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APRESENTAÇÃO
Terminamos 2017 com o pensamento em 2018. Quais os desafios que queremos e devemos encarar?
Como podemos ajudar o país durante um ano eleitoral? Nosso Encontro Anual de 2017, que ocorre a
cada final de ano, antecipou um debate que irá prevalecer em 2018. A pauta das eleições à presidência
do Brasil. Vamos apresentar uma agenda consistente de proposições aos candidatos com prioridade a
uma política de Estado que estabeleça uma economia digital brasileira, de avanço na reforma do Estado
e na ampliação de projetos de governança e gestão pública, por meio da plataforma Mais Gestão.
São três enormes desafios, mas estamos otimistas, preocupados em levar adiante o propósito do MBC:
o de um Brasil justo, ético, competitivo e sustentável. Acreditamos que esse Brasil que sonhamos possa
nos levar a um novo patamar em 2030. Somos inconformados com a situação do país.
Queremos mudar o Brasil. Trabalhamos para que as reformas estruturantes sejam realizadas, propiciando um ambiente de negócios melhor para empresários, e que sejam oferecidos melhores serviços públicos à população, buscando o desenvolvimento sustentável. Sempre com foco no conceito mais amplo
que a palavra tem que é a sustentabilidade política, econômica, social, ambiental e cultural.
O MBC persegue esse objetivo por meio de coalizões, por meio do engajamento de lideranças, influenciando, difundindo conhecimentos e conceitos estratégicos e mobilizando diversos atores da sociedade. Desde a fundação, há 16 anos, conquistamos credibilidade, mostrando um
trabalho sério e uma grande capacidade de articulação. Como resultado desse
trabalho, os setores público e privado conseguiram desenvolver projetos conjuntos com resultados para a governança e gestão.
Reforçamos a importância de mobilizar os diversos setores sociais em torno de um
debate amplo e baseado em apresentação de soluções. Neste ano eleitoral, queremos
repetir o que fizemos em 2014. Abriremos espaço para a discussão política suprapartidária
e levaremos aos candidatos propostas para o próximo governo, tratando de temas como
economia digital, governança e gestão pública, desburocratização, produtividade, competitividade, saúde, segurança, educação e macroeconomia.
Os nossos desafios são do tamanho dos nossos sonhos e, para alcançá-los, é imprescindível sua parceria. Portanto, agradecemos toda a contribuição dada em
2017 em apoio ativo a nossa causa: o Brasil.
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“Os nossos desafios são do
tamanho dos nossos sonhos e
para alcançá-los é imprescindível
sua parceria. Portanto, agradecemos
toda a contribuição e apoio dados em
2017 a nossa causa: o Brasil.”
CLAUDIO GASTAL
Presidente executivo do MBC
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1990

2001

2002

2003

PBQP
Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade
Foi criado para apoiar a
modernização das empresas
brasileiras que precisavam se
ajustar à abertura econômica e à
forte concorrência estrangeira.

2004

Num esforço conjunto dos
setores público e privado, é criado
o MBC com o objetivo de
promover a competitividade do
Brasil.

Parceria com o Sebrae com
objetivo de nacionalizar o Prêmio
de Competitividade para MPE,
além de construir a rede de
programas estaduais de QPC.

2005

2007

A primeira parceria com o MCTI e
Finep para difundir a cultura da
inovação por meio de ferramentas de apoio à inovação.

2012
CGDC

O MBC assina acordo para
apoiar o WEF na aplicação das
pesquisas de opinião de
executivos brasileiros para o
Relatório Global de Competitividade.

2014

Numa iniciativa inovadora
baseada na experiência de Minas
Gerais, o MBC leva metodologias
de gestão para o setor público.

2015

A parceria com o Conselho de
Competitividade Americano e a
ABDI promove o intercâmbio de
conhecimento e negócios entre
os dois países, além de resultar
em uma série de eventos
conjuntos.

2016

REFLEXÃO
ESTRATÉGICA
Refletindo sobre o seu papel no
desenvolvimento do país, o MBC
propõe uma discussão sobre seu
direcionamento estratégico.
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Parceria com a Câmara
de Gestão/PR
Em parceria com a CGDC, o MBC
atua no apoio à melhoria da
gestão pública no Governo
Federal, em iniciativas inovadoras
nas áreas de estratégia,
infraestrutura e cultura.

2017
mais GESTÃO
governos que transformam

Durante o Congresso Brasil
Competitivo o MBC firma o Pacto
pela Reforma do Estado com 14
governadores.

Tem como propósito “Criar um
Brasil onde todos tenham ao
alcance o poder da transformação digital alavancando o
desenvolvimento público e
privado”.

Plataforma online com objetivo
de disseminar e transferir boas
práticas na gestão pública.

MAPA ESTRATÉGICO 2015 - 2030

RELATÓRIO ANUAL 2017 | 7

COMPARTILHAR
Nossas ações têm foco na melhoria da governança,
gestão e competitividade dos setores público e
privado.

mais GESTÃO
governos que transformam
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SOLUÇÕES EM GESTÃO
As soluções de governança e gestão pública do Movimento Brasil Competitivo (MBC) estão reunidas no
programa Mais Gestão. Lideranças e gestores públicos podem escolher entre três propostas de desenvolvimento de projetos.

Modelo
Autoaplicável
Estados e municípios têm à disposição manuais e conteúdos digitais para colocar em prática ações de governança e
gestão, por meio de soluções padronizadas.

Modelo
Desenvolvimento
Propõe que administrações públicas implementem programas individualmente ou em grupo, com apoio presencial e remoto do MBC.

Modelo
Especializado
Disponibiliza especialistas em gestão pública para atuação presencial e permanente, promovendo a evolução das
soluções por meio de técnicas personalizadas, com foco
em transferência de conhecimento, formação de equipes e
sustentabilidade de resultados
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Experiência e transformação
A experiência e o aprendizado na aplicação de soluções para a governança e gestão nos demonstrou que esses três modelos inovadores
fomentam a inovação e a melhoria da eficiência da gestão nos locais
onde atuamos. Em 2017, percebemos a necessidade de ampliar ainda
mais nossas soluções. O nosso maior sucesso, o Programa Modernizando a Gestão Pública (PMGP) passou a integrar a plataforma Mais
Gestão. No período de 12 anos, alcançamos a soma de R$ 15,2 bilhões
em aumento de receitas e otimização de despesas nas cidades e nos
estados onde o programa foi implementado.
O PMGP significou investimentos privados de R$ 77 milhões, sendo
que, a cada R$ 1,00 investido, o retorno global obtido foi de R$ 198,00.
O programa contribuiu profundamente para o aumento da eficiência
na gestão pública em 17 governos estaduais, 15 municípios e em órgãos dos poderes Executivo e Judiciário. Ao uni-lo à plataforma Mais
Gestão, passamos a ter maior integração entre as diversas soluções
ofertadas e um ambiente único que irá propiciar a inovação e integração de novas soluções, melhorando o serviço público em todo o país.

A Plataforma Mais Gestão
Mais inovação, mais colaboração
A plataforma Mais Gestão é uma ferramenta de colaboração e disseminação de experiências bem-sucedidas para a melhoria da gestão
pública. O instrumento oferece inovação e ajuda tecnológica para
que gestores públicos de todo o país possam aperfeiçoar serviços e
apresentar melhor desempenho em áreas fundamentais para o desenvolvimento local. O projeto de iniciativa do MBC teve durante sua
criação o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a
Fundação Brava. O espaço virtual tem como ineditismo a construção
de uma metodologia para transferência de experiências de sucesso.
A plataforma Mais Gestão ensina o gestor público a implantar e exe-
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cutar os casos reais de forma detalhada, por meio de passo a passo
e ferramentas customizáveis. Os gestores têm apoio no planejamento e acompanhamento do processo de implantação por meio de um
sistema de gerenciamento de projetos integrado de forma online.
As metodologias oferecidas possuem quatro fases: iniciação, adaptação e preparação, teste piloto e implantação.

1. Iniciação

2. Adaptação e

preparação

3. Teste piloto

4. Implantação

GOVERNANÇA E MONITORAMENTO

Benefícios
•

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

•

Metodologias detalhadas, direcionadas aos gestores, para que
adaptem e implantem boas práticas em sua realidade local.

•

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

•

Relato de boas práticas: os gestores podem contribuir com o repositório de informações, inserindo as experiências de sucesso
de suas realidades locais.
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Soluções Personalizadas

Gestão Orientada
para Resultados

Governança

Plano de Governo

Desburocratização
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Temáticas Finalísticas

Reestruturação
Organizacional

Transição de Governo

Governo Digital
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As soluções padronizadas

Programa de Intervenção Pedagógica (PIP)
para melhoria da alfabetização
Tem o objetivo de elevar a proficiência dos alunos do 1º ao 5º ano em
leitura, escrita e matemática. Criado pelo Governo de Minas Gerais,
em 2008, o programa conseguiu, em três anos, aumentar de 48,6%
para 88,9% o percentual de alunos que atingiram o nível recomendado de proficiência em leitura e escrita. Em Janaúba (MG), os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) apontaram que,
entre 2013 e 2014, o percentual de alunos que estavam nos níveis 3
e 4 avançou de 53,22% para 58,3%, enquanto a quantidade de alunos
no nível mais baixo caiu de 12,6% para 7,18%.
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Eficiência de Gastos
Otimizar gastos e reduzir desperdícios é cada vez mais uma prioridade para a gestão pública brasileira. A metodologia presente na Solução de Eficiência do Gasto é fruto de pesquisa e aplicação prática
em mais de 20 casos e se mostra como uma opção efetiva para o
aumento da eficiência da gestão pública sem redução de serviços ao
cidadão. Um exemplo é a prefeitura de Bragança Paulista, que economizou R$ 12,26 milhões em 12 meses de projeto. Outro exemplo
é o grupo de municípios Jaraguá do Sul, Gravatal, São Francisco do
Sul, Itajaí, Garuva, Araquari, Santo Amaro da Imperatriz, que obteve
um ganho de R$ 77,4 milhões, ultrapassando em 226% a meta estabelecida no início do projeto. Aumentar a eficiência e a capacidade de
investimento das prefeituras depende da construção gradual de uma
cultura de gestão por resultados e de práticas melhores de aplicação
dos recursos. Tudo isso é conduzido e sustentado pela liderança e o
engajamento dos empreendedores de uma nova gestão pública.
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As soluções personalizadas

Seleção de Cargos Comissionados
A solução de Seleção de Cargos Comissionados é baseada na experiência inovadora de Rondônia, que desenvolveu em um curto prazo
um modelo de seleção de comissionados, usado para preencher oito
cargos no governo do estado. Durante o processo, foi desenvolvida
uma plataforma de recrutamento e seleção que recebeu mais de seis
mil inscrições para as vagas. O processo seletivo teve duração média de 20 dias, desde a disponibilização da vaga até a admissão do
profissional, e trouxe diversos benefícios, como aumento da profissionalização da alta gestão pública, melhoria da imagem da administração pública perante a sociedade, além de satisfação dos gestores
públicos com os profissionais selecionados.
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Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e)
Na área da arrecadação fiscal, o exemplo vem da cidade de Niterói
(RJ). A implantação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e)
pelo governo municipal aumentou o volume de arrecadação em
27,76% entre 2012 e 2014 (já descontada a inflação). O ISSQN arrecadado pelo município passou a ser maior do que o volume arrecadado com o IPTU, em valores absolutos, desde 2012. O crescimento da arrecadação em Niterói foi 5,02 pontos percentuais acima do
crescimento da arrecadação de tributos federais feita pela Receita
Federal entre 2012 e 2014.
Mais detalhes você encontra no site do Mais Gestão:

www.maisgestao.org.br

RELATÓRIO ANUAL 2017 | 17

18 | RELATÓRIO ANUAL 2017

Nossos cases em 2017
Ariquemes (RO)

Iracemápolis (SP)

Apoiamos a prefeitura de Ariquemes, cidade a
200 quilômetros da capital Porto Velho (RO), na
aplicação da solução Programa de Intervenção
Pedagógica (PIP) da plataforma Mais Gestão. Um
programa implementado a partir de uma parceria com o Movimento Brasil Competitivo para a
melhoria da educação básica no município. Em
2017, ocorreu a aplicação de avaliação diagnóstica em 427 alunos em agosto e em dezembro
houve nova etapa com 406 alunos. A prefeitura
realizou a 1ª Oficina de Formação para o PIP focada na capacitação de professores com cerca
de 35 participantes. Aplicação da metodologia
num total de 527 alunos, em 19 turmas, em três
escolas municipais, sendo 17 turmas de 3º ano
e 2 turmas de 5º ano. A ação na educação de
Ariquemes envolve diretamente três gestores, 18
professores e seis coordenadores pedagógicos.
O programa já verificou que um houve uma melhora nos resultados de mais de 70% dos alunos
avaliados. Em 2018, já está confirmada a expansão da metodologia para outras escolas do município. Em andamento.

A prefeitura de Iracemápolis (SP), na região de Piracicaba, está inovando ao aplicar a solução de
Eficiência de Gastos do Mais Gestão. Diversas
ações previstas para 2018 já foram implantadas
em 2017, em fase de testes. Os dados já mostram avanços. Nos meses de novembro e dezembro houve uma economia total de cerca de
R$ 262 mil. As áreas que tiveram processos melhorados e ajustes financeiros foram consumo de
combustível, energia elétrica, ajuste na merenda
escolar e redução em horas extras. A meta é economizar R$ 1,4 milhão, em doze meses. Novos
processos estão sendo implementados pelos
gestores da prefeitura, o que significa não uma
simples economia, mas uma reorganização das
finanças para que em um futuro próximo o município possa investir mais, oferecendo melhores
serviços públicos. Por iniciativa da Controladoria, Setor Contábil e Financeiro, uma vez por mês
está sendo realizada uma reunião junto aos coordenadores de controle de gastos mês anterior.
Assim os servidores compreenderão melhor os
recursos disponíveis de todas as rubricas do orçamento e avaliarão a convergência com a previsão orçamentária. A partir dessa parceria com
o MBC, a prefeitura irá construir e iniciar a aplicação de 38 medidas de médio prazo dentro do
Plano de Ações. Em andamento.

www.ariquemes.ro.gov.br

www.iracemapolis.sp.gov.br
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Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

O MBC e o Movimento Mato Grosso Competitivo (MMTC) apoiaram a modernização das normas tributárias no governo do estado, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
da Fazenda. Com foco na reformulação do ICMS,
redefinição do marco regulatório de políticas de
incentivos fiscais e redesenho de processos de
trabalho, foram realizados levantamento da legislação e entrevistas com as unidades, proposta
da minuta para a legislação do ICMS, diagnóstico
do marco legal dos programas e fundos de incentivo fiscal. Encerrado.

A parceria com o governo do estado teve foco
no aperfeiçoamento da governança e gestão,
com o desenvolvimento das dimensões de
planejamento estratégico, processos, gestão de
pessoas e orçamento. Alcançamos resultados
como elaboração do planejamento de longo
prazo para 2030, além da elaboração do Plano
Plurianual (PPA), diagnóstico do sistema de
compras para dar mais transparência às compras
realizadas, capacitações de 90 servidores para
o início do Plano de Gestão do Desempenho
Individual dos Servidores, conclusão do relatório
de Avaliações de Desempenho Individual dos
Servidores. Encerrado.

www.mt.gov.br

www.ms.gov.br
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Niterói (RJ)
Novas ações foram estabelecidas para dar início a um novo ciclo de gestão para resultados na
prefeitura de Niterói. Com base no plano Niterói
que Queremos, foram realizadas três oficinas de
trabalho para capacitação e apoio à confecção
dos projetos estruturadores. Aperfeiçoar os projetos que compõem o planejamento até 2020 é
uma ação importante para manter os objetivos
do município. Nesses encontros, foram capacitados 40 gerentes nos 34 projetos que compõem
o plano, fazendo com que a tomada de decisão
passe a ser mais assertiva e com um menor tempo de análise. Encerrado.

www.niteroi.rj.gov.br

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

www.projetocrescer.gov.br
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Rio Grande do Sul

Rondônia

O governo do estado do RS trabalhou durante o
ano de 2017 baseado no seu Acordo de Resultados. Uma ação que tem o apoio do MBC e é de
extrema importância para o andamento da boa
governança e gestão. Entre as ações bem-sucedidas está a redução do tempo para expedir licenças ambientais, a aceleração no processo de
abertura de empresas pela Junta Comercial, a Lei
Complementar de Responsabilidade Fiscal Estadual (LRFe), sendo a primeira unidade do país a ter
uma regra complementar à Lei Federal 101/2000,
que chega aos 15 anos de vigência. Com a nova
legislação, há normas para alcançar o equilíbrio
financeiro, regras para a limitação do crescimento da despesa com pessoal e custeio para todos
os poderes. A proposta é fazer com que a receita
cresça mais que a despesa e permita estabelecer
um horizonte para a retomada dos investimentos
mediante limites para gastos públicos.

Implantamos um modelo de gestão orientado
para resultados, tendo como pilares a governança
e gestão. O modelo adotado envolveu desde o
setor operacional, estratégias e estruturação. O
governo do estado trabalhou em sua estratégia
de curto e longo prazos, alinhada às ações e
projetos com o objetivo de transformar Rondônia
em um polo de desenvolvimento e gestão. Foi
desenvolvida a estratégia, a governança, o pacto
de resultados, a partir da formação de uma
efetiva política de valorização do servidor público
do estado, fortalecendo parcerias, investindo em
inovação e buscando oferecer mais e melhores
serviços públicos aos cidadãos. Uma das
grandes inovações foi o desenvolvimento da
solução Seleção de Cargos Comissionados, que
se transformou em um manual da plataforma
Mais Gestão, que está disponível para aplicação
em outras administrações. Em andamento.

www.estado.rs.gov.br

www.rondonia.ro.gov.br
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IMPACTOS
DOS PROJETOS
Aumentar a
capacidade de
investimento do
setor público.

São Paulo
Apoiamos o estado de São Paulo na transformação do modelo de recuperação de créditos. Um
tema desafiador para todos os governos. Por
meio do acordo de cooperação, auxiliamos a Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral do
Estado (PGE), no que diz respeito às práticas de
gestão, no desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas para aumentar a eficiência e
eficácia de seus processos e serviços. A intenção
é identificar oportunidades que possam aperfeiçoar essa dinâmica e trazer benefícios tanto para
o governo do estado quanto para cidadãos e contribuintes. Em andamento.

www.saopaulo.sp.gov.br

Desenvolver a
cultura da gestão
e governança.
Incrementar
a receita sem
aumento de
impostos.
Reduzir gastos
correntes.
Melhorar
índices em áreas
essenciais como
saúde, educação e
segurança pública,
de acordo com
prioridades locais.
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INOVAR
Buscamos o desenvolvimento do país baseado
na inovação e no crescimento sustentável para
a melhoria da qualidade de vida.
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BRASIL DIGITAL
O MBC acredita que a economia digital pode transformar o Brasil e
possibilitar um crescimento sustentável para o país. A coalizão Brasil
Digital reúne mais de 25 empresas em defesa dessa proposta que
defende o desenvolvimento público e privado por meio da digitalização
da economia.
A partir do diálogo iniciado com o governo federal sobre esse tema e
dos debates promovidos pelo MBC com empresas do setor produtivo,
percebeu-se a necessidade de debater o assunto e criar uma política
de Estado, a exemplo do que já vem ocorrendo em outros países.
Entre as nossas referências estão o D5 (Estônia, Nova Zelândia,
Israel, Coreia do Sul e Reino Unido) e o Digital India, ambos possuem
uma visão de transformar a sociedade digitalmente, tornando-a
empoderada digitalmente e fortalecendo a economia. Em 2016, após
diversas reuniões da coalizão, foi lançado o Manifesto Brasil Digital
que passou a ser apresentado a lideranças empresariais, autoridades
públicas, especialistas e associados do MBC.
Em 2017, realizamos mais de uma dezena de encontros da coalizão
e apresentamos a proposta a diversos fóruns. Estivemos presentes
no Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de
Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti), no 1º Seminário sobre
Diplomacia e Inovação Científica e Tecnológica e nas reuniões do
Brasil Central. A economia digital foi ainda tema do nosso Congresso
Brasil Competitivo 2017. Realizamos encontros com deputados
e representantes governamentais para ampliar a discussão
sobre o assunto, além de levar o tema ao Conselho Nacional de
Desburocratização.
Uma agenda de trabalho intensa, produtiva e com diversos resultados.
Colaboramos junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação
e Comunicações (MCTIC) com uma proposta de conteúdo para
a consulta pública da Estratégia Brasileira para a Transformação
Digital, que foi aberta em setembro de 2017. Apoiamos a criação da
Frente Parlamentar de Economia Digital e Colaborativa no Congresso
Nacional, liderada pelo deputado federal Thiago Peixoto.

“A estratégia
fundamental é
colocar o usuário
no centro do
projeto, desenhando
serviços que
funcionam para a
população e não
que funcionam
apenas para o
governo.”
Liam Maxwell
Conselheiro nacional de
tecnologia do governo do
Reino Unido e palestrante
do Congresso Brasil
Competitivo 2017
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Marcos da Coalizão
Manifesto Brasil Digital
Aponta as mudanças prioritárias, como melhorias de legislação e do ambiente de negócios para o investimento privado
na economia digital.
Saiba mais www.mbc.org.br/portal/brasil-digital

Frente Parlamentar de Economia
Digital e Colaborativa
Apoiamos a criação da Frente para que o Congresso Nacional
possa discutir e avançar com esse tema na questão legal e
regulatória.

Estratégia Brasileira para a
Transformação Digital
Trabalhamos junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações (MCTIC) na elaboração de uma
proposta da Estratégia Digital Brasileira.
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O investimento em tecnologias digitais
pode adicionar cerca de U$97 bi ao
PIB brasileiro até 2020, significando
um incremento de 0,5% em relação ao
crescimento já projetado
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Governança do Programa

Manifesto Brasil Digital
•

Eixos estruturantes

•

Digitalização no setor público

•

Digitalização no setor privado

•

Ambiente regulatório e normatizações

•

Força de trabalho digital

•

Inovação e empreendedorismo digital

•

Infraestrutura digital

•

Acesse o manifesto Brasil Digital na
nossa página www.mbc.org.br
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Empresas participantes
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PACTO PELA REFORMA DO ESTADO
O Pacto pela Reforma do Estado é uma coalizão público privada que
não se materializa em apenas um documento, projeto ou ação, mas
por meio de processos de melhoria contínua. O que propomos é uma
mudança na forma de atuação e não em um órgão ou governo, mas
na visão da sociedade como um todo.
Mobilizado por isso, o MBC reúne governadores, líderes empresariais
e representantes da sociedade civil dispostos a liderar reformas necessárias para adequar o Estado aos desafios contemporâneos. O
Brasil precisa crescer. Para isso, precisa de ações de desburocratização, mais transparência, maior capacidade de investimento, maior
eficiência na prestação de serviços, governança e gestão mais qualificadas.
Temos a missão de propor uma agenda de transformações compartilhadas entre União e estados e oferecer respostas rápidas para as
demandas atuais da sociedade. Lançado em setembro de 2015, o
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Pacto pela Reforma do Estado reúne empresários, especialistas, governadores e está de portas abertas a novas adesões. Desde a criação, o Pacto realizou dezenas de reuniões de trabalho, com governos
estaduais envolvendo os mais diversos profissionais.

Avanços em 2017
Aprovação da Reforma Trabalhista
Publicação do Decreto nº 9.094 que possibilita que
cidadãos e empresas não entreguem atestados,
certidões ou outros documentos que constem em
uma base de dados oficial da administração pública
para usufruir de um serviço
Simplifique! Sistema do governo federal que permite
que usuários possam apresentar reclamações e
sugestões de combate à burocracia
Acordo de Resultados do governo do Estado do Rio
Grande do Sul 2017
Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável
(PEDS) do estado de Rondônia
Revisão das leis estaduais de Santa Catarina,
o trabalho resultou na proposta de revogação
de cinco mil leis que representa um avanço na
desburocratização. O projeto de lei aguarda
votação na Assembleia Legislativa do estado.
Manifesto de Apoio às Reformas Estruturantes,
documento elaborado pelo MBC defendendo a
aprovação das reformas previdenciária, trabalhista,
tributária e política
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Agenda do Pacto
Planejamento, orçamento e
governança para resultados
Pessoas e força de trabalho
Receitas e gastos públicos
Contratos e aquisições
Instituições e accountability

Estados Integrantes

ALAGOAS

CEARÁ

DISTRITO
FEDERAL

ESPÍRITO
SANTO

GOIÁS

MARANHÃO

MATO GROSSO

MATO GROSSO
DO SUL

MINAS GERAIS

PARÁ

PARAÍBA

PARANÁ

PERNAMBUCO

RIO DE
JANEIRO

RIO GRANDE
DO SUL

RONDÔNIA

SANTA
CATARINA

SÃO PAULO

TOCANTINS
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Ações defendidas para um
Estado mais eficiente e
competitivo
Reformas estruturais que viabilizem as mudanças de
que o país precisa – sem, no entanto, esperar que elas
aconteçam para começar a atuar
Concentração de esforços em setores que impactam a
eficiência do Brasil como estratégia para contribuir para
a ampliação da competitividade
Estados no centro - as medidas devem independer
da União ou de iniciativas que sejam de natureza
estritamente federal
Conjunto de medidas o Pacto não é uma “lista de
demandas” dos governos estaduais
Medidas de impacto imediato e também de médio e
longo prazos
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MOBILIZAR
Coordenamos e promovemos o encontro de diversos atores da sociedade para a identificação
de soluções para o país.
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DEBATE BRASIL COMPETITIVO
O conceito do Debate Brasil Competitivo é apresentar uma personalidade pública. A cada edição o palestrante expõe sua experiência, sua trajetória e defende ideias para o desenvolvimento econômico, político
e social do país. O evento pode ocorrer em uma das capitais brasileiras e os convidados são empresários, lideranças políticas locais, associados do MBC, especialistas e formadores de opinião. Veja o que
ocorreu em 2017:

GILBERTO KASSAB

ROGÉRIO MARINHO

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, Gilberto Kassab, apresentou no
dia 31 março de 2017, em São Paulo (SP), temas
prioritários da formulação da Estratégia Digital
Brasileira, durante o Debate Brasil Competitivo,
promovido pelo MBC. O plano articulou iniciativas
governamentais voltadas para o desenvolvimento da economia digital, promovendo o avanço da
digitalização dos processos produtivos e a capacitação do país para o ambiente digital. O encontro reuniu representantes do setor produtivo e
lideranças públicas para discussão do tema.

O deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN),
relator da Reforma Trabalhista, foi o palestrante do
Debate Brasil Competitivo, promovido pelo MBC,
no mês de abril, em São Paulo (SP). Conselheiros,
associados e parceiros participaram da discussão
de uma das principais pautas debatidas no país
em 2017. O parlamentar disse que o objetivo das
medidas seria flexibilizar a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), preservando os direitos dos trabalhadores, além de evitar o excesso de causas
trabalhistas no Brasil, que atualmente chegam a
quatro milhões por ano. A Reforma Trabalhista foi
aprovada em 2017.
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GOVERNADOR PEDRO TAQUES
(MT) E PREFEITO DE JUNDIAÍ,
LUIZ FERNANDO MACHADO
O primeiro Debate Brasil Competitivo ocorreu no
dia 2 de fevereiro, em Goiânia (GO), com apoio do
Movimento Goiás Competitivo (MGC), Fecomércio e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). O governador de
Mato Grosso, Pedro Taques, e o prefeito de Jundiaí (SP), Luiz Fernando Machado, apresentaram
um panorama de suas gestões e ressaltaram especialmente o papel do setor privado na gestão
pública e as maneiras com que governos podem
lidar com processos tidos como inacessíveis
dentro do setor governamental.
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ECONOMISTAS ZEINA LATIF
E RICARDO SENNES
Estabilizar o cenário macroeconômico é prioridade para o país e isso só será possível com a
realização de reformas como a trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal e política. Essa foi a
ideia defendida pelos economistas Zeina Latif e
Ricardo Sennes no Debate Brasil Competitivo do
dia 26 de abril de 2017, em São Paulo (SP). “A reforma fiscal e os ajustes estruturais são a espinha dorsal da estabilização. As contas públicas
arrumadas são essenciais para a estabilidade e
equilíbrio macroeconômico”, disse Zeina Latif. Já
o economista Ricardo Sennes defendeu a necessidade de repensar a agenda frente às novas tendências do desenvolvimento.

GOVERNADOR RODRIGO
ROLLEMBERG (DF)

DEPUTADO FEDERAL
THIAGO PEIXOTO

O Debate Brasil Competitivo reuniu gestores públicos, líderes empresariais, especialistas e representantes da sociedade civil na Fecomércio-RS, em
Porto Alegre, no dia 8 de maio, para ouvir o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg. O convidado destacou a economia nas contas públicas. “O
equilíbrio fiscal permite o pagamento em dia dos
servidores, dos prestadores de serviço e dos fornecedores. E, portanto, garante um serviço melhor”,
afirmou o governador. Como exemplo, ele citou a
quitação de 100% da dívida, até o início de julho, de
R$ 600 milhões deixada pelo governo anterior na
área da saúde.

O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar de Economia Digital e Colaborativa,
Thiago Peixoto, foi o convidado do Debate Brasil
Competitivo, realizado no dia 3 de julho, em Porto
Alegre (RS), na Fecomércio. Para o deputado federal, a iniciativa Brasil Digital, coordenada pelo
MBC e integrada por parceiros do setor produtivo,
representa algo com maior abrangência, porque
a ação, além de tratar do governo digital, propôs
uma agenda estratégica digital. “Percebi que no
Congresso Nacional precisamos transformar as
nossas leis que são analógicas em leis digitais.
E mais do que isso, muitas vezes, elas servem
como ferramentas de barreiras para a evolução
da tecnologia, da inovação e da competitividade”,
disse. Segundo ele, a Frente Parlamentar irá ajudar nessa transformação.
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CONGRESSO BRASIL COMPETITIVO 2017

O Brasil já deu sinais de que tem
condições de usar a economia digital em
seu favor, melhorando a qualidade de
vida da população por meio de serviços
públicos e privados mais eficazes. Mas
ainda há muito a fazer.
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O Brasil já deu sinais de que tem condições de usar a economia digital em seu favor, melhorando a qualidade de vida da população por
meio de serviços públicos e privados mais eficazes. Mas ainda há
muito a fazer. Problemas e soluções foram debatidos durante o Congresso Brasil Competitivo 2017: Economia Digital, realizado em São
Paulo pelo MBC em setembro de 2017.
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, listou exemplos positivos que já fazem parte do nosso cotidiano, como bons serviços de internet banking, declaração
de Imposto de Renda pela internet, sistema de TV analógico sendo
substituído pelo digital e até um satélite enviado ao espaço em maio
último, o primeiro de fabricação nacional. “Falar em políticas digitais
é falar em futuro”, afirmou o ministro.
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também defendeu
mais leveza da máquina pública. “O governo não pode pesar tanto
nas costas da sociedade.” Ele defendeu que o processo evolutivo da
economia digital seja focado em emprego e renda, no estímulo aos
empreendedores. “Temos que ter o talento de pegar os avanços da
inovação e tecnologia para melhorar a qualidade de vida da população e fazer a roda da economia se fortalecer ainda mais.”
O prefeito de São Paulo, João Doria, mostrou uma visão mais crítica
do papel do Brasil no contexto mundial: “O mundo é digital e o Brasil
ainda não é”, disse ele. O prefeito, que enfatizou o fato de sua gestão
ter acabado com a edição impressa do Diário Oficial do município, disse que é importante o Estado ser eficiente, e não grande. Defendeu
as privatizações e afirmou que uma máquina estatal grande se torna
lenta e também mais sujeita à corrupção. “Onde o setor privado puder
cumprir seu papel melhor que o setor público, tem que cumprir.”

“A economia
digital é uma
transformação
que está em
curso na vida
das pessoas.
Parece algo
distante, mas já
está acontecendo
diariamente
quando nos
deslocamos,
quando pagamos
contas, quando
usamos serviços.”
Claudio Gastal
Presidente
Executivo do MBC

O deputado federal Thiago Peixoto, presidente da Frente Parlamentar de Economia Digital e Colaborativa, explicou como esse debate
está ocorrendo no Legislativo. “O Congresso sofre pressões para que
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seja escudo da economia tradicional contra as inovações”, afirmou
o deputado. Segundo ele, um exemplo disso é a discussão em torno
de serviços de transporte, como o Uber, em que a força do corporativismo acaba usando os debates sobre regulamentação para tentar
impedir que novos negócios prosperem. Peixoto defende uma “regulamentação que não seja proibitiva”.
“A economia digital é uma transformação que está em curso na vida
das pessoas. Parece algo distante, mas já está acontecendo diariamente quando nos deslocamos, quando pagamos contas, quando
usamos serviços”, afirmou o anfitrião do evento, Claudio Gastal, presidente executivo do MBC.
Por isso, segundo ele, é fundamental debater uma estratégia digital
brasileira, viabilizando uma iniciativa coordenada entre governo, ini-
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ciativa privada e demais setores da sociedade. Nos dias de hoje, isso
é essencial para impulsionar um “crescimento econômico sustentável, social e produtivo do Brasil”.
Gastal aproveitou o evento para anunciar que, a partir deste encontro,
o MBC começará a trabalhar na elaboração de um documento que
será encaminhado aos candidatos à Presidência da República, nas
eleições de 2018, solicitando prioridade neste “tema urgente para a
transformação digital do país”.
Saiba mais

www.mbc.org.br
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ENCONTRO ANUAL 2017

A saída para a crise passa pela política e
depende de um consenso suprapartidário
que permita transformar as eleições de
2018 numa oportunidade para alavancar
o desenvolvimento do Brasil.
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A saída para a crise passa pela política e depende de um consenso
suprapartidário que permita transformar as eleições de 2018 numa
oportunidade para alavancar o desenvolvimento do Brasil. Essa foi
a conclusão do Encontro Anual 2017 do MBC, realizado no dia 4 de
dezembro de 2017, em São Paulo. O presidente executivo do MBC,
Claudio Gastal, defendeu o diálogo entre os setores público e privado
como condição para o país retomar o crescimento.
“Precisamos buscar mais consenso.” Segundo ele, é um erro discutir
os rumos do Brasil negando a política. “Nós acreditamos que o MBC
tem que ser um espaço para discussão da política, disse Gastal.”
O MBC promoveu um debate que começou com uma apresentação
do economista e cientista político Ricardo Sennes. Ele criticou o que
chamou de “fragmentação política exacerbada” do país e o “presidencialismo de hipercoalizão”. Disse que o Brasil, em termos de política institucional, praticamente não avançou em relação aos anos 80.
“Nossa crise é eminentemente política”, disse o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que defendeu o enfrentamento
de alguns problemas, como o fortalecimento do ambiente de negócios. Segundo ele, inúmeras iniciativas podem ser tomadas porque
existe um “potencial enorme para parcerias do setor privado com o
setor público”.
Outro ex-ministro presente ao evento, Aldo Rebelo, disse que o país
tem que se unir em torno da questão nacional, que é “muito mais
ampla do que ser de esquerda ou de direita”. No debate, mediado
pelo jornalista Rui Nogueira, Rebelo criticou a “agenda de certas instituições que querem substituir a política”.
Uma das falas mais incisivas sobre a situação vivida pelo país foi do
governador do Espírito Santo, Paulo Hartung. “Todo muito que tem
bom senso não tem orgulho do momento que vivemos”, disse o governador, que enxerga “uma baita crise da democracia representativa”.
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É um erro
discutir
os rumos
do Brasil
negando
a política.

44 | RELATÓRIO ANUAL 2017

Hartung fez um apelo por racionalidade para que se possa “remontar
o eixo do Brasil” e citou exemplos da história política recente: a redemocratização, o Plano Real e a Carta aos Brasileiros na campanha
eleitoral de 2002. Segundo ele, são exemplos de momentos em que
as forças políticas conseguiram superar suas diferenças em prol de
uma agenda para o país. “Que bom será se em algum momento, em
julho ou agosto de 2018, as forças políticas toparem se comprometer com um acordo pelo avanço do Brasil.”
João Amoêdo, um dos fundadores do Partido Novo, concordou que o
Brasil precisa de um consenso, mas fez duas ressalvas. Uma delas é
que esse objetivo “não pode prevalecer ou ser superior à busca pela
melhor solução para o progresso do país”. A outra é que a busca pelo
consenso costuma deixar uma conta para o cidadão brasileiro, como
aumento de impostos e perda de liberdade.

O governador de Goiás, Marconi Perillo, afirmou que os futuros candidatos à Presidência precisam defender uma “agenda mínima” para
que possam chegar ao Palácio do Planalto sabendo o que vão fazer,
aprovando reformas que “definitivamente mudem o país para melhor”. Ele defendeu a importância de focar em temas como produtividade, privatizações e redução dos gastos públicos, inclusive a quantidade de senadores e deputados.
Saiba mais

www.mbc.org.br
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MPE BRASIL
Os vencedores da edição MPE Brasil 2016 - Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas - foram homenageados em
Brasília, no dia 4 de outubro de 2017. As empresas ganhadoras estaduais concorreram ao título de vencedora nacional em uma das oito
categorias e dois destaques. Para chegar à fase final, cada candidata
teve a qualidade da gestão e a capacidade inovadora avaliadas de forma criteriosa. A edição de 2016 foi promovida pelo Sebrae, Movimento Brasil Competitivo (MBC), Gerdau, com apoio técnico da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ).
“Em 23 anos, o MPE Brasil chegou aos 26 estados brasileiros e no
Distrito Federal, alcançando mais de 700 mil micro e pequenas empresas. O MPE Brasil realiza um sistema de avaliação do negócio que traz
excelência para os pequenos negócios e para toda a cadeia produtiva”,
disse o presidente executivo do MBC, Claudio Gastal.
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Vencedores
Serviços de Educação
Centro de Educação Infantil Pueri
Dei, de Vila Velha (ES)
Serviços de Saúde
Insemine, de Porto Alegre (RS)
Serviços de Tecnologia da
Informação
Gold System Consultoria e
Assessoria de Sistema, da cidade
de São José do Rio Preto (SP)

Indústria
Eletromatrix Indústria Galvânica,
do Rio de Janeiro (RJ)
Serviços de Turismo

Destaque de Boas Práticas de
Responsabilidade Social
Autocenter Ferpau,
de Parnaíba (PI)

Sollievo Hotel Ltda. de Telêmaco
Borba (PR)

Destaque de Inovação foi para a
empresa

Serviços

Ilha Soft Tecnologia da
Informação, de Maceió (AL)

Renova Auto Serviços e Peças de
Serra, Serra (ES)
Comércio
Pisebem Pisos e Revestimentos,
de Delmiro Gouveia (AL)

Saiba mais sobre o MPE Brasil
Saiba mais www.mbc.org.br ou
www.sebrae.com.br
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47ª REUNIÃO DO
CONSELHO SUPERIOR

O MBC lançou no dia 26 de abril de 2017, em São Paulo (SP), o Manifesto de Apoio às Reformas Estruturantes. O Conselho Superior do
MBC defendeu a aprovação das reformas previdenciária, trabalhista, tributária e política. No documento, seis razões são destacadas,
entre elas, a necessidade de modernizar as legislações aos padrões
internacionais, a manutenção da governabilidade e transparência,
a discussão da reforma política deve dar condições de melhoria do
modelo de relacionamento entre os setores público e privado. Durante o encontro, o secretário de Acompanhamento Econômico, do
Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, apresentou as principais
mudanças propostas pelo governo federal para a reforma da Previdência. Os temas foram discutidos durante a 47ª Reunião do Conselho Superior, 21ª Assembleia Geral Ordinária e 12ª Assembleia Geral
Extraordinária que reuniu associados, parceiros e especialistas.
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3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO SUPERIOR

O Movimento Brasil Competitivo reuniu seus conselheiros no dia 31 de
janeiro de 2017, em Brasília, para debater as ações e metas para 2017.
O presidente executivo do MBC, Claudio Gastal, fez a abertura do encontro destacando a importância do MBC como entidade fundamental
no desenvolvimento da competitividade do país. Para o debate foram
chamados especialistas sobre finanças públicas, ajuste fiscal e desafios da gestão municipal. No encontro, foi apresentada a Instituição
Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, que foi criada pela Resolução 42/2016 e definida pela Agenda Brasil, conjunto de propostas
apresentadas pelo Senado para ajudar o país a sair da crise econômica. Segundo seu diretor executivo, Felipe Salto, o acompanhamento
das atividades fiscais e orçamentárias irá traçar cenários antecipando
possíveis problemas e soluções. Na reunião também foram apresentadas as principais metas para 2017. Entre elas, o Pacto pela Reforma
do Estado, envolvendo prefeituras e a coalizão Brasil Digital.
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Revista Brasil+
A Revista Brasil+ é um canal de comunicação do MBC destinado a seus associados, parceiros e cidadãos interessados em debater o presente e futuro
do país. Disponível na versão impressa e digital, a Brasil+ apresenta ideias,
debates e, essencialmente, soluções para o desenvolvimento e a competitividade brasileira. Em 2017, discutimos inúmeros assuntos fundamentais para
o país. Na primeira edição do ano, tratamos da difícil realidade financeira das
prefeituras e as soluções criativas para enfrentar o problema, o equilíbrio
fiscal, a eficiência dos gastos e as parcerias com a iniciativa privada. Já na
segunda edição, tratamos da economia digital, seus reflexos na sociedade,
nas empresas e nos governos. A palavra “disrupção” entrou no vocabulário
de lideranças que estão preocupadas com a transformação digital e como
o Brasil se prepara para participar do cenário mundial diante desse assunto.
Acesse: www.mbc.org.br/brasilmais

Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social
O MBC participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
(CDES) representado por conselheiros. Em 2017, o “Conselhão” fez uma
série de recomendações à presidência da República, apontando como
prioridade as áreas de ambiente de negócios, agronegócio, educação
básica, desburocratização, modernização do Estado, produtividade e
competitividade. Um dos assuntos indicados como fundamentais para
o desenvolvimento econômico e sustentável do país, a Estratégia Digital
Brasileira foi tratada pelo governo federal como prioridade e avançou
na agenda de política pública. Outra ação importante foi a instalação do
Conselho Nacional de Desburocratização em junho de 2017. O Conselhão,
criado em 2003, é um colegiado composto por representantes da sociedade
civil que trabalha no assessoramento direto ao presidente da República em
todas as áreas de atuação do Poder Executivo Federal, característica que o
distingue dos demais conselhos de governo.
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Consórcio Brasil Central
O presidente executivo do MBC, Claudio Gastal, e o diretor voluntário do
MBC, Afonso Lamounier, vice-presidente para Assuntos Corporativos e Relações Governamentais da SAP, apresentaram, no dia 3 de fevereiro de 2017,
a iniciativa Brasil Digital, no encontro de governadores do Consórcio Brasil
Central. Além da melhoria dos serviços públicos, o investimento na digitalização da economia pode gerar um impacto econômico na ordem de U$
97 bilhões na economia brasileira em 2020. Na reunião do mês de junho,
o MBC apresentou a plataforma Mais Gestão, uma ferramenta de colaboração e disseminação de experiências bem-sucedidas para a melhoria da
gestão pública. O Consórcio, que engloba o Fórum de Governadores, reúne
representantes do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Maranhão, Rondônia e Tocantins.

Conselho Nacional de Desburocratização
O Conselho Nacional de Desburocratização, instalado no dia 22 de junho
de 2017, tem como objetivo modernizar e melhorar a prestação de serviços
públicos. O MBC é um dos participantes do Conselho, como representante
da sociedade civil. Durante o ano, o Conselho sugeriu uma série de ações
de redução à burocracia. Uma iniciativa concreta por parte do Executivo
foi a publicação do Decreto nº 9.094/2017 – conhecido como Decreto da
Simplificação, que permitiu que cidadãos e empresas não precisem mais
entregar atestados, certidões ou outros documentos que constem em base
de dados oficial da administração pública para usufruir de um serviço.
Além disso, o governo informou que concluiu, em 2017, 76 propostas das
226 iniciativas apresentadas ao Conselho, entre elas, a Carteira Nacional de
Habilitação Digital.

Novo site MBC
O novo site do MBC entrou no ar em 2017 com uma nova interface e funcionalidade. Além dos conteúdos, exclusivos, a página oferece acesso mais
simplificado a assuntos relevantes, abordando desde estudos e notícias até
programas desenvolvidos pela organização. As informações sobre economia,
competitividade, inovação, transformação digital, sustentabilidade ganharam
visual mais moderno, com infográficos e destaques que proporcionam melhor
visualização de dados. Para saber mais acesse www.mbc.org.br.
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QUEM É QUEM NO MBC
CONSELHO SUPERIOR
Jorge Gerdau Johannpeter
Presidente do Conselho Superior - Gerdau
Wilson Ferreira
Vice-Presidente do Conselho Superior - Eletrobras
Reginaldo Arcuri
Vice-Presidente do Conselho Superior - Grupo FarmaBrasil
Elcio Anibal de Lucca
Presidente Fundador
Carlos Augusto Salles
Conselheiro Nato
Governo
Casa Civil da Presidência da República
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Fazenda
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Lideranças Empresariais e da Sociedade Civil
Cristina Palmaka - SAP
Elton Borgonovo - Motorola
Gilberto Peralta - General Electric
José Eduardo Sabo Paes, Sociedade Civil
José de Freitas Mascarenhas – Odebrecht
Marconi Perillo - Consórcio Brasil Central
Paula Bellizia - Microsoft
Paulo Cunha - Sociedade Civil
Paulo Tonet Camargo - Sociedade Civil
Sílvio Barros - Sociedade Civil
Valdir Simão - Sociedade Civil
Walter Lídio - CMPC Celulose Riograndense

DIRETORIA VOLUNTÁRIA
Afonso Lamounier
Elcior Santana
Fernando Bomfiglio
Francisco Graziano
Irani Carlos Varella
Pedro Bittar
Renato Gasparetto
EQUIPE MBC
Presidente Executivo
Claudio Gastal
Superintendentes
Romeu Luiz Ferreira Neto
Tatiana de Assis Ribeiro
Colaboradores
Adriane Klamt da Cunha
Ana Lídia de Alencar Ribeiro
Elizabete dos Santos Torres
Giuliani Silva Barbosa de Freitas
Gustavo Souza Franca
Kamila de Oliveira Rocha
Késsya Letícia S. de Morais Marques
Natanael Conceição Rodrigues
COORDENAÇÃO GERAL
Tatiana de Assis Ribeiro
Redação:
Adriane Klamt da Cunha
Projeto gráfico e diagramação:
Késsya Letícia S. de Morais Marques

CONSELHO FISCAL

Revisão ortográfica:
Fátima Campos

Amador Alonso Rodriguez
Presidente do Conselho Fiscal - Serasa Experian

PATROCÍNIO INSTITUCIONAL:

João Thiago Poço
Microsoft

GERDAU

Osório Adriano Neto
Brasal
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ASSOCIADOS MANTENEDORES
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