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MOTIVAÇÃO DO PACTO PELA
REFORMA DO ESTADO
O Brasil vive várias crises: econômica, ética, fiscal, de credibilidade, jurídica
e, principalmente, política. A produtividade do país avança lentamente, a
competitividade está estagnada, o baixo crescimento começa a colocar em
risco ganhos obtidos nas duas últimas décadas. O constante crescimento
dos gastos públicos nas duas últimas décadas drenou recursos da
sociedade. A carga tributária cresceu e o tamanho dos governos também.
Desde 1991 a despesa pública cresce mais do que a renda nacional. Não é
mais possível financiar esse crescimento via aumento dos impostos. É
preciso rediscutir as políticas, desindexar e desvincular gastos e aprimorar a
gestão. O estado não cabe mais no PIB. É preciso reinventá-lo!
O Brasil precisa voltar a crescer. Sem crescimento, não conseguiremos
atender às demandas sociais. Nosso sonho é dobrar a renda per capita do
Brasil até 2030. Isso significa em média um crescimento de 4,5% no PIB per
capita ao ano. Essa retomada do crescimento tem que ser uma obsessão na
qual o ajuste fiscal é peça imprescindível, mas é meio.
Aumentar a capacidade de poupança e investimento do país e a
produtividade do setor público são instrumentos decisivos para a retomada
do crescimento do país. A busca de eficiência em gestão é peça-chave para
alcançar melhorias sem aumento de impostos e melhor atendimento social
para que o país possa entrar num novo círculo virtuoso de desenvolvimento
Os setores público e privado estão entrelaçados. Não há solução que não
passe por esses dois setores. O setor público no Brasil se tornou
disfuncional. A discussão já não é Estado mínimo ou Estado máximo. De
que Estado realmente precisamos? O que esperamos do Estado?
Não é possível que tenhamos de maneira crescente governadores que
estão se tornando gestores de folha de pagamento ou síndicos de crises. O
país precisa de governadores que governem, liderem, deem rumo e façam
governança!
O setor privado, por sua vez, precisa que o setor público tenha eficiência e
governança, para que permita que os agentes econômicos se desenvolvam,
invistam, gerem riqueza, trabalho, desenvolvimento e melhoria da
competitividade do país.
O mundo contemporâneo exige respostas rápidas e atendimento às
demandas. Não há mais espaço para a burocracia em moldes antigos,
assentada na estabilidade e no controle de meios, e não de resultados.
Temos um emaranhado legislativo que não protege o patrimônio público,
tolhe a liberdade e as possibilidades do gestor. A excessiva judicialização
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com excessos de leis gera um quadro de instabilidade regulatória. Essa
insegurança impede o desenvolvimento econômico e dificulta iniciativas na
gestão pública.
Em outros momentos de nossa história, governadores e lideranças da
sociedade fizeram avançar temas importantes para o país. Contribuíram na
construção de uma visão de longo prazo, de consensos em torno das
prioridades do país e na criação de ambientes que viabilizaram a
implantação de importantes reformas.
Menos burocracia, mais transparência, maior capacidade de investimento,
maior eficiência na prestação de serviços, maior capacidade de execução de
projetos, nível de intervenção adequada, governança mais qualificada.
Essas são algumas características deste novo Estado desejado.
Diante desse desafio, se forma esta coalizão público-privada com a missão
de tornar o Estado mais eficiente e capaz de responder aos desafios da
sociedade, propondo uma agenda de transformações compartilhadas entre
união e estados.
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2015

O CAMINHO PERCORRIDO
22 DE SETEMBRO – Congresso Brasil Competitivo: durante o
Congresso, o presidente do Conselho Superior do MBC, Jorge Gerdau,
propõe a criação de uma coalizão público-privada pela Reforma do Estado
Brasileiro. Os governadores presentes Camilo Santana (CE), Rodrigo
Rollemberg (DF), Marconi Perillo (GO), Pedro Taques (MT), Reinaldo
Azambuja (MS), Paulo Câmara (PE), Beto Richa (PR) e Geraldo Alckmin
(SP) aceitam o desafio.

8 DE OUTUBRO – Adesão do Banco Interamericano de
Desenvolvimento: o BID adere ao Pacto com o objetivo de contribuir com
especialistas e práticas internacionais.
09 DE OUTUBRO – Adesão de novos governadores: com a mobilização
dos governadores participantes, seis novos estados aderem ao Pacto. São
eles: Espírito Santo, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia e
Tocantins.
20 DE OUTUBRO – Reunião do Comitê Estratégico do MBC: o comitê
estratégico do MBC se reúne para discutir a estratégia proposta para o
Pacto e avançar na mobilização empresarial para o tema.
21 DE OUTUBRO – I Workshop do Grupo de Trabalho do Pacto pela
Reforma do Estado: Acontece o I Workshop com a participação de 14
secretários de estado, lideranças e especialistas do MBC. Foram
apresentadas as expectativas com relação ao resultado da agenda e
discutidas as características de um novo Estado, superando a ideia de uma
“reforma”.
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10 DE NOVEMBRO – Fórum de Governadores Brasil Central: Foi
apresentado o status do Pacto pela Reforma do Estado aos governadores
do Fórum Brasil Central. Os participantes pontuaram as temáticas como
essenciais que devem estar contidas na agenda de trabalho do Pacto.

17 DE NOVEMBRO – II Workshop do Grupo de Trabalho do Pacto pela
Reforma do Estado: Foi realizado o II Workshop do Grupo de Trabalho do
Pacto pela Reforma do Estado com a participação de 13 estados, lideranças
e especialistas do MBC. Nesse encontro, definiram-se as áreas de atuação
e temas prioritários da agenda para discussão e definição com
governadores e lideranças empresariais.

20 DE NOVEMBRO – Fórum de Governadores da Amazônia Legal: Por
convite do governo de estado do Pará, o MBC apresentou o Pacto pela
Reforma do Estado durante o Fórum dos Governadores da Amazônia Legal.
Participam dessa iniciativa os estados de: Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

23 DE NOVEMBRO – Adesão de novos governadores: Os estados de
Minas Gerais e Rio de Janeiro também aderem ao Pacto.
24 DE NOVEMBRO – Reunião do Comitê Estratégico do MBC e
lideranças empresariais: O Comitê Estratégico do MBC se reuniu com as
lideranças empresariais que aderiram ao Pacto para apresentar o status e
propostas formuladas pelo grupo de trabalho.
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25 DE NOVEMBRO – Reunião de trabalho entre governadores e
lideranças empresariais: Governadores e lideranças empresariais se
reúnem para discutir e definir a agenda de trabalho do Pacto pela Reforma
do Estado.

28 DE DEZEMBRO – Aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal do
Rio Grande do Sul: É aprovada em sessão extraordinária, a primeira Lei de
Responsabilidade Fiscal Estadual do país. A iniciativa, que contou com o
apoio do MBC, amplia a discussão proposta pelo Pacto.
2016
27 DE JANEIRO – III Workshop do Grupo de Trabalho do Pacto pela
Reforma do Estados: Foi realizada a reunião de trabalho com a
participação de representantes de 16 estados, lideranças empresariais e
especialistas do MBC. Nesse encontro, foi proposto um framework da Lei de
Responsabilidade Fiscal Estadual, ferramenta que acelera o processo de
encaminhamento desta legislação nos estados. Além disso, também foram
formados novos comitês temáticos para avanço nas propostas do grupo.

17 DE FEVEREIRO – Adesão de novos governadores: O estado de Santa
Catarina adere ao Pacto.
17 DE FEVEREIRO – Workshop “Lei de Responsabilidade Fiscal
Estadual”: O MBC realizou evento em parceria com o BID e o Governo do
Estado de Goiás para debater a necessidade e importância deste projeto de
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lei. Foi também apresentado o framework da LRF estadual, produzido pelo
MBC em parceira com especialistas técnicos.
15 DE MARÇO – Reunião do Comitê Estratégico do MBC: O grupo
composto por lideranças empresariais se reúne novamente para discutir os
avanços e desafios propostos pelo Pacto. Com a presença de especialistas,
debateu-se a importância do processo de comunicação com a sociedade
para promover transformações profundas.
1º DE ABRIL – Adesão de novos governadores: O estado do Maranhão
adere ao Pacto.
13 DE ABRIL – Apresentação do Pacto para a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB): Com o objetivo de reunir também a sociedade civil nesta
coalização, o Pacto é apresentado à OAB.
26 DE ABRIL – Reunião do Comitê Estratégico do MBC: O grupo de
lideranças do MBC se encontra novamente para debater as estratégias para
avanço da pauta do Pacto.
9 DE MAIO – Adesão de novos governadores: O estado de Alagoas
adere ao Pacto.
14 DE JUNHO – IV Workshop do Grupo de Trabalho do Pacto pela
Reforma do Estados: Foi realizada nova reunião de trabalho com a
participação de representantes dos estados, lideranças empresariais e
especialistas do MBC. Nesse encontro, a pauta tratou da jornada de
transformação digital dos governos.
13 DE JULHO – 1ª Reunião do Comitê Temático “Ampliar a participação
do setor privado e terceiro setor na prestação de serviços públicos”: O
grupo, composto por secretários de estado e especialistas, se reúne pela
primeira vez com o objetivo de definir o escopo de atuação do comitê.
Foram discutidos os desafios na estruturação de parcerias com o setor
privado e Organizações da Sociedade Civil, além dos aspectos jurídicos
relacionados.
21 DE SETEMBRO – Criação da Comissão Especial da Reforma do
Estado: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criou a
Comissão Especial destinada a analisar, estudar e formular propostas
relacionadas à reforma do Estado. O anúncio foi feito durante a 14ª edição
do Congresso Brasil Competitivo realizada no dia 21 de setembro, em São
Paulo (SP). Maia disse que é possível discutir no âmbito do legislativo
federal uma série de propostas já consolidadas pelo Pacto pela Reforma do
Estado.
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AGENDA DO PACTO PELA
REFORMA DO ESTADO
Premissas
1. Considera a relevância de reformas estruturais e mesmo
constitucionais como a reforma política para viabilização das
mudanças de que o país precisa, mas não espera por elas para que
possa atuar.
2. Concentra esforços. Não busca englobar todos os fatores que
impactam sobre a competitividade do Brasil. Atua na busca de maior
eficiência do Estado como estratégia para contribuir com a ampliação
da competitividade do país.
3. Posiciona os estados no centro de sua viabilização. Tanto pela
execução de medidas que independam do Governo Federal, como
na viabilização de iniciativas que sejam de natureza estritamente
federal. Portanto, a agenda não representa uma “lista de demandas”
dos governos estaduais para o federal. Trata-se de um conjunto
articulado de medidas com atribuições e responsabilidades no nível
federal e estadual.
4. Articula medidas com impacto imediato, capazes de produzir
resultados nos próximos dois anos, com outras que terão seus
efeitos maiores no médio e longo prazo.
A agenda de trabalho proposta por esse grupo está agrupada em cinco
áreas de atuação. São elas: Planejamento, Orçamento e Governança para
Resultados; Pessoas / Força de Trabalho; Receitas e Gastos Públicos;
Contratos e Aquisições; e Instituições e Accountability.
Todos os pilares foram pensados e propostos com o objetivo de se construir
um novo Estado brasileiro. As características desse novo Estado estão
detalhadas a seguir.
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Características do novo Estado
TAMANHO E PAPEL






Ser capaz de criar/pensar no longo prazo: exercer a função de governar,
induzindo o desenvolvimento nesse sentido.
Estado mais estratégico, inteligente, que tenha compromisso com as
entregas - Ter um Estado do tamanho necessário.
Estado indutor e incentivador, diferente de executor. Estado capaz de regular,
mas não invasivo. Menos intervencionista.
Redefinir o contrato social com priorização das atribuições e adequação da
estrutura administrativa.
Estado a serviço da produção e produtividade, com cultura inovadora.

RESULTADOS E ACCOUNTABILITY







De eficaz a efetivo: fazer bem o que realmente precisa fazer.
Maior grau de transparência.
Capaz de avaliar a qualidade e resultados de sua prestação de serviços e
políticas.
Inovador na capacidade de ouvir e incorporar a participação da sociedade:
estado que dialogue com a sociedade, mas com controle social. Ter a
sociedade como grande guardiã - capaz de formar líderes, ter um ambiente
propício.
Estado que pertença à sociedade e não às corporações.

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO







Ser flexível e descentralizado. Menos burocrático e mais ágil.
Capaz de incorporar tecnologias: incorporar a revolução digital pela qual
estamos passando.
Estado mais acessível aos seus serviços e mais célere.
Mais profissional e meritocrático.
Governo orientado à solução e liderança. Governo orientado à solução de
problemas.

PACTO FEDERATIVO



Capaz de trabalhar em rede / Estado colaborativo (entre os estados,
municípios...): entender o papel de cada ente.
Repensar o papel dos municípios: definir o papel de cada ente federativo.
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Áreas Temáticas
Planejamento, Orçamento e Governança para Resultados
A Lei de Finanças Públicas (Lei 4.320/1964) que regula a elaboração do
Plano Plurianual, assim como as diretrizes básicas do planejamento e
orçamento do Governo Federal, não corresponde à realidade fiscal e
tributária de um país cuja economia se tornou muito mais dinâmica. Além
disso, esses planos não representam um PLANO DE ESTADO, com uma
visão clara de longo prazo, que exceda o exercício do mandato. Com isso, o
que temos são planejamentos de governo, muitas vezes que carecem de
continuidade e que acabam por gerar um desperdício dos recursos em
políticas públicas incompletas em sua execução.
Os órgãos da administração pública são hoje monitorados e avaliados de
maneira procedimental, de acordo com exercício de suas atividades formais.
Esse modelo de avaliação não contempla indicadores para a qualidade do
gasto público.
Sob a premissa de que administração pública está submetida a regimes
jurídicos próprios, a atuação é consideravelmente restringida devido a
limitações no uso de recursos. Embora tais restrições sejam referências
importantes para impedir abusos e/ou desvios de finalidade, o seu desenho
deve ser pensado de maneira que não se tornem barreiras à excelência na
prestação de serviços públicos.

Pessoas / Força de trabalho
O corpo profissional carece do desempenho necessário para atendimento às
necessidades da população. Para superar essa deficiência, é preciso
repensar a forma de ingresso no serviço público, a avaliação do
desempenho dos servidores e a estrutura de cargos e funções
comissionadas.
Os concursos públicos muitas vezes falham em selecionar os melhores
indivíduos para as funções a serem desenvolvidas. Outra deficiência
estrutural desse modelo de recrutamento e de gerenciamento dos recursos
humanos se deve à ausência de avaliação contínua de desempenho de
servidores. A estabilidade do servidor público é um direito. Entretanto, ela
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também cria efeitos negativos quando desassociada de critérios objetivos de
avaliação de desempenho. Falta a carreira de gestor público.
A esses desafios soma-se a falta de critérios e requisitos claros para a
distribuição de funções comissionadas e cargos de direcionamento e
assessoramento superior na Administração Pública.

Receitas e Gastos Públicos
Desde 1991, a despesa pública tem crescido a uma taxa maior do que o
PIB. Diversos marcos legais, como é o caso da vinculação de recursos para
áreas como saúde e educação, além da própria concessão de benefícios,
levam a uma forte rigidez orçamentária, conferindo elevado grau de
autonomia à evolução da maior parte dos gastos primários. O crescimento
desse tipo de gasto reduz o espaço para os de caráter discricionário e gera
necessidade de aumento constante de carga tributária, impactando
diretamente a produção e a geração de emprego.
Outro aspecto particularmente grave da deterioração do regime fiscal é o
alarmante processo de desconstrução institucional, que surge a partir da
reversão de avanços que até pouco tempo pareciam definitivos, como a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Concentrar a atenção 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 buscarmos uma
evolução favorável da relação dívida/PIB.

Contratos e aquisições
A legislação de licitações e contratações públicas é muito criticada por ser
burocratizada. Há preocupação exagerada com as formalidades
consideradas essenciais para a proteção do patrimônio público em
detrimento do alcance de resultados esperados com a contratação.
A inexistência de incentivos para melhorar a eficiência durante a execução
do contrato e a concentração de riscos no poder público são outros fatores
que tornam a licitação inadequada, ou, na melhor das hipóteses, pouco
adaptada aos dias atuais.
Somando-se tal proteção à reconhecida incapacidade do poder público de
elaborar bons projetos de engenharia, o resultado é o aumento dos custos
das obras em decorrência das frequentes modificações dos objetos licitados
e, também, da criação de estruturas de fiscalização da gestão contratual e
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de controle extremamente pesadas e custosas para fazer frente à
fiscalização dos contratos.

Instituições e Accountability
A falta de integração e processos claros de coordenação e diálogo entre
poderes e instâncias de governo no processo de elaboração de políticas e
programas leva à baixa transparência e accountability nas políticas e
governança públicas.
A lógica do controle administrativo sobre a ação do Estado deve ser
reorientada. Ao gestor de boa fé devem-se retirar as amarras que impedem
a inovação. O Estado, caracterizado por uma gestão eficiente, deve
internalizar o experimento e o risco como partes inerentes ao novo modelo
de desenvolvimento. Ao gestor de má-fé, devem ser fortalecidas as
ferramentas de proibição e controle e, por consequência, da punição
correspondente.

Desdobramento
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Ações Priorizadas
Planejamento, Orçamento e Governança para Resultados
1. Institucionalizar e praticar o planejamento de estado de longo prazo
a. Estabelecer visão de Estado
b. Promover a participação da sociedade
c. Desdobrar nos instrumentos formais de planejamento e
orçamento (PPA; LDO; LOA)
d. Garantir o alinhamento dinâmico entre planejamento e orçamento
e. Estabelecer metas e indicadores para as prioridades estratégicas,
programas e projetos (metas físicas e financeiras)
2. Desenvolver a capacidade de elaboração e execução de projetos
a. Promover a transversalidade: setorial e institucional
b. Fazer a governança e gestão dos projetos com foco em
resultados
c. Institucionalizar a lei de responsabilidade gerencial
3. Aprimorar os sistemas de avaliação das políticas públicas
a. Avaliar produtividade do gasto
b. Avaliar resultados

Pessoas / Força de Trabalho
4. Rever e restringir a definição e estruturação de carreiras de Estado com
estabilidade
5. Promover a profissionalização no serviço público
a. Meritocracia: estabelecer sistema permanente de avaliação do
servidor público
b. Regulamentar a previsão de demissão em caso de desempenho
insatisfatório
c. Regulamentar o estágio probatório como parte do processo de
seleção
d. Regular a ocupação de cargos gerenciais no setor público
e. Qualificar a seleção de servidores utilizando perfil de
competências
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f. Desenvolver gestores públicos e lideranças
6. Garantir o equilíbrio da previdência estadual
a. Instituir previdência complementar
b. Contribuição definida
c. Promover ampla revisão de benefícios de pensionistas, com forte
redução do diferencial constitucional homens vs. mulheres e
benefícios à categorias específicas
d. Definir idade mínima para aposentadoria

Receitas e Gastos Públicos
7. Rever os critérios de vinculações de receitas e despesas do orçamento
a. Reforçar o critério de resultado
b. Admitir a “despadronização” de políticas com base nos resultados
obtidos
8. Aprimorar a Lei de Responsabilidade Fiscal
a. Implementar dispositivos previstos, mas que não entraram em
vigor
b. Revisar regras que falharam em seus objetivos
c. Incluir novas normas para lidar com fenômenos que ainda não
tinham se materializado quando a lei surgiu
d. Equalizar os parâmetros para alocação de orçamento nos demais
poderes
e. Institucionalizar e implantar critérios que regulem / limitem o
crescimento das despesas (de todos os poderes) em % inferiores
ao crescimento do PIB
f. Implantar o Conselho de Gestão Fiscal
9. Institucionalizar e implantar lei de responsabilidade fiscal estadual
a. Realçar as especificidades dos estados
b. Equalizar os parâmetros para alocação de orçamento nos demais
poderes
c. Institucionalizar e implantar critérios que regulem / limitem o
crescimento das despesas (de todos os poderes) em % inferiores
ao crescimento do PIB
10. Repactuar as dívidas dos estados
a. Considerar contrapartidas nos estados no avanço da eficiência da
gestão e do aumento da competitividade
b. Reavaliar os parâmetros de indexação utilizados a luz da
realidade atual

Contratos e Aquisições
11. Rever a Lei 8666 e suas derivadas
a. Incluir novas modalidades de contratação (ex: contratação por
performance)
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b. Estabelecer processo de governança e controle social de obras
públicas
c. Prever regime de seguro obrigatório na contratação de obras
públicas
d. Rever o marco de contratação de projetos executivos
e. Reforçar as leis que impedem o início das obras e existência de
recursos necessários para a execução completa
12. Ampliar a participação do setor privado e terceiro setor na prestação de
serviços públicos
a. Aprimorar parcerias e terceirização na prestação de serviços
b. Aprimorar parcerias em investimentos
c. Promover mudanças nos conselhos de gestão

Instituições e Accountability
13. Aperfeiçoar o papel/atuação dos órgãos de controle (inclusive tribunais
estaduais e municipais)
a. Foco em resultados
b. Maior celeridade
c. Avaliações custo X benefício da forma de “intervenção”
14. Rever o pacto federativo
a. Descentralizar recursos e competências
b. Aumentar a autonomia dos estados e municípios dentro de
parâmetros de responsabilidade fiscal
c. Regular e intensificar a cooperação entre entes federados
15. Ampliar a transparência e controle social
a. Divulgar a abrangência e dos resultados e custos das políticas,
programas e projetos executados
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