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O Movimento Brasil Competitivo busca a com-
petitividade brasileira de forma sustentável. 
Somos formados por empresários, executivos, 
gestores públicos, especialistas e colaboradores 
engajados em uma causa: o Brasil. Acreditamos 
que organizações, sociedade civil, governos e 
legislativos precisam debater e encontrar solu-
ções conjuntas para o país. 

Somos inconformados com a situação do Brasil. 
Lutamos por um Brasil justo, ético, competitivo 
e sustentável. Para isso defendemos a reforma 
do Estado, as boas práticas de governança e 
gestão pública, e o investimento na economia 
digital. Temas fundamentais para o crescimento 
nacional. 

Perseguimos esses objetivos por meio de coa-
lizões público-privadas, difundindo conhecimen-
tos sobre governança e gestão, e mobilizando 
diversos atores da sociedade para a construção 
de soluções. A realidade está dada, os proble-
mas estão identificados, é chegada a hora de 
realizar as reformas e os ajustes necessários, 
acreditamos que é tempo de fazer. 

Nossa causa só será alcançada se formos ca-
pazes de articular uma rede de apoiadores que 
estejam alinhados ao nosso propósito: dobrar o 
PIB per capita de nosso país até 2030, garantin-
do a busca de uma dignidade mínima. Só assim 
conseguiremos oportunidades e serviços me-
lhores aos nossos cidadãos. Diante disso, nos-
sas metas para 2019 são:

reduzir o custo Brasil que atualmente incide 
sobre nossa produção e nos impede de am-
pliar o acesso a bens e serviços, e de compe-
tir no mercado externo;

aumentar a produtividade e a digitalização 
da economia como eixo fundamental para 
melhoria dos serviços públicos;

disseminar o conceito de governança e im-
plantação de metodologias de gestão na ad-
ministração pública;

estabelecer como eixo principal a melhoria 
da qualidade da educação brasileira.

Tempo
de fazer

Nossas macrometas 
para o aumento da 
competitividade 
brasileira
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Temos metas expressivas 
a serem perseguidas em 
2019. Sonhamos que essas 
experiências possam inspirar 
os líderes do país na busca da 
eficiência de forma contínua. 

Os nossos desafios são 
do tamanho dos nossos 
sonhos e, para alcançá-los, é 
imprescindível sua parceria. 
Portanto, agradecemos toda 
a contribuição dada em 2018 
e seguimos contando com 
sua colaboração em busca da 
nossa causa: o Brasil. 

Nossos
sonhos Promover a 

competitividade 
sustentável do Brasil 
elevando a qualidade de 
vida da população.

Contribuir para que 
o Brasil seja uma 
das 30 nações mais 
competitivas do mundo 
até 2030.

Temos grandes 
desafios pela frente 
e o importante 
é continuarmos 
trabalhando juntos 
em benefício do 
desenvolvimento do 
nosso país.”
Jorge Gerdau 
Presidente do Conselho 
Superior do MBC

MISSÃO

VISÃO
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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.

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

Rede de 
Cooperação 
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.

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

Programa 
Modernizando a 
Gestão Pública 
Numa iniciativa inovadora 
baseada na experiência 
de Minas Gerais, o MBC 
leva metodologias de 
gestão para o setor 
público.

Cooperação 
Brasil-EUA
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.

Reflexão 
Estratégica 
Refletindo sobre o seu 
papel no desenvolvimento 
do país, o MBC propõe 
uma discussão sobre 
seu direcionamento 
estratégico.

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

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

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

Linha do 
tempo
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Coalizão 
Brasil Digital
Lideramos ações e projetos na defesa de polí-
ticas públicas para a transformação digital do 
país. Em 2018, realizamos uma série de encon-
tros com a presença dos integrantes da Coalizão 
Brasil Digital e também reuniões com represen-
tantes do Governo Federal e do Legislativo para 
discutir avanços em defesa dessa proposta que 
defende o desenvolvimento público e privado 
por meio da digitalização da economia. 

Colaboramos na consulta pública realizada 
pelo Governo Federal para a redação do decreto 
que institucionalizou a estrutura de governan-
ça de uma política de longo prazo. A chama-
da Estratégia Brasileira para a Transformação 
Digital (E-Digital) tem como objetivo impulsionar 
a digitalização de serviços públicos e inserir o 
país no cenário da economia digital. A ação go-
vernamental atendeu a uma demanda que co-
meçou a ser debatida em 2016 por lideranças 
empresariais, autoridades públicas, especialis-
tas e associados do MBC. 

Em 2018, apresentamos a importância da eco-
nomia digital para os candidatos à presidência 
da República e em todos nossos eventos, além 

de levar essa causa a diversos seminários, 
congressos e debates em que participamos. 
A Coalizão Brasil Digital é composta por cerca 
de 30 empresas, organizações e especialistas 
da área de tecnologia da informação. O acom-
panhamento da governança da E-Digital, a 

legislação e regulação nacional sobre o tema, 
além da inclusão do assunto na campanha pre-
sidencial, foram pautas debatidas e aprofunda-
das em grupos de trabalho durante todo o ano.  

Observatório da 
Transformação 
Digital 
O portal reúne os principais dados de 
transformação digital no Brasil e no 
mundo com o objetivo de garantir o 
engajamento e a participação dos cida-
dãos brasileiros no tema. Esse é o obje-
tivo do Observatório da Transformação 
Digital, uma iniciativa do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) que foi lança-
da em parceria com o Movimento Brasil 
Competitivo (MBC) e o CPqD em de-
zembro de 2018.

E-Digital 
O decreto presidencial foi assinado no 
dia 21 de março e é considerado peça-
-chave para aumentar a competitividade 
e a produtividade da economia brasilei-
ra. A E-Digital estabelece um conjunto 
de 100 ações para impulsionar a digi-
talização de processos produtivos e 
da sociedade num horizonte de quatro 
anos. A meta é criar um ambiente nacio-
nal para impactos transformadores em 
agricultura, comércio, educação, finan-
ças, indústria e serviços. 



Projetos 2018
Ao longo de 17 anos, elevamos o nível de quali-
dade da governança e gestão pública em todo o 
território nacional. Foi assim que conseguimos 
alcançar uma economia anual de R$ 16,5 bi-
lhões em redução de despesas e ganhos de re-
ceita para governos estaduais, municipais e or-
ganizações públicas que aderiram ao Programa 
Modernizando a Gestão Pública (PMGP), hoje 
chamado Mais Gestão. 

O Mais Gestão é resultado de um acúmulo de 
experiências do MBC, que permitiu a transferên-
cia de novos conceitos e métodos de governan-
ça a quase 50 governos estaduais, prefeituras e 
ministérios. A partir dele, disseminamos boas 
práticas de gestão nos diferentes níveis da ad-
ministração pública com mais velocidade e eco-
nomia de recursos. O foco é a modernização, 
o aumento da qualidade, da produtividade e da 
transparência, além da implantação de uma cul-
tura sólida de busca por resultados nas organi-
zações públicas.
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Em 2018, auxiliamos o novo Ministério 
Extraordinário da Segurança Pública a estru-
turar uma organização eficiente, estratégica e 
de maior interlocução para promoção da inte-
gração das forças policiais. Foram elaboradas 
metas com base em cinco perspectivas: tecno-
logia, cultura, estrutura, indicadores e servidores 
envolvidos no processo. O ministério foi criado 
pela medida provisória 821 de fevereiro de 2018, 
a pasta integrou um conjunto de ações do gover-
no no combate à violência, sua primeira ação foi 
a intervenção federal no Rio de Janeiro. No novo 
governo, foi reintegrado ao Ministério da Justiça 
e Segurança Pública. 

Criação do plano estratégico 

Metas para gestão pública 
eficiente

Integração com outros órgãos 
públicos

Investimentos de R$ 4,7 bi nos 
próximos seis anos, por parte da 
concessionária

Em 30 anos, as renovações do 
transporte ferroviário poderão 
injetar no setor até R$ 25 bi

Renovação de cinco contratos 
ferroviários

Um estudo elaborado pelo MBC identificou a 
necessidade de investimento de R$ 660 bilhões 
em infraestrutura de transportes, o que gera-
ria um impacto direto no Produto Interno Bruto 
(PIB) de até R$ 107 bilhões, em média por ano, 
e aumentando a taxa de crescimento do PIB 
industrial e agrícola em até 35%. Movidos em 
apoiar as ações do Governo Federal para melho-
rar o investimento em logística, temos apoiado o 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). 
Em 2018, um avanço importante do projeto de 
Renovação de Concessões Ferroviárias, uma 
parceria entre o MBC, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) e o Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI), foi publicado 
no dia 31 de agosto, no Diário Oficial da União. 
A ANTT aprovou a concessão antecipada da 
Malha Paulista à empresa Rumo. 

Ministério da  
 Segurança Pública

Programa de Parcerias 
de Investimentos - PPI

www.justica.gov.br www.ppi.gov.br
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Apoiamos o governo de São Paulo na trans-
formação do modelo de recuperação de cré-
ditos. Um tema desafiador para qualquer go-
verno. Auxiliamos a Secretaria da Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) nas práticas 
de gestão, no desenvolvimento de novas meto-
dologias e ferramentas para aumentar a eficiên-
cia e eficácia de seus processos e serviços. O 
diagnóstico realizado apontou a oportunidade 
de recuperação de R$ 2,4 a R$ 4 bilhões. E os pri-
meiros resultados representaram R$ 1 bilhão de 
créditos recuperados. As estratégias usadas fo-
ram abordagens diversas de acordo com o perfil 
de cada devedor, contato customizado de fiscais 
a grandes devedores, melhores condições de 
pagamento para parcelamentos, sustentabilida-
de do modelo de cobrança adotado e mutirão de 
cobrança de dívidas recuperáveis. 

Realizamos um trabalho de suporte à gestão es-
tadual com início no final de 2018, na transição 
de governo, e nos primeiros meses de 2019 es-
pecialistas do MBC elaboraram um diagnóstico 
de algumas das principais áreas da administra-
ção pública – como saúde, educação, segurança 
e meio ambiente. O trabalho terá continuidade 
e servirá de apoio para que o Executivo elabo-
re ações que irão pautar sua atuação até 2022. 
O MBC ainda traçou um modelo de governança 
para o estado, estipulando medidas de curto e 
médio prazos, a análise irá auxiliar a gestão na 
aplicação do plano estratégico estabelecido na 
primeira fase do processo. As iniciativas bus-
cam a melhoria de serviços fundamentais à po-
pulação. Entre elas, a ampliação dos serviços de 
saúde, a reforma do ensino e o ajuste fiscal.

São Paulo Amazonas

Criação do plano de 
sustentabilidade de governança 
para recuperação de créditos

R$ 1 bi de créditos recuperados

Transição

100 primeiros dias 

Modelo de governança e gestão 
pública

Ampliar serviços à população
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www.rondonia.ro.gov.br

Durante 13 meses o MBC desenvolveu e aplicou 
o modelo Especializado do Mais Gestão no go-
verno de Rondônia, representando muitos avan-
ços para a gestão pública do estado. Foram de-
senvolvidas estratégias de curto e longo prazos, 
alinhadas às ações e projetos com o objetivo de 
transformar o estado em um polo de desenvol-
vimento e gestão. Além disso, foi feito um pacto 
de resultados, a partir da formação e uma efeti-
va política de valorização do servidor público do 
estado, fortalecendo parcerias, investindo em 
inovação e buscando oferecer mais e melhores 
serviços públicos aos cidadãos. Os especialistas 
do MBC revisaram o Plano Estratégico de Médio 
Prazo Rondônia de Oportunidades e o Pacto de 
Metas de 2018. Além disso, foi desenvolvido o 
Manual de Gestão de Processos, que apresen-
tou uma metodologia inovadora e específica 
para o estado de Rondônia potencializando os 
resultados internos e a eficiência dos serviços 
prestados à população. Por meio do programa 
Repensando a Gestão por meio de Processos foi 
realizada a capacitação de servidores. 

Rondônia
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A conclusão do Rondônia 
2030 – Plano de 
Desenvolvimento Estadual 
Sustentável (PDES) –, 
documento que foi revisado 
pelo MBC, também foi uma 
entrega fundamental, pois 
apresentou as principais 
estratégias, objetivos 
e indicadores para os 
próximos 13 anos, sendo 
uma política não de um 
governo, mas de Estado.”

Confúcio Moura, governador de 
Rondônia em 2018 e líder do projeto, 
atual Senador da República
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www.seplan.rr.gov.br

O relatório da prestação de contas da transição 
governamental foi trabalhado nos meses de 
novembro e dezembro de 2018. A metodologia 
consistiu na definição da equipe de transição 
(antiga e do governador eleito); análise dos pro-
cessos críticos, dos contratos vigentes, das con-
tas públicas e dos programas governamentais; 
diagnóstico da estrutura organizacional e propo-
sição da nova estrutura de governo; definição do 
modelo de gestão e governança; e proposição 
das principais linhas de ação para os primeiros 
100 dias de governo. O objetivo do trabalho foi 
constatar a situação econômica e técnica da 
gestão do estado para deixar um modelo como 
legado que seja de reforma e que trilhe para o 
desenvolvimento. 

Roraima
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O relatório final contém 
todas as informações 
coletadas e as nossas 
recomendações de 
mudanças para que o 
governo seja o mais 
eficiente possível nos 
próximos quatro anos, 
incluindo a entrega 
de bons serviços ao 
cidadão.”

Romeu Neto, superintendente do MBC 

Apoio no processo de transição

Meta dos primeiros 100 dias 

Modelo de governança e gestão
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Em Ariquemes, a Prefeitura aderiu ao Mais 
Gestão orientado à educação. A meta foi buscar 
novas práticas para aprimorar o desempenho 
dos 14 mil alunos do 1º ao 5º ano nas 21 es-
colas municipais nas disciplinas de Matemática 
e Língua Portuguesa, com foco principal na 
melhoria da alfabetização. O trabalho envolveu 
professores, coordenadores e orientadores edu-
cacionais, além de analistas, gestores e peda-
gogos da Secretaria Municipal de Educação. De 
forma autoaplicável, após receber treinamento, 
a professora Olímpia Fernandes tornou-se mul-
tiplicadora e responsável pela aplicação da me-
todologia entre os agentes ligados ao processo 
de ensino. O projeto, denominado Programa de 
Melhoria da Alfabetização, iniciou como plano 
piloto nos 3º e 5º anos de três escolas. A evo-
lução foi possível graças à maior interação en-
tre as equipes pedagógicas da Secretaria e das 
escolas - inclusive em atividades dentro de sala 
de aula.

Novos processos, ferramentas e capacitados 
servidores para auxiliar o governo a avançar na 
melhoria da oferta de serviços públicos duran-
te oito meses de trabalho dos especialistas do 
MBC. Em parceria com a Prefeitura foram rees-
truturados os processos de compras governa-
mentais, contratos, convênios e foi criado um 
plano de eficiência de gastos, com objetivo de 
melhorar serviços e diminuir custos. Além disso, 
os canais de comunicação com os servidores e 
com os cidadãos foram remodelados para per-
mitir maior transparência no município. 

Prefeitura de 
 Ariquemes (RO)

Prefeitura de 
 Ipojuca (PE)

Fase piloto do programa beneficiou 
527 alunos, que passaram por 
avaliações em Língua Portuguesa, 
interpretação de textos e 
Matemática

Os estudantes de 3º ano 
registraram melhora de até 75% 
nas notas em Língua Portuguesa e 
de até 85% em Matemática

Estruturação do Modelo de 
Governança

Estruturação do Plano de Redução 
de Custos Estrutural

Monitoramento e execução das 
ações prioritárias 

www.ipojuca.pe.gov.br
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O ano de 2018 marcou uma mudança positiva 

nas contas da Prefeitura de Iracemápolis, no in-

terior de São Paulo. Isso porque a administração 

municipal alcançou o seu primeiro superávit em 

seis anos. Além de um aumento na arrecadação, 

a cidade passou por melhorias em âmbito ad-

ministrativo. Um exemplo foi a participação no 

programa Mais Gestão, do MBC. A otimização 

da governança proporcionou uma redução de 

R$ 1,3 milhão na despesa anual. O município 

aderiu à plataforma em agosto de 2017 e rece-

beu apoio de especialistas por meio da solução 

Eficiência de Gastos. 

A servidora pública Andresa Raetano participou 

do processo. Ela abraçou a causa e a viu como 

Prefeitura de 
Iracemápolis (SP)

Iremos colocar mais foco no 
que nos foi apresentado para 
conseguirmos o resultado 
positivo que almejamos, 
no sentido de, sempre 
mais, fazer economia e 
desenvolver um trabalho de 
qualidade no município.”

Fábio Zuza, prefeito de Iracemápolis

uma oportunidade de ajudar a controlar os gas-

tos do município. Foi por isso que, de maneira 

proativa, Andresa fez uma investigação no con-

sumo de energia dos ares-condicionados na ad-

ministração local.

Desde o início de implementação da solução 

Eficiência de Gastos, o município organizou o 

consumo da merenda escolar, evitando o des-

perdício, reorganizou a distribuição e compra 

de medicamentos, modernizou o setor de trans-

portes, revisou contratos de internet e telefonia, 

além de denominar um responsável por contra-

to. As melhorias contribuem para que os gesto-

res do município possam planejar as políticas 

públicas com mais eficiência e segurança. 
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PROGRAMA DE PARCERIAS DE 
INVESTIMENTOS – PPI
População: 208,5 mi
Arrecadados em 2018: R$ 11,4 bi
Foco: concessão e parcerias para 
melhoria da logística e infraestrutura 
do país.

ESTADO DE RORAIMA
População: 496 mil
Receita corrente líquida em 2018: 
R$ 3,4 bi 
Foco: Diagnóstico da análise dos 
processos, contratos vigentes, 
contas públicas e dos programas 
governamentais, da estrutura 
organizacional. Propomos uma nova 
estrutura de governo, definição do 
modelo de governança e gestão 

PREFEITURA DE IPOJUCA (PE)
População: 94,7 mil
Orçamento de 2018: R$ 750 mi
Foco: Estruturação de novos 
processos, ferramentas e capacita-
ção de servidores para auxiliar o 
governo a avançar na melhoria da 
oferta de serviços públicos 

PREFEITURA DE ARIQUEMES (RO)
População: 107,3 mil
Orçamento 2018: R$ 184 mi
Foco: Desenvolver novas práticas de 
aprendizagem para melhorar o 
desempenho dos alunos da rede 
municipal de ensino 

ESTADO DO AMAZONAS
População: 4 mi
Receita corrente líquida em 2018: 
R$ 13,2 bi 
Foco: Elaboramos um diagnóstico 
das áreas de saúde, educação, 
segurança e meio ambiente e a 
construção do modelo de governan-
ça. O trabalho terá continuidade e 
servirá de apoio para que o Executivo 
elabore ações que irão pautar sua 
atuação até 2022 

ESTADO DE RONDÔNIA 
População: 1,8 mi 
Receita corrente líquida em 2018: 
R$ 6,9 bi 
Foco: Desenvolvimento de novo 
modelo de governança para tornar 
os processos administrativos ágeis e 
confiáveis e conciliar com eficiência 
as estratégias de longo prazo e os 
projetos de curta e média duração

PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS (SP)
População: 23,3 mil
Receita corrente líquida em 2018:
R$ 66 mi
Foco: Reequilibrar as finanças, reduzir 
endividamento e liberar recursos para 
investimentos por meio do programa 
Eficiência de Gastos

ESTADO DE SÃO PAULO
População: 45,5 mi
Receita corrente líquida em 
2018: R$ 159,4 bi
Foco: Apoiamos o governo de 
SP na transformação do modelo 
de recuperação de crédito, com 
o objetivo de aperfeiçoar o 
sistema e trazer benefícios tanto 
para o governo do estado 
quanto para os cidadãos 

MINISTÉRIO DA
SEGURANÇA PÚBLICA
População: 208,5 mi
Orçamento de 2018: R$ 17,13 bi
Foco: auxiliamos na construção do 
modelo de estrutura do novo 
Ministério Extraordinário da 
Segurança Pública e interlocução 
para promoção da integração das 
forças policiais

Resultados de 
projetos 2018
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A série Debate Brasil Competitivo promove o 
compartilhamento de ideias. Os conceitos e 
informações são apresentados por um pales-
trante de destaque nacional que a partir de sua 
fala estimula os participantes a refletirem sobre 
soluções para o desenvolvimento econômico, 
político e social do país. Na plateia estão empre-
sários, lideranças políticas, associados do MBC, 
especialistas e formadores de opinião.

Debate Brasil 
Competitivo
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Com foco na pauta nacional, em 2018, realizamos 
encontros com os pré-candidatos à presidência 
da República. O ex-governador do estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, foi o primeiro a 
abrir a agenda para apresentar suas propostas 
a um público de empresários, executivos e 
especialistas convidados. Na abertura, foram 
expostos os pilares defendidos pelo MBC e 
um documento com as propostas iniciais foi 
entregue ao pré-candidato. Avanços nas áreas de 
reforma do Estado, desburocratização, economia 
digital, governança e gestão foram colocadas 
como áreas prioritárias para que o país voltasse a 
crescer. Na sequência foi a vez do empresário e um 

dos fundadores do Partido Novo, João Amoêdo, 
que destacou que um dos grandes problemas 
da política brasileira atual é o planejamento de 
curto prazo e a falta de continuidade. O MBC 
realizou convites a pré-candidatos à presidência 
da República com maior intenção de voto e os 
encontros foram realizados conforme o retorno 
e a disponibilidade de agenda de cada um.

E os eleitores apontaram a violência como um 
dos principais problemas do país. Os temas 
insegurança, superlotação de presídios, resso-
cialização, mortes violentas e orçamento da área 
foram apresentados pelo ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann, no Debate Brasil 
Competitivo do segundo semestre. Jungmann 
fez uma análise sobre o tema e destacou o 
sistema prisional como um grande problema. 
Segundo ele, 64% das pessoas que estão dentro 
dos presídios cometeram crimes de baixa agres-
sividade e ressocializar seria uma ação urgente. 
Outra questão abordada por ele foram os recur-
sos para a área. Ele disse que o país nunca teve 
um sistema nacional de segurança pública de-
vido à divisão do dinheiro. Segundo ele, o gasto 
em segurança pública é quase R$ 90 bi, distribu-
ídos entre a União, estados e municípios, e 85% 
do gasto está nas mãos dos estados. 

Temas prioritários 
são entregues 
aos candidatos 
à presidência da 
República
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A busca por um país competitivo e sustentável 
é um dever coletivo. Governos, empresas, orga-
nizações do terceiro setor e sociedade civil têm 
a responsabilidade de transformar o Brasil em 
um lugar mais justo e igualitário. Com esse de-
safio, o MBC atua há quase duas décadas em 
defesa da competitividade, das boas práticas de 
gestão, inovação e da disseminação do concei-
to de governança no setor público. Uma forma 
de apresentar propostas para o país é mobilizar. 
Reunimos quem entende e pode contribuir com 
sugestões e soluções para temas fundamentais 
que podem transformar a realidade brasileira.

Congresso 
Brasil
Competitivo
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Coordenadores de 
programas de governos 
apresentam propostas 
No mesmo encontro, os coordenadores do 
programa de governo de quatro candidatos à 
presidência da República apresentaram mais 
consensos do que discordâncias ao debater as 
principais questões do país. Uma reforma tri-
butária que mire em uma simplificação e maior 
progressividade, foco na educação básica e a 
promoção do equilíbrio fiscal por meio de uma 
reforma da Previdência foram algumas das ne-
cessidades defendidas por Diogo Costa, repre-
sentante das campanhas de João Amoêdo; José 
Márcio Camargo, da campanha de Henrique 
Meirelles; Luiz Felipe D’Ávila, da campanha de 
Geraldo Alckmin; e William Nozaki, do PT. Para 
dar base aos debates houve uma apresentação 
sobre a atualização do estudo Visão Brasil 2030 
com foco nas áreas de educação, saúde e de-
senvolvimento econômico.

Gestão é verificar o 
problema, verificar onde há 
o orçamento. O que é mais 
difícil hoje no âmbito público 
chama-se orçamento, 
empenhar um recurso para 
que executemos a obra.”

Alexandre Baldy 
Ministro das Cidades (2018)

“No Brasil, o velho está 
morrendo, mas o novo 
ainda não nasceu.”

Nelson Jobim 
Ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF)

Estado e Democracia foi o tema do 16º 
Congresso Brasil Competitivo, realizado no dia 4 
de setembro, em São Paulo (SP). O evento reuniu 
representantes de campanhas de candidatos 
à presidência da República, que abordaram os 
temas economia digital, reforma do Estado, 
governança e gestão pública. “Esses três eixos 
são fundamentais para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil e os processos que já 
tiveram avanços não devem ser interrompidos 
na próxima gestão”, enfatizou Claudio Gastal, 
presidente executivo do MBC.

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, fez a 
abertura do encontro enfatizando que é preciso 
fazer a gestão pública focada em resultados 
positivos para a população. “É extremamente 
desafiador gerir recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), porque boa parte 
do orçamento do Ministério não é recurso 
público, é recurso do Fundo, e nós buscamos 
entender esses desafios, as demandas regionais 
e nacionais de 5.570 cidades”, avaliou. 

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Nelson Jobim, destacou o momento de 
transição pelo qual o país vem passando nos 

últimos anos. Na avaliação de Jobim existe uma 
disfuncionalidade dos três poderes e do sistema 
político no Brasil. “Começou-se uma disputa de 
quem manda mais ou controla o Brasil.” Para o 
ex-ministro, essa disfuncionalidade se agrava 
com o número de partidos existentes, pois não 
existe uma administração para as discordâncias 
políticas e isso se expande para outros poderes.  
Jobim ponderou que o Supremo Tribunal Federal 
também foi afetado por isso. 

Já o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung 
(2014-2018), que também participou dos 
debates, frisou a importância de uma reforma 
política e destacou a alternância de governos 
como fator essencial para a manutenção da 
democracia. De acordo com Hartung, um dos 
erros do Brasil foi instituir reeleições com uma 
democracia tão jovem e fragilizada. 

Para o presidente do Conselho Superior do 
Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau, a 
prioridade absoluta do país é voltar a crescer, 
ganhar produtividade no setor público e fazer 
o ajuste fiscal, especialmente aumentando o 
índice de poupança. 
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Governos Inteligentes para o Futuro foi o tema 
do Encontro Anual do MBC e Exame no dia 5 de 
dezembro, em São Paulo. Passadas as eleições, 
reunimos governadores eleitos, empresários, 
executivos, gestores públicos e especialistas 
para avaliar a conjuntura social, política e espe-
cialmente econômica com um olhar pragmático. 
O evento trouxe para o debate os desafios dos 
governadores eleitos e o futuro do Estado bra-
sileiro. Quatro governadores e atrações como o 
britânico Leigh Sandals, que assessorou o ex-
-primeiro-ministro britânico Tony Blair e, atual-
mente, é CEO da consultoria Delivery Associates, 
foram alguns dos painelistas.

Encontro 
Anual do MBC
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A importância da gestão 
resiliente para o governo 
brasileiro 
O britânico Leigh Sandals foi assessor de Tony 
Blair, ex-premiê do Reino Unido, e, atualmente, 
lidera a consultoria Delivery Associates, com 
atuação em diversos países. “Resiliência nun-
ca foi tão importante. O Brasil está em um ce-
nário de economia lenta, grande dívida pública 
e alta pressão dos contribuintes, o que resulta 
em crise fiscal”, avaliou. Em sua apresentação, 
Sandals disse aplicar sua metodologia de diag-
nóstico a partir de cinco perguntas. Ao respon-
der cada uma delas, os gestores públicos po-
dem ter uma visão mais clara do que deve ser 
feito para ter sucesso em seus objetivos: O que 
estamos tentando fazer? (que trata de visão e 
foco); Como pretendemos fazer? (sobre o plano 
a ser desenvolvido); Como saberemos se esta-
mos no caminho certo? (baseando-se em dados 
e insights); Se os resultados estiverem abaixo do 
esperado, o que faremos? (que avalia rotinas); e 
Como podemos ajudar? (que avalia a cultura).

Não precisa ter Estado 
mínimo nem Estado 
máximo, mas sim Estado 
forte.”

Renato Casagrande 
Governador do Espírito Santo

“Reduzir custos, ganhar 
mais mercado, produzir 
mais e gerar empregos 
e riqueza, isso melhora 
a qualidade de vida da 
população.”

Eduardo Leite 
Governador do Rio Grande do Sul 

No painel inicial, os governadores Eduardo Leite 
(Rio Grande do Sul), Renato Casagrande (Espírito 
Santo), Romeu Zema (Minas Gerais) e Wilson 
Lima (Amazonas) falaram sobre novas práticas 
na gestão pública e equilíbrio fiscal. Além disso, 
a ampliação de parcerias com a iniciativa privada 
e a criação de um ambiente competitivo foram 
apontadas como medidas fundamentais para o 
desenvolvimento dos estados. 

Conforme o chefe do Executivo do Rio Grande 
do Sul, o desafio da agenda de competitividade 
é a mediação da distribuição do poder na 
sociedade. “O poder se desloca e se redistribui. 
Isso acontece com a sociedade, com os grandes 
conglomerados e com as startups, que rompem 
com o que era feito”, explicou. Na visão de Leite, 
essa redistribuição de poder torna mais difícil a 
entrega de resultados. “Já não se resolve mais 
na seara política, em que o governador batia na 
mesa e resolvia.” Quem também chamou atenção 
para a necessidade da distribuição do poder foi o 
novo mandatário do Amazonas. Segundo Wilson 
Lima, a busca pelas melhores práticas, trazendo 
referências e bons exemplos, é estratégica aos 

novos gestores. Para Leite e  Lima, o diálogo com 
as assembleias legislativas será estratégico para 
a superação dos desafios impostos aos estados.

Casagrande, que já governou o Espírito Santo 
entre 2011 e 2015, defendeu a criação de 
um “sistema de inovação” e pregou maior 
transparência no setor público. “É necessário 
tornar mais competitiva a administração pública. 
O gestor precisa ser transparente. Há muita 
necessidade de se avançar na parceria com o 
setor privado”, disse. E acrescentou: “Temos de ser 
competitivos e entrar num ciclo de investimentos 
em infraestrutura para que possamos ter o 
nosso espaço no Sudeste. Investir em serviços 
públicos de qualidade, em educação e inovação, 
e melhorar segurança e saúde é o caminho que, 
junto com infraestrutura, permitirá que sejamos 
competitivos”, projetou. 

Novo na política, o empresário Romeu Zema 
assumiu um dos estados com maior problema 
nas contas públicas. Como grande novidade, ele 
disse que faria a escolha do secretariado por meio 
de um processo seletivo profissional, ajudado 
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por headhunters e empresas de consultoria em 
recursos humanos. “Isso vai dar resultado na 
gestão. Estamos levando pessoas capacitadas 
para cada uma das áreas”, destacou. Para Zema, 
um dos diferenciais do modelo é poder exigir 
resultado e não se submeter a pressões típicas 
do meio político.

No encontro ainda foi apresentada a nova edição 
do estudo Desafios da Gestão Estadual (DGE), 
que avalia o desempenho dos estados brasileiros 
na última década. Nesse sentido, gestores 
apresentaram as suas experiências bem-
sucedidas na gestão pública do país, como foi o 
caso dos governadores do Espírito Santo, Paulo 
Hartung, e do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg. 
Já o secretário do MCTIC, Thiago Camargo, 
lançou o Observatório da Transformação 
Digital. Representantes da Fundação Lemann 
e Instituto Humanize apresentaram as suas 
contribuições para auxiliar o governo a diminuir 
as desigualdades. O Programa Parcerias para 
Crianças, da organização INMED, também foi 
apresentado no evento.

Para um governador 
implementar uma ação, é 
preciso superar barreiras, 
dialogar com a Assembleia 
Legislativa e com os órgãos 
de controle.”

Wilson Lima 
Governador do Amazonas

“Minas vai ser um 
laboratório, de certa 
maneira, e espero entregar 
um resultado muito 
satisfatório.”

Romeu Zema  
Governador de Minas Gerais
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A cada ano promovemos o encontro de nos-
sos conselheiros e associados para apresentar 
os avanços da organização. Nosso Conselho 
Superior é formado por lideranças nacionais 
do setor público e privado, juntos eles debatem 
uma pauta baseada em temas prioritários para 
o país, como as reformas estruturantes, a go-
vernança e gestão pública, a economia digital. 
Temas fundamentais para o MBC, que defende 
o aumento da competitividade sustentável do 
Brasil. A partir desse encontro, são estruturadas 
propostas e soluções que serão desenvolvidas 
no decorrer de cada ano. 

49ª Reunião 
do  Conselho 
Superior 

M
O

BI
LI

ZA
R

MOBILIZAR | Relatório Anual 2018 | 45



MOBILIZAR | Relatório Anual 2018 | 47

M
O

BI
LI

ZA
R

Tornar o Brasil mais 
competitivo é um desafio 
que envolve a ação de 
toda a Esplanada dos 
Ministérios, grandes 
empresários e entidades 
como o MBC, que exercem 
com grande competência 
a missão de promover a 
competitividade sustentável 
do Brasil, sem perder 
de vista a melhoria da 
qualidade de vida da nossa 
população.”

Marcos Jorge 
Ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços

O MBC reuniu conselheiros, associados e con-
vidados no dia 26 de abril para a 49ª Reunião do 
Conselho Superior, 22ª Assembleia Geral Ordinária 
e 13ª Assembleia Geral Extraordinária da organiza-
ção, em São Paulo. No encontro, o presidente exe-
cutivo do MBC, Claudio Gastal, apresentou as três 
áreas priorizadas para o ano: a economia digital, 
a governança e gestão pública, e a desburocrati-
zação. Os temas já estão em desenvolvimento 
pelo MBC por meio da coalizão Brasil Digital, Mais 
Gestão e Pacto pela Reforma do Estado. Entre 
os palestrantes estavam o ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos 
Jorge. Ele defendeu o aumento da competitividade 
da indústria nacional e a integração entre a esfera 
pública e a sociedade civil nesse ideal. 

O Brasil tem enorme potencial na economia di-
gital e ocupa a 4ª posição no mundo entre os 
países com mais usuários de internet e, embo-
ra estejamos evoluindo, o país deve buscar ser 
protagonista nesta nova era de economia digital. 
Foi o que defendeu o secretário de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(Setic/MP), Luís Felipe Salin Monteiro, um dos 

palestrantes da reunião. O secretário expôs o 
processo de transformação digital do governo. 

Já o historiador e cientista político Jorge Caldeira 
deu uma aula de análise político-econômica a 
partir da história brasileira para os cerca de 100 
participantes da reunião com base no seu livro 
História da Riqueza no Brasil (2017). Caldeira 
destacou vários pontos históricos descritos 
em seus livros para explicar problemas atuais 
brasileiros.

“O novo gestor público 
deve conhecer tanto de 
tecnologias digitais quanto 
já sabe de política pública e 
economia.”

Luís Felipe Salin Monteiro 
Secretário de Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Ministério do 
Planejamento
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Conselho Nacional de 
Desburocratização
Integramos o Conselho desde a sua criação em 
2017. Conforme dados do governo federal, entre 
2017 e 2018, foram concluídas 131 iniciativas de 
desburocratização e modernização da gestão pú-
blica. O desenvolvimento dessa agenda, que inclui 
a digitalização de serviços públicos, economizou 
recursos públicos e simplificou a vida do cida-
dão. Com as ações, o Brasil subiu sete posições 
no índice de governo eletrônico da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Na lista de serviços 
digitais, o país avançou 15 lugares, ficando em 
primeiro lugar na América do Sul. A digitalização 
de serviços, a simplificação de abertura de em-
presas e outras medidas, como a modernização 
trabalhista, também contribuíram para o avanço 
do Brasil no ranking Doing Business, do Banco 
Mundial, que mede a facilidade de fazer negócios 
nos países, em 16 posições.

MBC, ICC Brasil e 
Embaixada dos EUA se 
reúnem para debater 
proteção de dados
O MBC, o escritório brasileiro da International 

Chamber of Commerce (ICC Brasil) e a 

Embaixada dos Estados Unidos no Brasil realiza-

ram o debate Proteção de Dados Pessoais: um 

Panorama Internacional, no dia 13 de junho de 

2018. O encontro teve como palestrantes as es-

pecialistas americanas Michelle Sylvester-Jose 

e Kara Sutton. Associados e deputados federais 

interessados no tema participaram do debate.

Revista Brasil+
A Brasil+ é uma publicação do MBC destinada 
a seus associados, parceiros e cidadãos 
interessados em debater o presente e futuro do 
país. Disponível na versão impressa e digital, a 
cada edição traz assuntos polêmicos, atuais e 

transformadores para embasar as discussões 
e busca de soluções para um Brasil mais 
competitivo. Em 2018, discutimos na matéria de 
capa os pilares da sustentabilidade nacional, a 
importância de investir em governança e gestão 
pública, além do futuro do país na OCDE. 

Frente Parlamentar 
de Economia Digital e 
Colaborativa
O MBC reuniu o presidente da Frente Parlamentar 
de Economia Digital e Colaborativa, Thiago Pei-
xoto, e representantes das empresas integrantes 
da coalizão Brasil Digital, no dia 20 de fevereiro, 
em Brasília. O encontro teve ainda a presença dos 
deputados federais João Henrique Caldas, Pedro 
Cunha Lima, Daniel Coelho e Sandro Alex, asso-
ciados e especialistas do MBC. 

Notas
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Conselho de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social
O MBC participou do “Conselhão” em 2018 enfa-
tizando a importância da desburocratização e da 
economia digital. No dia 21 de março, o presiden-
te da República, Michel Temer, assinou, durante 
a 47ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES), em Brasília, o de-
creto que instituiu a Estratégia Brasileira para 
a Transformação Digital (E-Digital) e o Comitê 
Interministerial para a Transformação Digital. O 
tema é defendido pela coalizão Brasil Digital, co-
ordenada pelo MBC. A ação é considerada para 
aumentar a competitividade e a produtividade 
da economia brasileira. 

Prêmio Espírito Público 
A primeira edição do Prêmio Espírito Público 
abriu as inscrições em 25 de março de 2018 
para reconhecer o trabalho do servidor público. 

O ganhador em cada uma das quatro categorias 
recebeu um prêmio de R$ 50 mil e uma viagem 
para Londres, para conhecer instituições do 
serviço público britânico. Os quatro vencedores 
foram conhecidos no mês de agosto. 

Embrapa e MBC 
assinam cooperação 
técnica
O presidente da Embrapa, Maurício Lopes, e 
o presidente executivo do Movimento Brasil 
Competitivo (MBC), Claudio Gastal, assinaram 
acordo de cooperação técnica durante solenida-
de de comemoração dos 45 anos da Embrapa, 
no dia 24 de abril de 2018. O plano de trabalho 
tem como objetivo apoiar as discussões de 
questões vinculadas à transformação digital das 
cadeias produtivas do agronegócio, para viabili-
zar soluções inovadoras que possam melhorar a 
qualidade da vida no campo e nas cidades.

Prêmio Mercosul de 
Ciência e Tecnologia
Quatro pesquisadores iniciantes, universitários e 
seniores foram premiados no dia 20 de novem-
bro, em Brasília, pelo desenvolvimento de proje-
tos sobre o tema Tecnologias para a Economia 
do Conhecimento. Outras cinco menções honro-
sas foram entregues. Os estudos demonstraram 
o potencial das Tecnologias da Informação, no-
vos modelos de negócios, formas de despertar o 
interesse pelo aprendizado e indústrias criativas.
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Associados Mantenedores
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Vice-Presidente do Conselho Superior 
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Carlos Augusto Salles
Conselheiro Nato
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Comunicações

Ministério da Economia
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