivem uma condição um pouco mais
confortável, já que 60% deles se mantêm vinculados ao INSS.
O caminho para impedir a evolução do quadro – e reverter o risco
de insolvência do Estado – passa
por uma profunda reforma previdenciária, prometida há muito pela União. Ao darem o primeiro passo nesse processo, como começa a
acontecer com os ajustes propostos
no Rio de Janeiro e outros estados,
os governadores assumem as rédeas da reforma. E, por fim, criam elementos práticos de pressão para
que o tema ganhe corpo e avance
às esferas federais.

Sem recursos,
os governos têm
que recorrer a
diferentes modelos
de financiamento
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Um convite
à reinvenção
A quarta revolução, de John Micklethwait e Adrian
Wooldridge, propõe que o aumento da eficiência nas
democracias passe pela redução do tamanho do Estado.
Isso significa não só fazer menos, mas fazer melhor
Por Leonardo Pujol

o

ano de 2015 foi duro para os estados
brasileiros. A média
de gastos com os
salários de servidores públicos representou 47% da receita corrente líquida das unidades federativas. Ou seja:
quase metade da verba pública esteve
engessada para pagar uma conta que
só aumenta. Chegamos ao limite.
Historicamente, a resposta brasileira tem sido o aumento dos impostos para incrementar a arrecadação. Mas, segundo os autores de
A quarta revolução: a corrida global
para reinventar o Estado, o caminho
está justamente do lado oposto.
Nas quase 300 páginas do livro,
a dupla de jornalistas britânicos repete, de forma insistente, a necessidade de reduzir a folha do funcionalismo, de simplificar os sistemas
fiscais e de diminuir a carga tributária. O aumento de gastos não é uma
exclusividade do Brasil: nos Estados
Unidos, o total de gastos públicos,
que representavam 7,5% do PIB em
1913, saltou para 49% em 2011.
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No Reino Unido, as despesas
subiram de 13%, em 1913, para os
mesmos 49% há cinco anos. "Quanto mais responsabilidades o Leviatã (Estado) assume, pior ele as desempenha", afirmam Micklethwait
e Wooldridge. Essa sobrecarga,
acrescentam os autores, faz com
que a população fique impaciente
e reivindique uma atuação ainda
mais abrangente. O resultado é Estado ineficiente e povo insatisfeito.
Lançado no Brasil em 2015, A
quarta revolução se consagrou como
uma das principais referências em
livros na área de economia na atualidade. Na obra, a dupla também
narra de forma detalhada os processos que culminaram no atual inchaço dos Estados democráticos.
Foram três revoluções até o
status atual: a absolutista, de 1650,
com Thomas Hobbes como principal ideólogo; a versão constitucional liberal de John Stuart Mill;
e o Estado de bem-estar social,
concebido pelos socialistas britânicos Beatrice e Sydney Webb. A
história também mostra uma espécie de "meia-revolução", ensaia-

da nos anos 1980 por Ronald Reagan e Margaret Thatcher – "meia"
porque nem todas as medidas chegaram a se concretizar.
Nesses mais de três séculos desde a primeira revolução, o Ocidente
se transformou num enorme espaço
de liberdade e democracia. À medida que o Estado se expandiu, mais e
mais direitos foram concedidos aos
indivíduos – direito ao voto, acesso
à educação e à saúde. Muitos desses
serviços, inclusive, foram oferecidos
de maneira gratuita.
Foi nesse contexto que o Estado aumentou seu tamanho, tornando-se ineficiente do ponto de
vista social, político e econômico.
Micklethwait, diretor da Bloomberg
News, e Wooldridge, editor da revista The Economist, aproveitam a
deixa para propor, em nível mundial, uma reflexão: qual o papel mais
adequado para o Estado?
A sugestão é uma quarta revolução – e não uma mera reforma –,
que sobreponha toda e qualquer
orientação ideológica. Os jornalistas
fazem questão de frisar as lições
aprendidas com o passado.

resenha
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Na China, servidores públicos são orientados a
passar, a cada cinco anos, por um treinamento
numa escola de liderança executiva

FICHA TÉCNICA
Título:
A quarta revolução:
a corrida global para reinventar o Estado
Autores: John Micklethwait
e Adrian Wooldridge
Editora: Portfolio Penguin
Ano: 2015
Nº de páginas: 296

Segundo os autores, quando
conservadores vencem eleições, interesses corporativos assumem o
controle. Quando progressistas recuperam o poder, tornam o Estado
mais dominador. Então, quando os
primeiros voltam ao cargo, eles podam a máquina pública. E assim segue a esquizofrenia contínua que
deixa o Leviatã sem reformas e cada vez mais intrusivo.
Seja de esquerda ou de direita,
a alternância do Estado o deixa cada vez menos liberal e mais incapaz
de controlar os interesses que ele
mesmo deveria regular. Ao longo da
obra, Micklethwait e Wooldridge
encontram alguns heróis democráticos aqui e ali. Em geral, são prefeitos tentando tornar o governo
local um pouco mais eficiente.
Mas eles não se furtam a recomendar os regimes autoritários
como forma de aprendizado. Logo
nas primeiras páginas de A quarta
revolução, o leitor é introduzido
ao sistema do Partido Comunista
chinês. Trata-se da Academia Chinesa de Liderança Executiva (Celap,
sigla em inglês), uma "escola" de

formação obrigatória para todos
os mandarins (servidores públicos
chineses). Participa inclusive a elite – burocratas que recém assumiram uma estatal, novos governadores e embaixadores.
Em vez de doutrinação, propósitos práticos. Na Celap, o foco é
construir governos eficientes, proporcionando à população principalmente educação e assistência médica barata. O resto, interpretam os
chineses, virá naturalmente. "Se há
20 anos a China buscou deliberadamente reinventar a arte do capitalismo, o esforço agora é para redescobrir a arte de governar", avaliam
os autores em um trecho do livro.
Micklethwait e Wooldridge reconhecem que o remédio que defendem
é amargo. Uma mudança dessa ordem faria com que o Estado servisse menos ao povo. Em compensação,
os cidadãos teriam um padrão de
vida melhor e seus direitos básicos
seriam mais bem atendidos. Se, no
passado, a caminhada pelas melhorias exigiu uma revolução, talvez
nosso Estado democrático atual também precise de uma.
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Diante do desafio de reduzir o
estrangulamento dos cofres públicos,
alguns estados se engajaram nos
debates em busca do aprimoramento
da Lei de Responsabilidade Fiscal

Pelo
equilíbrio
do caixa
por Tatiana Reckziegel
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debate

p

romulgada no dia 4 de
maio de 2000, a Lei de
Responsabilidade Fiscal
(LRF) federal nasceu
com uma difícil missão:
promover uma espécie
de "antes e depois" para as contas públicas em
todas as esferas de poder no Brasil.
A transparência, a limitação dos gastos e a responsabilização de quem
cometesse irregularidades deveriam
trazer um novo contorno à situação
fiscal do país. Ao longo dos últimos
16 anos, avanços consideráveis foram
conquistados com a lei federal, mas
isso não impediu que União, estados
e municípios se deparassem com uma
situação fiscal preocupante.
Em meio à crise financeira atual,
grande parte dos estados discute
maneiras de atenuar as dificuldades
encontradas para gerenciar seus caixas. Além de procurar soluções para as pendências correntes, alguns
governadores também se debruçam
sobre o longo prazo – trazendo à luz
uma visão de governança atenta a
uma realidade que transcenda um
ou dois mandatos.
É nesse contexto que surgem os
primeiros exemplos de estados que
estão levando a sério, mais do que
nunca, a austeridade fiscal. Pioneiro
na aprovação de uma Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, ainda no
final de 2015, o governo do Rio Grande do Sul identificou a necessidade
de promover ajustes tão logo José
Ivo Sartori ascendeu ao Palácio Piratini. Para formular uma proposta viável para a realidade gaúcha, o governo promoveu debates no Grupo
de Assessoramento Público e Privado,
do qual o Movimento Brasil Compe-

titivo (MBC) faz parte.
Depois de um desgastante esforço junto aos deputados estaduais, no
ano passado, o projeto de lei acabou
aprovado pela Assembleia Legislativa. A pressa era justificada: o estado
é o mais endividado do Brasil. Com
um detalhe: quase 90% do que se
paga em dívidas tem como destino
o Governo Federal.
Não bastasse esse cenário, é preciso considerar os aumentos salariais
escalonados até 2018, determinados
ainda na gestão anterior, liderada
por Tarso Genro. O saldo não poderia ser outro: uma profunda adversidade enfrentada por todos os gaúchos. "Há um quadro em que nos é
solapada qualquer possibilidade de
fazer a gestão de pessoal de maneira adequada, dentro da realidade",
lamenta Giovani Feltes, secretário
estadual da Fazenda.

A lei federal é
bastante ampla.
Dessa maneira,
permite a inserção
de diversos
tipos de controle
Um dos principais pontos elencados no PL aprovado pelos parlamentares do Rio Grande do Sul diz
respeito à proibição de aumentos a
serem efetivados no mandato seguinte. O texto também estabelece
limites para a concessão de reajustes ao funcionalismo público; determina que 75% da receita incremen-

tal seja investida; e que somente 25%
possam ser utilizados em salários.
Apesar de duras, as regras têm um
objetivo nobre: promover um rearranjo no descompasso crônico patente no caixa estadual entre receita e despesa.

Rigidez
no gasto

A lei federal é interpretada como
bastante ampla. Ou seja, da maneira como foi promulgada, permite a
inserção de diversos tipos de controle – o que pode variar de acordo
com as necessidades (ou os interesses) de cada estado. Entretanto, em
sua estrutura existem pilares tidos
como incontestáveis. Um deles é a
obrigação de que sejam traçados limites de dispêndios para os três poderes da esfera estadual. "Os estados
têm uma oportunidade para ir além
e negociar soluções consensuais para o corte de despesas e a qualificação do planejamento orçamentário
junto aos orgãos envolvidos, incluindo os três poderes e as empresas
estatais que dependem de recursos
do orçamento", explica o advogado
Rafael Garofano, assessor jurídico
do MBC e sócio do escritório Giamundo Neto Advogado. Garofano
auxiliou na elaboração de estudo produzido para o MBC para orientar estados na condução do tema. Outro
ponto relevante é a criação de mecanismos de contingenciamento preventivo. Isto é, a definição de limitações para o aumento de despesas
quando houver queda na arrecadação.
Outras novidades que começam
a ser debatidas são a proibição de
aumentos salariais para mandatos
futuros; a limitação de aumento sa-
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Conheça as
propostas do
MBC para a Lei
Complementar de
Responsabilidade
Fiscal

PLANO PLURIANUAL
ESTADUAL (PPA)
Acompanha o cenário
fiscal prospectivo.
Estratégia de longo prazo
alinhada aos princípios da
gestão fiscal responsável.
Transparência na
elaboração do PPA.
Relatórios de avaliação
com linguagem acessível.

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
Instituição do
Planejamento Estratégico
da Administração
Pública do Estado, objetivos
do governo, diretrizes
setoriais e iniciativas
estratégicas explicitados.
Definição de indicadores e
metas quantitativas e
qualitativas de
desempenho para áreas de
resultado da administração
pública direta e indireta.

COMPROMISSO
COM O DESEMPENHO
Possibilidade de
Acordos de Resultados e
Contratos de Gestão.
Autorização para criar
uma bonificação de
desempenho anual para
os servidores públicos.
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larial em no máximo 30% da recei- pleta em benefícios previstos, incluta corrente líquida; e a criação de sive, daqueles já garantidos. O obum teto para despesas vinculadas jetivo é um só: otimizar a entrada
a cargos em comissão. Na prática, de recursos no caixa e estabilizar a
a regionalização da LRF possibilita Previdência estadual.
No Rio, outra novidade presenque cada estado defina parâmetros
de gastos adequados à sua realida- te no PL da LRFE é a decisão de que
de – concedendo incentivos a áre- o pagamento dos inativos seja conas prioritárias ou realizando ajustes tabilizado como despesa com pesna Previdência, por exemplo. ''Com soal, concedendo limites mais ajusa LRFE, os estados ganham em pla- tados para o incremento da folha
nejamento, pois as metas de de- de pagamento. "A fartura esconde
senvolvimento local são muito dis- a ineficiência. Esse momento de critintas entre si'', salienta o advoga- se tem levado a grandes transfordo. Enquanto as regiões Norte, mações", afirma Júlio Bueno, secreNordeste e Centro-Oeste têm uma tário da Fazenda do Rio de Janeiro.
Entre idas e vindas
maior dependênda Assembleia, o
cia dos repasses
O PL gaúcho
projeto também
da União, estaincorporou a vindos como o Rio
proíbe a
culação das receide Janeiro e o Esconcessão de
tas, item responpírito Santo se
aumentos que
sável pela lentiapoiam em receidão da administas provenientes
serão efetivados
tração pública no
dos royalties do
no mandato
estado. A cada R$
petróleo.
100 que entram
O governo
seguinte
no cofre do Rio de
fluminense, incluJaneiro, R$ 91 já
sive, pretende se
valer da LRFE para sanar um imbró- têm destino predeterminado. Caglio técnico de suas contas públicas: so o PL vingue, as estimativas prea distorção gerada pela contabiliza- veem uma economia aproximada
ção dos royalties na receita corren- de R$ 12 bilhões ao ano.
te líquida. A classificação faz com
que um mesmo valor custeie duas Mais do
despesas. Assim, a conta não fecha. que números
Contra fatos não há argumentos:
O Projeto de Lei encaminhado pelo
governo de Luiz Fernando Pezão pa- quase todos os estados do Brasil posra a Assembleia Legislativa voltou suem altos índices de endividamenpara ajustes antes de ser votado. to. Para tirar as contas do vermelho
Além de reordenar a questão dos e, na medida do possível, retomar o
royalties, com a LRFE o Executivo caminho do investimento público, às
pretende levar adiante diversas ou- vezes é preciso adotar decisões duras.
tras demandas. Uma delas diz res- Por mais impopulares que sejam as
peito ao aumento da contribuição soluções, Garofano sugere que a sodo Estado e do funcionalismo públi- ciedade participe de maneira mais
co para o fundo previdenciário. Ou- ativa no processo orçamentário estra medida seria uma revisão com- tadual. "É possível compartilhar pro-

debate
SISTEMA ESTADUAL
DE PROJETOS DE
INVESTIMENTO
Criação de um Sistema
Estadual de Projetos de
Investimento.
Banco de Projetos com
iniciativas aprovadas pelo
órgão central de planejamento
do Estado.
Projetos de investimento
só poderão entrar no
orçamento se estiverem
no Banco de Projetos.

PLANO DE
METAS SOCIAIS
Projeto de lei de diretrizes
orçamentárias será
acompanhado de Anexo
de Metas Sociais.
Ter metas sociais anuais
estabelecidas em valores
correntes e constantes.

REGRAS PARA
ELABORAÇÃO
DE PEÇAS
ORÇAMENTÁRIAS
Orientações para a elaboração
dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, que
compreenderão todas as receitas
arrecadadas pelo Estado.
Poder Executivo poderá
estabelecer contingenciamento
preventivo para cobrir riscos e
desequilíbrios fiscais.

blemas e desafios da gestão fiscal com
aqueles que dependem do orçamento", defende ele. "Em alguma medida,
significa dizer que todos devem ceder
um pouco, principalmente em momentos de baixa arrecadação."
Diferentemente do Rio Grande
do Sul e do Rio de Janeiro, onde os
maiores dissabores orbitam em torno da dívida com a União e da distribuição de royalties, respectivamente,
em Goiás a matéria a ser contemplada pela LRFE versa sobre outro tema:
incentivos fiscais. Isso porque uma
das principais políticas de desenvolvimento econômico praticada em
território goiano se baseia na concessão de atrativos tributários a quem
investe no estado. Como Goiás possui uma dívida considerada baixa junto à União, o governador Marconi
Perillo e a secretária estadual da Fazenda, Ana Carla Abrão, lutam para
dar maior transparência justamente
às concessões de incentivos fiscais.
Tudo por meio de uma LRFE, que até
maio ainda passava por ajustes finais
para ser enviada à Assembleia Legislativa. Depois de observar a experiência do Rio Grande do Sul, Goiás
remodelou o processo de criação da
sua legislação. "Tiramos a lição de
que é preciso haver o amadurecimento da sociedade. As resistências que
sofremos exigem maturidade e que
a sociedade seja trazida para dentro
do debate", explica Ana Carla.
Em Goiás, um anteprojeto da
lei foi apresentado em audiência
pública e passou por um circuito
de mais de 50 reuniões, das quais
participaram entidades de classe,
Ministério Público e diversas outras
organizações. Até o final de 2015,
o governo Perillo recebeu sugestões
de aprimoramento da lei para só
então fechar o projeto e encaminhá-lo à aprovação. A LRFE do estado

está desenhada com três fundamentos básicos: equilíbrio fiscal, a partir do limite para despesas com pessoal; transparência, gerada pela
implementação de um comitê de
gestão fiscal; e promoção da educação fiscal. "A lei deve fomentar
que os cidadãos acompanhem e
cobrem", sustenta Ana Carla.

Gastar menos

Mais do que controlar gastos
quantitativamente, a inclusão de
indicadores qualitativos na gestão
fiscal é um ponto amplamente discutido Brasil afora. Afinal, a LRF
funciona estabelecendo limites.
Neles, o objetivo é responsabilizar
os governantes quando a saúde dos
cofres é negligenciada. Mas gastar
menos não significa gastar melhor.
"A lei federal se preocupa muito com
os limites formais. Faltam medidas
para melhorar o planejamento público", critica Garofano. Uma possibilidade aventada pelo especialista é que seja prevista a criação
de contratos de gestão com metas

A fartura esconde
a ineficiência.
Esse momento
de crise tem
levado a grandes
transformações.
Júlio Bueno, secretário da
Fazenda do Rio de Janeiro
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Leandro Osório/Especial Palácio Piratini

INCENTIVOS E
BENEFÍCIOS FISCAIS
Disciplina na concessão de
benefícios tributários.
Concessão de benefícios e
incentivos deverá ser aprovada
por Comissão de Avaliação de
Incentivos Fiscais.

LIMITAÇÃO DE DESPESAS
COM PESSOAL
Despesas com pessoal passarão a
incluir gastos com pensionistas.
Limite de gastos com pessoal no
Estado passará de 60% para 55%.
Fica proibida a concessão de
aumentos salariais que passem a
valer após o final do mandato.
Limite prudencial do Estado passa
de 95% para 90% relativos aos
gastos com pessoal sobre a RCL.
Concessão de aumentos salariais
estará limitada a 30% do
crescimento real da RCL apurada no
quadrimestre anterior.
Despesas com cargos de livre
nomeação cargos temporários
estarão limitadas a 10% da despesa
total com pessoal.

EXECUÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL
atualização dos conceitos
relativos aos procedimentos de
execução da despesa, suas etapas
e formas de pagamento
procedimentos mais restritivos
quanto à inscrição de despesas
em restos a pagar
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de resultado alinhadas à realidade
de cada segmento. "Em empresas
estatais dependentes do orçamento, podemos ter metas em contrapartida a investimentos. Para órgãos
de administração direta, as metas
podem se reverter em aumento de
repasse", sugere.
Outro ponto que merece atenção é o planejamento de despesas
– também contemplado por Goiás
em seu PL. Apesar de estar previsto
na lei federal, o comitê de gestão
fiscal jamais foi efetivado por algum
governo. No caso goiano, a intenção é utilizar o órgão para garantir
que toda decisão seja avaliada dentro de uma perspectiva de longo
prazo – seja ela a respeito de incentivos fiscais ou mesmo quanto a
políticas sociais. A partir daí, será
possível definir com mais precisão
quais projetos serão mantidos,
aqueles que receberão mais investimentos ou mesmo o que precisa
ser revisto. Ainda que não considere tais mecanismos, a LRFE do Rio
Grande do Sul inovou em outro aspecto: a tecnologia, incluindo a gestão qualitativa dos gastos em sua
rotina. "Dispomos de um sistema
de big data que é bastante robusto
e nos permite um controle mais
eficiente dos gastos", ressalta Giovani Feltes, secretário da Fazenda
do Rio Grande do Sul.

A questão da dívida
Nas rodadas de negociação em
que os estados buscaram o alongamento da dívida com a União, a LRFE
passou ser uma condição exigida pelo Governo Federal. Apesar da liberdade que cada unidade tem para estabelecer as normas que devem regrar
seus PLs, o Planalto expressou alguns
pré-requisitos para conceder um prazo mais ampliado. Ciente da impor-

tância de avançar nos debates com o
Ministério da Fazenda, secretários de
governo de Goiás, Espírito Santo, Alagoas, Paraná e São Paulo formaram
uma comissão que representou os demais estados na mesa de negociação.
Em 20 de junho veio a primeira vitória:
o Governo Federal anunciou que alongará as dívidas estaduais com a União
por mais 20 anos. Além disso, o pagamento das parcelas mensais será
suspenso até o fim de 2016.
Diante do consenso de que a
matéria relacionada à dívida junto
à União é urgente, os 27 governadores do país formaram um consenso inédito em torno da contrapartida da LRFE. "Implementar a lei de
forma individual representa um custo político muito grande", defende
Ana Carla. A secretária da Fazenda
de Goiás, aliás, foi a responsável por
liderar as discussões em Brasília/DF.
"Transformar a lei em um projeto
coletivo diminui o peso político, fica

debate
CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESTADUAL
Cooperação entre diversos órgãos
de controle interno e externo.
Troca de informações com o
Ministério Público e outros órgãos
de fiscalização tributária e
administrativa.

Governo gaúcho foi pioneiro
na aprovação de uma Lei de
Responsabilidade Fiscal Estadual

mais palatável", acrescenta ela. A
proposta capitaneada pelo grupo estende em 20 anos o tempo de arrolamento da dívida junto à União e
em dez anos o pagamento do BNDES.
Além disso, o projeto reduz em 40%
a despesa paga com o serviço da dívida durante dois anos.
Entre as normas propostas estão
alguns pontos consensuais para ambas as partes: Governo Federal e governos estaduais. Uma delas é a alteração no cálculo de despesa com
pessoal. Por outro lado, existem determinações polêmicas, como a que
se refere ao Regime Especial de Contingenciamento (REC). Caso seja aprovado, fica previsto que, sempre que
o crescimento do PIB ficar abaixo de
1%, os estados poderão reduzir metas de resultado primário e realizar
gastos essenciais. Trata-se de uma
flexibilização de indicadores orientada a momentos de recessão ou de
baixo crescimento econômico.

MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
Instituição de Sistema Estadual de
Monitoramento e Avaliação de
Políticas Públicas.
Metodologias, normas e
procedimentos que orientarão a
avaliação de políticas públicas e
sua articulação com ciclo
orçamentário.
Monitoramento e
avaliação de política pública
de forma contínua.

Dispomos de um
sistema de
Big Data que é
bastante robusto
e nos permite um
controle mais
eficiente dos gastos.
Giovani Feltes, secretário da
Fazenda do Rio Grande do Sul

CONTA ÚNICA E CONSELHO
DE GESTÃO FISCAL
Instituição da conta
única do Estado.
Criação do Conselho de
Gestão Fiscal do Estado.
Reuniões do Conselho com
representantes dos demais
poderes e da sociedade civil.
Análise e opinião a respeito de
medidas que representem redução
de receitas e aumento de despesas.
Criação de sistemas de
acompanhamento da gestão
por meio do Conselho.
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competir é
fundamental
Por Andreas Müller,
Emanuel Neves e leonardo pujol

Não são poucos os gargalos
que comprometem a força
competitiva das empresas
brasileiras dentro e fora do país.
Mas já está claro que parar de
investir é um caminho ainda mais
arriscado para aqueles que têm o
desafio de retomar o crescimento
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a

economia brasileira dava os primeiros sinais de
desaquecimento,
no final de 2014,
quando a Fras-le
definiu suas metas de desempenho para o ano
seguinte. Ligada ao Grupo Randon,
a fabricante de pastilhas, lonas de
freio e outros materiais de fricção
anunciou, na ocasião, que pretendia
encerrar o próximo exercício com
vendas totais de R$ 1,1 bilhão, num
crescimento de 5,9% em relação a
2014. A projeção era claramente
otimista – mais ainda diante da maré de instabilidade que se prenunciava no horizonte.

A maioria das
empresas brasileiras
ainda esbarra em
gargalos crônicos:
da infraestrutura
precária até um
sistema tributário tão
pesado quanto
labiríntico
Ao final de 2015, veio a surpresa:
a Fras-le não só atingiu como superou
as expectativas. O faturamento bruto beirou a marca de R$ 1,2 bilhão,
perfazendo um avanço de 14,4%. O
lucro líquido, de R$ 52,2 milhões,
superou em 16% o obtido no exercício anterior. Claramente, a companhia de Caxias do Sul/RS havia
encontrado uma rota para escapar
da severa crise que causara uma que-

da de 8,3% na produção industrial
brasileira – o pior desempenho anual desde 2003, segundo o IBGE. Mas
como? O que explicaria os bons
números de uma empresa cujos
produtos abastecem montadoras
de veículos e caminhões, em um
setor cuja produção encolhera nada menos que 23% em 2015?
A resposta estava em algo que,
em tese, faz parte da lição de casa
de qualquer empresa – mas que,
em um país como o Brasil, muitas
vezes soa como desafio intransponível: a diversificação de mercados.
Com ótimos níveis de automação,
tecnologia de ponta e uma operação eficiente, a Fras-le foi uma das
companhias que melhor aproveitaram a valorização do dólar frente ao real. Suas receitas de exportação cresceram nada menos que
24,6% em 2015, consolidando uma
performance inimaginável para
grande parte das indústrias brasileiras, que ainda enfrentam dificuldades crônicas para competir além
das fronteiras nacionais.
Infelizmente, a Fras-le é apenas
uma exceção. Via de regra, a maioria das empresas brasileiras ainda
esbarra em significativos gargalos
de competitividade – da infraestrutura precária até um sistema
tributário tão pesado quanto labiríntico. Não é por acaso que, em
2015, o Brasil caiu da 57 a para a
75a posição no Relatório Global de
Competitividade, elaborado pelo
Fórum Econômico Mundial (WEF).
Essa foi a maior queda nos dez anos
de levantamento.
Mas a dificuldade para competir não é um fenômeno recente. O
fantasma da "desindustrialização"
assombra os empresários brasileiros
há, no mínimo, uma década. É efeito de um coquetel nefasto que in-

A escassez de
investimentos e
as disparidades
educacionais
explicam boa parte
da nossa baixa
produtividade.
Beto Studart, presidente
do Sistema FIEC
Foto: Divulgação

funde carga tributária escorchante
a doses cada vez mais elevadas de
custos – combinados a uma política de câmbio desfavorável e a uma
infraestrutura logística defasada.
"O juro alto prejudica uma empresa e o câmbio alto mata. Nós estamos sendo prejudicados e mortos",
ilustra Carlos Pastoriza, presidente
da Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Em 2015, o setor representado pela entidade registrou um
recuo de 15% na produção.

muito custo para
pouco benefício

Um dos efeitos mais perversos
dessa conjuntura é a queda na pro-
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dutividade. Nos últimos anos, a
política de reajuste do salário mínimo acima da inflação trouxe inegáveis benefícios para os trabalhadores, mas criou uma distorção
inédita no caixa das empresas: pela primeira vez, o aumento dos gastos com folha salarial não resultou
em um avanço equivalente na produção. A Gerência de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan), por exemplo, detectou um
acréscimo de 40% no Custo Unitário do Trabalho (CUT) entre 2008
e 2012. Se ampliado para um recorte de dez anos, o ágio chega a
158%. Ou seja: ficou bem mais caro produzir.
O estudo da Firjan levou em
conta dados de diversas instituições, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Banco Central e o Bureau of Labor Statistics,
dos Estados Unidos. Os resultados
foram colocados lado a lado com
aqueles encontrados em outras seis
grandes economias globais – Itália,
Espanha, Alemanha, Coreia do Sul,
Japão e Estados Unidos. A conclusão foi desanimadora: na média, o
trabalhador brasileiro é o que sai
mais caro em relação ao valor que
gera para o negócio.
Exemplo disso é a construção
civil. Até 2013, cada operário do
setor gerava, em média, um PIB de
US$ 18,9 mil por ano no Brasil. Nos
demais países da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o valor é três
vezes maior – chega a US$ 57,8 mil
por ano. O Brasil também é o último colocado no quesito remuneração da mão de obra, com média
de US$ 11 mil per capita por ano,
quase um décimo do oferecido na
Bélgica, por exemplo, onde a ren-
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Estudos da Fiesp e da Abimaq estimam que o
Custo Brasil torna as mercadorias brasileiras até

30%
da média do trabalhador bate em
US$ 107 mil por ano, conforme
dados de 2013. "A escassez de investimentos e as disparidades educacionais explicam boa parte da
nossa baixa produtividade", aponta Beto Studart, presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Ceará (FIEC).

A parte
do fisco

Outro gargalo que afeta a competitividade brasileira é a alta carga
tributária. No Brasil, quase todos os
recursos necessários para impulsionar a competitividade da economia
se tornam mais caros do que a média global devido à incidência de impostos altos e cobrados em cascata.
Presidente do Conselho Consultivo
da Gerdau e do Conselho Superior
do MBC, Jorge Gerdau Johannpeter
lembra que esse problema afeta inclusive a geração de empregos. No
Chile, diz ele, um trabalhador fica
com aproximadamente 85% de tudo que custa para a empresa. "Já o
trabalhador brasileiro fica só com
42%", compara (confira a entrevista
completa na página 8). O fisco também abocanha nacos expressivos do
valor gerado nas cadeias produtivas,
em que exerce efeito cumulativo:
quanto maior a cadeia, maior é a
carga de impostos cobrados sobre
outros impostos.

mais caras do que as
produzidas no exterior

Essa estrutura fiscal compromete até mesmo a eficiência logística das empresas. Muitas realizam um complexo malabarismo
no momento em que precisam decidir a instalação ou o reposicionamento de uma unidade produtiva.
Com frequência, elas abrem mão
da melhor localização apenas para
aproveitar oportunidades oferecidas
em mercados periféricos – como
programas de benefícios e isenções
fiscais. O resultado é que o sistema
de infraestrutura logística do país
carece não só de investimentos,
mas também de um planejamento
coerente com as necessidades econômicas da sociedade. Os transportes se concentram em modais
caros e de baixa eficiência. Ao mesmo tempo, o Brasil reluta em desenvolver alternativas que possam
agilizar e baratear os fretes. "Seja
para o mercado interno ou na exportação, a estrutura é inadequada",
afirma Luiz Vieira, sócio da consultoria Strategy& e professor de Estratégia do Insper.
A soma desses gargalos – logística, tributos e custo da mão
de obra – está na base do chamado Custo Brasil, termo que faz
alusão a todas as dificuldades enfrentadas por quem deseja produzir e fazer negócios no país. Estudos realizados por diversas instituições, como a Federação das

indústria

Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) e a própria Abimaq, estimam
que o Custo Brasil eleva os preços
das mercadorias nacionais em cerca de 30%, se comparados com os
dos principais concorrentes internacionais. E a atual crise econômica agrava esse fator. Em 2015, o
Indicador de Custos Industriais (ICI)
subiu 8,1% em relação ao ano anterior. Foi o segundo maior crescimento anual desde 2006.
Com tantos obstáculos, a indústria nacional fica ainda mais
vulnerável a fatores macroeconômicos externos, que não podem ser
controlados. O câmbio, por exemplo, tem peso de vida ou morte para algumas empresas, especialmente no setor exportador – no qual
impera a dificuldade para comer-

Em 2015, as

exportações
brasileiras
cresceram

6,1%
enquanto as

importações
despencaram

14,3%

Muitas das
ameaças ao
desenvolvimento
do Brasil podem ser
vistas como
oportunidades
de crescimento

cializar produtos com maior valor
agregado. Além disso, o Brasil carece de uma política consistente
de inserção internacional. Ano a
ano, a participação do país nos fluxos de comércio exterior oscila ao
sabor do câmbio e do preço das
commodities. Em 2014, por exemplo, a balança comercial registrou
o primeiro déficit em mais de uma
década, devido, principalmente, ao
aumento das importações de combustíveis e à crise que abateu a
Argentina. Já em 2015, o cenário
mudou: o dólar se valorizou frente
ao real, as commodities agrícolas
voltaram a subir e as exportações
brasileiras cresceram 6,1% – enquanto as importações despencaram 14,3%.
A consequência da instabilidade
é a perda de vocação exportadora.
"As empresas não se tornam exportadoras do dia para noite. É preciso
ter constância", aponta Vieira, da Strategy&. O método de inserção do Brasil nos mercados internacionais também deve ser levado em consideração.
Falta ao país uma estratégia de fomento ao comércio internacional,
incluindo-se aí acordos bilaterais de
comércio e o investimento na desburocratização do setor.
Não é por menos que, entre os
gestores da indústria, o clima é de

descrença quanto às perspectivas
de retomada econômica no curto
prazo. Uma pesquisa realizada pela CNI com empresas de grande
porte – com mais de 250 empregados – revelou que 64% dos administradores pretendem realizar
investimentos em 2016. Apenas
33% deles, porém, planejam aportes em novos negócios.
A maior parte apenas dará continuidade a projetos já existentes.
A postura defensiva é justificada
pelas incertezas econômicas por
92% dos entrevistados. Mas a ociosidade também pesa: cerca de 90%
dos empresários acreditam que
suas estruturas atuais são suficientes para absorver eventuais saltos
na demanda.

Planejamento
e diálogo

Casos como o da Fras-le, porém, mostram que há saídas. Além
de reivindicar mudanças conjunturais, a indústria brasileira deve
se equipar e buscar formas de se
proteger. Ou partir para uma postura mais proativa, como sugere
Vieira, da Strategy&: "É preciso saber trabalhar com as circunstâncias
de uma forma estratégica e estruturada", defende.
Isso, em parte, passa por uma
mudança de mentalidade dos próprios empresários. Acossados pelas
dificuldades, muitos deles passam
a jogar na retranca, como mostrou
a pesquisa da CNI. Assim, postergam investimentos e perdem oportunidades de superar a crise. O Movimento Brasil Competitivo (MBC),
por exemplo, tem adotado inúmeras iniciativas com o objetivo de
fomentar uma cultura de inovação
nas empresas brasileiras e nas organizações do setor público.
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Nosso trabalhador
tem oito anos
de formação
média. É muito
pouco. Temos
que investir na
educação de base
e na qualificação
profissional.
Miguel Torres, presidente
da Força Sindical
Foto: Jaélcio Santana

Essa maneira de atuar privilegia
a visão de que, apesar dos pesares,
o Brasil tem pontos fortes consolidados. Setores como o agronegócio,
a mineração e a indústria extrativista, entre outros, servem como
vetor de crescimento para as cadeias
produtivas – e podem ser usados
para dar impulso à diversificação
da economia. "Enfrentamos inúmeros problemas de gestão, especialmente nas micro e pequenas empresas. Mas, nas grandes indústrias,
temos estrelas com capacidade de
projeção no mundo", ressalta José
Fernandes, diretor de políticas e estratégia da CNI.
Ele salienta, ainda, que muitas
das ameaças ao desenvolvimento
do Brasil podem ser vistas como
oportunidades de crescimento. É
o caso da infraestrutura: com graves carências, o país é um mercado altamente promissor para quem
está disposto a investir nessa área.
"Ainda temos alguns gargalos, como a taxa de juros muito elevada,
que exige taxas de retorno muito
expressivas. Mas a verdade é que
temos muitas oportunidades, especialmente naqueles setores em
que a geração de caixa é mais rápida, como rodovias e energia",
argumenta Fernandes.
No âmbito político, uma pauta que deve ganhar força é a revisão das defasagens da regulação
trabalhista. O enxugamento de
tributos também é apontado como
uma medida vital para impulsionar
o consumo, ao lado de algumas

mudanças na regulamentação do
setor financeiro. Carlos Pastoriza,
da Abimaq, alega que o Brasil poderia dar um pequeno salto de crescimento se instituísse uma lei proibindo o varejo de embutir juros na
formação dos preços à vista. "Bastaria um canetaço para que tivéssemos uma forte redução nos preços ao consumidor", diz ele.

A hora
da virada

Presidente da Força Sindical,
Miguel Torres acredita que as indústrias deveriam deixar de lado
a ideia de esperar a crise passar.
Para ele, os investimentos devem
ser retomados justamente para
ajudar a economia a crescer de novo. Uma das prioridades, diz ele, é
melhorar a qualificação do trabalhador – fundamental no esforço
para aumentar a produtividade das
empresas. "O nosso trabalhador
tem cerca de oito anos de formação média. É muito pouco. De um
lado, temos que investir na educação de base. De outro, é preciso
fomentar a especialização técnica,
o treinamento e a qualificação dentro das empresas", alega. Sem desconhecer as dificuldades que afetam as indústrias, Torres lembra
que, mais cedo ou mais tarde, a
crise passará. Quando isso acontecer, as empresas que estão investindo agora é que terão mais força
para se destacar da concorrência
– dentro ou fora do Brasil. Ou seja:
a hora da virada é agora.

As expectativas dos empresários

64%

dos gestores pretendem realizar
investimentos em 2016

33%

planejam aportes
em novos negócios

92%

se dizem preocupados com
as incertezas econômicas

90%

afirmam ter capacidade ociosa para
absorver o crescimento da demanda
Fonte: CNI
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Para 80% dos eleitores
brasileiros, que não acreditam e não se
identificam com o "mundo político", o
personalismo é mais importante do
que a identificação partidária

Elis Radmann
Diretora do Instituto
Pesquisas de Opinião (IPO),
socióloga e mestre em Ciência
Política pela UFRGS
Foto: Claudia Ryff

Vigora no comportamento do
eleitorado brasileiro um alto nível de
desinformação, apatia, ceticismo e
descrédito em relação à política. Os
eleitores não acreditam nos partidos
e na política e votam em "um candidato", com base nas imagens e nas
percepções que dispõem deste, depositando esperança e com a eminente
sensação de frustração. Para 80% dos
eleitores brasileiros, o personalismo
político é mais importante do que a
identificação partidária.
Em estudos realizados pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO)
verifica-se que o comportamento da
maioria dos eleitores caracteriza-se:
- Pelo ceticismo e descrença política, tendo em vista que os eleitores não confiam e não acreditam
nos políticos;

- Pelo distanciamento dos eleitores frente ao "mundo da política".
Como a população mantém um sentimento de "ineficácia política" e vive num clima de "indiferença informada", não participa da política,
mantendo-se em uma posição de
desinteresse, onde política é vista
como algo distante e negativo;
- Pelo voto personalista, dado à
pessoa do candidato em função de sua
imagem e seus atributos simbólicos.
Os eleitores se mantêm afastados do
processo político, respondendo aos
apelos das campanhas personalistas,
"cumprindo" o voto obrigatório no que
se denomina tempo de política.
Esta cultura política vigente, alimentada pelas relações pessoais de
reciprocidade, pela troca de posts nas
redes sociais e pelo noticiário cotidiano de denúncias, cristaliza uma
percepção no senso comum de que
a corrupção é endêmica e faz parte
do dia a dia de quem está no poder.
Esta percepção nutre nos eleitores as seguintes crenças:
- "A maioria dos políticos atua em
causa própria" e qualquer pessoa que
passe a ocupar o mesmo cargo estará
sujeita à mesma permissividade;
- A corrupção no Brasil é antiga
e independe do partido que está no
poder. Neste cenário, um partido que
assume o poder se iguala, automaticamente, aos demais.
O acirramento desta cultura política diminui o sentimento de comunidade e solidariedade, fomentando na eleição de 2016 a égide da

opinião

a crise
política
e as eleições
de 2016
mudança. Quando o eleitor pensa em
mudança, não está pensando, necessariamente, "em mudar de candidato",
mas em exigir "uma nova maneira de
governar". A mudança significa a necessidade de melhorias, "mudar o que
está ruim, mudar para melhor". A frase do eleitor é "fazer o que precisa ser
feito", ou seja, para o eleitor "é fazer
as coisas funcionarem".
O eleitor almeja mudanças na
prestação de serviços (melhoras na
saúde, na segurança...). Argumenta
que antes de pensar em "serviços
públicos de qualidade" os gestores
precisam pensar em "serviços públicos que funcionem".
Pode-se dizer que os eleitores
esperam por um:
a) político que conheça os problemas da população e mostre soluções práticas (saídas operacionais
para os problemas cotidianos);
b) político que tenha pulso firme,
seja honesto e trabalhador (que se
mostre como um líder capaz de colocar em prática a sua proposição);
c) político que apresente uma
nova forma de administrar (que na
prática contemple os itens acima);
d) político que proponha mudança na gestão ou na legislação (ações
ou leis que visem à transparência na
política, combatam a impunidade e
travem a corrupção).
O eleitor "sonha" com um gestor
que "faça o bem comum" e tende a
destinar o seu voto a quem se dedicar a esta meta, que é, por essência,
a principal finalidade do Estado.
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bússola
Pequenas notáveis

O MPE Brasil 2015, realizado por Sebrae,
MBC e Gerdau, com apoio técnico da FNQ,
entregou, em 13 de abril, o troféu a dez
micro e pequenas empresas vencedoras
da premiação nacional. O evento reuniu
as 98 campeãs regionais, que concorreram
em oito categorias e dois destaques. Os
empreendedores ainda participaram de
uma rodada de negócios. As campeãs integrarão uma missão técnica visando ao
intercâmbio de experiências. Nesta edição,
o MPE Brasil teve 65,7 mil participantes.

Divulgação

Larry Silva

Conseguimos chegar ao
superávit com diálogo e
cortes de custeio.
Paulo Hartung, governador do Espírito Santo, durante o
painel no Debate Brasil Competitividade, realizado em 23
de maio, na sede da Fecomércio, em Porto Alegre

Os passos para
sair do vermelho

Depois de dois anos amargando déficits de R$ 1 bilhão, o Espírito Santo fechou 2015 no azul. Para compartilhar sua experiência, o governador Paulo Hartung foi o convidado da 4ª edição
do Debate Brasil Competitividade, realizada em 23 de maio,
em Porto Alegre/RS. Organizado pelo MBC em parceria com
diversas instituições, o Debate Brasil Competitividade tem a
proposta de incentivar as discussões sobre gestão pública por
meio da troca de experiências entre governadores, lideranças
empresariais e entidades da sociedade civil. Além de Porto Alegre, o encontro já ocorreu em Palmas/TO e Brasília/DF.
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Brazil week

Os caminhos da
logística brasileira
O transporte está entre os principais gargalos do Brasil. A logística do país é considerada cara e transcorre numa infraestrutura defasada. Pensando na melhoria da
logística nacional, o MBC elaborou um estudo para orientar futuros investimentos.
O relatório elenca corredores logísticos com
maior impacto estratégico e indica uma
possível distribuição de aportes para as obras
de melhoria. Confira os principais pontos.

Fomentar o interesse pelo Brasil no
exterior. Essa é a proposta do Programa de Estudos Brasileiros, um
plano plurianual pensado pelo MBC
para ampliar a discussão dos temas
do Brasil nos Estados Unidos. A estratégia é direcionada ao público do
mestrado em Relações Internacionais
da Georgetown University, considerado um dos melhores do mundo.
O programa terá um evento anual
– o Brazil Week. Neste ano, o encontro contará com a participação de
Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho Superior do MBC.

Crescimento da frota brasileira
(2002-2012)
Ônibus e
caminhões:

Veículos
leves:

49%

67%

Fonte: Estimativa do Ministério do Meio Ambiente

Investimento sugerido pelo MBC

A gênese da
prosperidade

R$

A disparidade entre duas cidades vizinhas – e homônimas – no México
e nos Estados Unidos é abordada no
livro Por que as nações fracassam (Elsevier Editora, 2012). Na obra, os autores avaliam o tema do desenvolvimento por diversos ângulos – levando em conta aspectos sociais,
políticos e econômicos.

bilhões

660

distribuídos entre os modais
rodoviário, ferroviário, hidroviário e portos
Do total,

R$ 290 bilhões

se referem a obras
já existentes em programas do governo

SEGUNDO O BANCO MUNDIAL,
a logística brasileira gera perdas anuais de

R$121,1 bilhões

MBC e BID lançam a
plataforma Mais Gestão
O MBC e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o apoio
da Fundação Brava, lançam no segundo semestre a plataforma Mais Gestão. O objetivo é disseminar boas práticas de gestão pública. O sistema
estará acessível no segundo semestre de 2016 e contará com mais de 70
experiências de sucesso mapeadas junto ao setor público.

OS INVESTIMENTOS EXISTENTES
em programas do Governo Federal alcançam
aproximadamente

R$ 290 bilhões

O investimento necessário:
segundo estudos, seria preciso mais

R$ 390 bilhões

em projetos de infraestrutura e transporte
nos próximos anos
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Ivan Almeida

Foco na
gestão

Por Andreas Müller

Presidente fundador do
MBC, Elcio Anibal de Lucca
tem razões de sobra para
acreditar que a busca da
excelência e da qualidade é
o caminho para construir
"um mundo melhor" – e
um país mais justo

Elcio é um personagem
fundamental na história do
MBC, entidade da qual é
cofundador e foi presidente
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E

lcio Anibal de Lucca é
mais conhecido como
o CEO que transformou a Serasa (hoje Serasa Experian) na
maior empresa de análise de créditos da
América Latina. Compreensível que seja assim. Sob seu
comando, a Serasa registrou um
salto de 4.331% em receita líquida
e de 34.233% em lucros, entre 1991

Satisfação por
atender bem e
cumprir o que
promete se
tornaram as
marcas do
trabalho de Elcio
e 2008. Mais do que isso, tornou-se
uma referência em excelência na
gestão ao conquistar três vezes o
Prêmio Nacional da Qualidade
(PNQ), considerado o principal reconhecimento da área de qualidade
total do Brasil. Mas o legado de Elcio
vai muito além de sua passagem virtuosa pela Serasa. Basta conhecê-lo
sem a pressa contumaz dos jornais
e das revistas de economia para perceber que o currículo é apenas uma
parte do que ele tem a mostrar.
Nascido em Ribeirão Claro, cidadezinha da região cafeeira do Paraná, na divisa com São Paulo, Elcio

fez de tudo um pouco antes de se
tornar um executivo reconhecido
no setor financeiro. A infância foi
humilde e de educação rígida. A mãe,
Dona Dalila, estudou até o quinto
ano do primário, mas exercia uma
autoridade inquestionável sobre
Elcio e os cinco irmãos. "Ela media
1,50m. Como toda mulher baixinha,
era muito brava, a única pessoa que
metia medo em meu pai", diverte-se
Elcio, com um jeito de falar que ainda preserva traços de sotaque italiano. O pai, Anibal de Lucca, era
um homem austero e trabalhador.
Começou atuando "na terra ou com
a terra", como lembra Elcio, até o
dia em que decidiu montar um bar
e restaurante para os filhos em Jacarezinho, a poucos quilômetros de
Ribeirão Claro.
Foi lá, entre jogos de bilhar e uma
cabine telefônica, que o jovem, então
com 13 anos, descobriu a paixão por
"lidar com o público". Balconista atento, ele fazia o possível para agilizar o
atendimento e apressar as chamadas
com a telefonista da central telefônica. Os clientes apreciavam o esforço e faziam questão de adulá-lo com
gorjetas – que eram reinvestidas em
coleções de gibis, revistas e ingressos
de cinema. "Tivemos dificuldades e,
muitas vezes, ficamos sem dinheiro
algum. Mesmo assim, meus pais sempre mantiveram seus valores e suas
crenças. Isso foi muito forte na minha
formação", recorda Elcio, hoje com
69 anos, quatro filhos, quatro netos
e uma neta.

O gosto pelo público, a satisfação por atender bem e "fazer o
que diz" se tornaram marcas do
trabalho de Elcio – e foram fundamentais em sua carreira. Aos 20
anos, ele arranjou uma vaga de
bolsista no cursinho CPV Vestibulares, em São Paulo. Parte do tempo era dedicada à preparação para o vestibular na Escola de Administração do Estado de São Paulo
(EAESP-FGV), onde viria a ser aprovado em Administração Pública; e
a outra parte era reservada para
as funções de bolsista.
No papel, Elcio era o desenhista do cursinho, responsável por
produzir os cartazes e outras peças
de comunicação destinadas aos
alunos. Na prática, porém, ele era
um faz-tudo. "Toda a vez que começava a executar o meu trabalho
e aparecia alguém no balcão, eu
me levantava e ia correndo atender. E fazia isso tão bem que me
deslocaram para o atendimento",
conta ele.
Em pouco tempo, o carisma e
atenção dispensados no balcão começaram a mudar a cara da CPV.
Os alunos elogiavam o atendimento e indicavam o curso para outros
amigos. De desenhista-balconista,
Elcio foi promovido a nada menos
que diretor do cursinho. No semestre seguinte, o número de matrículas cresceu de 300 para 1.600.
A fé e a espiritualidade são outros princípios inegociáveis em suas histórias de sucesso. Elcio sem-
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Fotos: Arquivo pessoal/Divulgação

Elcio cresceu na região cafeeira do
Paraná, na divisa com São Paulo

Aos 12 anos, em Ribeirão
Claro, com seu tio Juquita
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pre frequentou a Igreja na compa- saram a ser trienais. "Virou um
nhia dos pais e dos irmãos. Ainda símbolo", afirma.
hoje, quem entra em sua casa encontra imagens sacras e esculturas O caminho do
religiosas nas salas, em cima da empreendedorismo
lareira e até no console dos carros.
Em 1972, Elcio pediu demissão
Ele destaca que jamais foi "carola", do CPV e foi tentar a vida como emmas faz questão de valorizar o pa- preendedor. Decidiu abrir, em São
pel da espiritualidade em seu tra- Paulo, uma pequena rede de carrobalho. Ao se formar em Adminis- cinhas de cachorro-quente em sotração Pública, percebeu que era ciedade com um amigo. A proposta
possível aplicar esses fundamentos era oferecer aos consumidores um
na construção de
ambiente limpo
empresas mais hue convidativo,
Elcio afirma
manas. Foi assim
bem diferente
que, ao assumir a
daquele enconque há dois tipos
Presidência da Setrado nas carrode empresa: as
rasa, ele anunciou
cinhas tradicioa disposição de
nais. Elcio e o
extrativistas, que
atuar conforme a
sócio pesquisabuscam apenas
"filosofia cristã" –
ram fornecedoresultados
enfatizando a sores, estudaram a
lidariedade, o reslegislação e toeconômicos, e as
peito mútuo, a
maram todos os
construtoras, que
confiança, a hocuidados para
nestidade, a discique o empreentambém geram
plina e a ética. Sudimento – batiganhos sociais e
as palavras na
zado "Tacholão",
ambientais
ocasião não podeem alusão à forriam ter sido mais
ma como as
claras: "A justiça será sempre va- crianças falavam "cachorrão" – funlorizada. Que todos trabalhem na cionasse regularizado e com diferenbusca do bem comum".
ciais de qualidade. Sucesso. A emO lado supersticioso de Elcio presa chegou a ter dez carrocinhas
se reflete até na roupa. Na Assem- nas ruas, vendendo de 3 mil a 5 mil
bleia da Serasa que formalizou a unidades por dia. "Tínhamos enconsua posse como presidente, em 4 trado uma mina de ouro."
de abril de 1991, ele usou uma graA experiência como vendedor
vata azul-clara, com uma faixa cen- de cachorro-quente, no entanto,
tral e vertical azul-escuro. Assim durou apenas 18 meses. Mas deixou
que chegou ao local da reunião, o lições que o acompanhariam dupresidente do Conselho elogiou o rante toda a carreira como execuadereço. Desde então, a gravata tivo e líder empresarial – e também
virou uma peça obrigatória em to- como pai, avô e chefe de família.
das as assembleias para a escolha "A cada dia, tenho mais convicção
do presidente, que ocorriam a ca- de que, na hora de escolher, a ética
da dois anos – depois de 1995, pas- é inegociável", diz ele.

perfil
Divulgação

Elcio durante uma das
premiações do MPE Brasil

Apreço por
quem constrói
No livro Gestão para um mundo
melhor, lançado em 2008 pela editora Elsevier, Elcio já demonstrava
preocupação com a perenidade dos
negócios que liderava. No texto, que
mistura relatos autobiográficos com
lições de gestão, ele argumenta que
as empresas podem ser divididas em
dois tipos: as extrativistas, que buscam apenas resultados de curto prazo, desconsiderando o impacto de
suas ações para a sociedade como
um todo; e as construtoras, cujas
ações geram ganhos não apenas econômicos, mas também sociais e ambientais – uma visão que se alinha ao
conceito de Tripple Bottom Line. Não
é preciso dizer qual desses modelos
de trabalho é o seu preferido. "Hoje,
falar desse tipo de coisa é banal. Mas,
lá nos anos 1980, quando comecei a

trabalhar como gestor, isso era completamente novo", observa. "Seja uma
empresa ou uma pessoa, ninguém
consegue ter permanência sem valores muito sólidos."
Essa visão estava também nas
grandes bíblias da administração e do
marketing. Nos anos 1970, ele já folheava clássicos como O choque do
futuro, de Alvin Toffler, Administração
de marketing, de Philip Kotler, e Uma
era de descontinuidade, em que Peter
Drucker antecipava a eclosão da economia do conhecimento. Deles, veio
a inspiração para inovar na gestão. Sob
a liderança de Elcio, a Serasa se tornou
uma das primeiras organizações brasileiras a contar com um planejamento estratégico de longo prazo, por
exemplo. Na época, o Brasil esbarrava na instabilidade político-econômica, com a inflação nas alturas e a incerteza como regra. A maioria dos

empresários relutava – ou se recusava
– em tomar decisões com olhos no
futuro mais distante.
Elcio quebrou esse paradigma e
foi além: criou e estruturou ferramentas que ajudariam a Serasa a navegar
com segurança pelas ressacas econômicas. Além do planejamento estratégico, ele instituiu uma política
vencedora de qualidade e criou a chamada Estrutura Foco Matricial Bipolar, ferramenta exclusiva que acabaria sendo patenteada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Assim, enquanto a maioria das companhias brasileiras ainda
despertava para os ideais da profissionalização da gestão, a Serasa já se
alinhava a conceitos inovadores como a descentralização dos processos
decisórios, a administração participativa e o foco na inovação como
vetor de crescimento. "Colocamos o

A cada dia,
tenho mais
convicção de
que, na hora
de escolher,
a ética é
inegociável.
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Ivan Almeida

perfil

Seja uma
empresa ou uma
pessoa, ninguém
consegue ter
permanência
sem valores
muito sólidos.
cotidiano e o futuro trabalhando juntos. Isto é: produção e inovação ao
mesmo tempo, com um líder realizando e cuidando do dia a dia e o
outro pensando nas possibilidades
futuras", descreve ele no livro.
Os resultados obtidos atraíram os
holofotes para a Serasa e projetaram
Elcio como referência em gestão. Na
imprensa, tornou-se uma espécie de
embaixador do Cadastro Positivo, um
sistema inovador que invertia a lógica
tradicional da análise de crédito ao
identificar os bons pagadores.Também
se tornou um entusiasmado porta-voz
da qualidade total, o que o levou a
assumir a Presidência do Conselho da
Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ). Foi, ainda, um personagem
fundamental na história do MBC, entidade da qual é cofundador e foi presidente. "O MBC foi o grande responsável por consolidar uma cultura de
gestão pública no país", resume ele. A
grande prova dessa transformação
está no próprio discurso político: hoje, atenta Elcio, os candidatos a cargos
eletivos fazem questão de mencionar
instrumentos de melhoria da gestão
pública em suas campanhas. "Há um
entendimento entre eles de que a gestão contribui para o aparelho estatal
funcionar melhor", destaca.
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Depois da reunião que o
formalizou como presidente
da Serasa, Elcio passou a usar
a gravata azul em todas as
assembleias da empresa

Como presidente do Conselho Superior do MBC – cargo que exerceu de
2007 a março de 2015 –, Elcio trabalhou para difundir a visão de que a
competitividade é um "exercício de
cidadania". Na época, ele pregava que
ter um setor público mais produtivo
e empresas mais qualificadas eram
formas de melhorar a qualidade de
vida da população como um todo.
Hoje, quando olha para trás, ele
acredita que o MBC acertou em se
posicionar daquela forma. Para Elcio,
aliás, a atual crise político-econômica
que abate o Brasil pode ser vista como
um sinal de que o setor público se afastou de ideais básicos de gestão – como
a eficiência, a transparência e a sustentabilidade. "Eu acredito que, daqui
a muitos anos, haverá uma mudança
no próprio modelo de governança dos
países, que terão de abandonar essa
divisão departamental entre Executivo, Legislativo e Judiciário." Elcio
admite não saber como ou quando
essa mudança deixará de ser uma
ideia para, finalmente, tornar-se realidade. Mas, com a convicção de
quem acredita na gestão como caminho para um "mundo melhor", ele
arrisca que a saída está em algo essencial nas trajetórias de sucesso:
"Valores, valores, valores".

Um pouco
mais de Elcio
Algumas curiosidades
sobre o jeito de ser
do homem que
transformou a Serasa
Para ele, é inconcebível o
conceito de endomarketing.
Na visão de Elcio, não cabe a
uma empresa "se vender" para
os próprios funcionários. "Eles
mesmos têm de sentir que a
empresa é boa. Se eu, como
presidente, tiver que
convencê-los disso, então é
porque tem algo errado aí."
Em sua casa, em São Paulo,
Elcio construiu uma adega,
junto a uma área de lazer onde
o barulho dos pássaros abafa os
ruídos da cidade. Mas ele
mesmo garante: não é um
entendido em vinhos. Seus
preferidos são os Malbecs
argentinos e o Syrah
australiano. "Prefiro
experimentar a discutir o
vinho", diverte-se.
Elcio é casado há 42 anos.
Tem quatro filhos homens e,
até o fechamento desta
reportagem, contava
quatro netos – todos
também homens. Em junho,
teve a primeira neta.

Deixe o Edital senai sesi de
Inovação ser o segundo.
O Edital senai sesi de Inovação é o incentivo
de que muita ideia precisa para ir para frente.
Se você busca desenvolver novos produtos, processos e serviços
inovadores no âmbito industrial, agora é sua chance. Inscreva
sua ideia no Edital SENAI SESI de Inovação e obtenha apoio para
inovação tecnológica, protótipos de inovação ou soluções para saúde
e segurança do trabalhador. Com isso, os maiores vencedores são o
aumento da competitividade e da produtividade das empresas.

Saiba mais em editaldeinovacao.com.br
e não perca a oportunidade de fazer
parte do futuro da indústria brasileira.
/senainacional

/sesinacional

/senainacional

/sesi

Realização:

/senai_nacional
/senaibr
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Projetos eficientes para
alcançarmos um Brasil
mais competitivo.
O MBC trabalha em defesa da qualidade de vida
da população brasileira atuando junto aos setores
público e privado para ampliação da competitividade sustentável do país, implantando métodos
de gestão e governança e fortalecendo as micro e
pequenas empresas. Estimula a pesquisa e a
criação de novos indicadores. Com isso espera
contribuir para que o Brasil seja uma das 30
nações mais competitivas do mundo até 2030.

www.mbc.org.br |

mbcompetitivo

