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editorial

Prontos para o agora
Contar a história do Movimento Brasil Competitivo (MBC) é rememorar um
percurso marcado por constantes transformações. Ao longo destes 20 anos, o
MBC acompanhou de perto os desafios do país, auxiliando o setor produtivo e
o Estado na elaboração de agendas estruturantes.
Quando o Movimento foi criado, em 2001, muitos gargalos comprometiam a eficiência competitiva nacional. Era preciso, por exemplo, melhorar a
gestão das empresas e estimulá-las a inovar. Por outro lado, a constatação de
uma necessária modernização estatal deu origem ao Programa Melhorando
a Gestão Pública (PMGP), que levou novos métodos de
governança e gestão a órgãos públicos dos três níveis da
Novos métodos de
federação. Mais de R$ 500 milhões foram investidos pegovernança e gestão
lo setor privado em projetos de melhoria dos serviços
públicos prestados ao cidadão.
garantiram serviços mais
Sob o engajamento de um grupo de empresários vieficientes em órgãos
sionários – que compartilhavam da visão de que o Brasil
públicos dos três níveis
deveria simplificar o ambiente de negócios para competir
com as principais economias do mundo –, o MBC foi se
da federação
fortalecendo como uma instituição suprapartidária e tornou-se protagonista na construção de soluções de alto
impacto em governança e gestão pública. Tantas conquistas só foram possíveis
graças ao empenho de associados, apoiadores, parceiros e patrocinadores, bem
como à dedicação de colaboradores, conselheiros, diretores e ex-presidentes.
Nesta edição, além de retratar fatos que ilustram estas duas décadas, oferecemos outros conteúdos que se relacionam com a pauta da competitividade. Alguns deles são a aprovação da BR do Mar, que vai incentivar a navegação
costeira entre os portos brasileiros, facilitando o escoamento da produção de
diversos setores, e a revisão da Lei de Cotas, em debate no Congresso, para
otimizar a empregabilidade de Pessoas com Deficiência (PCDs).
Há muito trabalho pela frente. Felizmente, estamos bem fundamentados.
Nossos pilares estratégicos atuais – governança e gestão, transformação digital, redução do Custo Brasil e educação – garantem um alicerce sólido para
lidar com a complexidade do país. Estamos convictos de que, para sermos mais
competitivos, será preciso estar em movimento.
Boa leitura.

Tatiana Ribeiro

Diretora executiva do MBC
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Como superar as
armadilhas da baixa
competitividade
Por marcus lopes

Foto: Tiago Mendes

n

as comemorações
dos 20 anos do Movimento Brasil Competitivo (MBC), surge a reflexão: quais
os desafios para as
próximas duas décadas, quando falamos
em desenvolvimento e competitividade? Não se trata de uma resposta fácil em uma nação com
gargalos históricos em áreas como Infraestrutura e Logística, reformas estruturais que não deslancham e metas não alcançadas
em educação, saúde e preservação
do meio ambiente. Isso sem contar as desigualdades agravadas
pela pandemia da Covid-19.
O MBC entende a competitividade não como fim em si mesma. Estar entre as 30 nações mais
competitivas até 2030 é fazer
desta almejada eficiência competitiva uma mola propulsora de
promoção do bem-estar social e
do crescimento sustentável de
todos os setores – com mais qualidade de vida para todos.

Para debater os caminhos que
o Brasil precisa trilhar a fim de
ampliar a sua capacidade de gerar
riquezas de forma sustentada, ouvimos as impressões do executivo
Rafael Chang, presidente da Toyota no Brasil, da economista Dorothea Werneck, ex-ministra do Trabalho, Indústria e Comércio; do
empresário Luiz Fernando Furlan,
ex-ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior; do
economista Paulo Guedes, ministro da Economia, e de Jorge Gerdau, fundador e presidente do
Conselho Superior do MBC. Eles
refletem sobre a agenda necessária para que o setor público consiga aumentar a eficiência de gastos, garantindo mais dinamismo
ao ambiente de negócios.
A conversa, realizada durante o evento comemorativo dos
20 anos do MBC, em novembro
de 2021, foi mediada por Rogério
Caiuby, conselheiro executivo do
Movimento. A seguir, as perspectivas de cada um dos debatedores sobre o tema.
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dorothea werneck,
economista, ex-ministra do Trabalho
(1989-1990) e ex-ministra da
Indústria e Comércio (1995-1996)

O governo não
consegue resolver
tudo sozinho. O
setor empresarial
e o mercado não
resolvem sozinhos.
Qual é a questão?
Falta o terceiro pilar:
a sociedade civil.

Foto: Tiago Mendes

A sociedade no centro das decisões
“Nós estamos entrando no novo futuro. Esse novo futuro tem de
ser construído e desenhado com
todas as mãos. Com a nova tecnologia que está aí, em uma velocidade fenomenal, as questões e os desafios não são mais nacionais. Antes,
discutíamos como tornar o Brasil
mais competitivo para enfrentar a
concorrência externa, dada a abertura da economia. Agora, os desafios são globais. Como se desenha
o futuro da humanidade? Como lidar com as questões climáticas?
Como nós, falando em país, vamos
enquadrar e desenhar o futuro?
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Neste processo de mudanças, não
dá mais para dizer que a culpa é do
governo. O governo não consegue
resolver tudo sozinho. O setor empresarial e o mercado não resolvem
sozinhos. Qual é a questão? Falta
o terceiro pilar: a sociedade civil.
Nós temos as organizações sociais,
as associações de classe e os movimentos, como o Brasil Competitivo. A sociedade civil é corresponsável pelo desenho do futuro. O
MBC já está fazendo algo genial,
que é misturar o setor privado com
o setor público, cujos resultados
foram mostrados nestes 20 anos.

É necessário trabalhar a questão
do meio ambiente, da melhoria da
qualidade de vida das pessoas e
dos direitos humanos, com organizações parceiras. Por trás da
competitividade, tem a qualidade,
com suas várias características. A
qualidade, hoje, é um termo muito mais amplo. É qualidade de gestão das empresas, qualidade de
vida no planeta e qualidade de
vida das pessoas. Esse é o futuro
que temos de desenhar, e ninguém
pode ficar de fora deste processo.
Somos todos absolutamente responsáveis por este futuro.”

especial mbc 20 anos

Novo modelo de competição
“O maior competidor de alguém
não é o vizinho, que pratica a mesma
tecnologia que você. As livrarias nem
sabiam que iriam ‘morrer’ nas mãos
de uma empresa de logística. Jamais
um motorista de táxi pensou que seria ameaçado por um software. E esta ruptura está em todos os níveis,
inclusive no político. O motivo é simples: isso porque seu maior competidor não é aquele para quem você
está olhando, é alguém que você nem
sabe de onde veio e chega com uma
nova tecnologia.
O grande desafio tem duas novas
dimensões: a digital e a verde. Quem
não entender que o futuro é verde está fora do jogo. Quem não entender
que o futuro é digital... Esse nem entrou. Nenhuma indústria, daqui a dez
anos, será o que é hoje. Nem mesmo
quem está projetando a indústria automobilística. A indústria vai ter de se

transformar. Todas as indústrias vão
mudar e estão mudando. E isso, de alguma forma, é uma chance de reposicionamento para uma economia continental, como a do Brasil. O nosso grande
ativo são os 200 milhões de consumidores brasileiros. Outro ponto importante é a educação, a riqueza das nações. É a educação que dá mais produtividade aos trabalhadores, mais competitividade às empresas e mais riqueza aos países. Precisamos construir no
Brasil as instituições de uma grande
sociedade aberta. No futuro, isso será
o capital institucional para o país.
Nós queremos que o Brasil seja uma
grande economia de mercado. Mercado
de consumo de massa, aberto, competitivo e integrado ao mercado global.
Você não precisa inventar nada. Se você estiver aberto, quem inventar trará
para cá e aplicará aqui com sucesso. E
isso aumenta a competitividade da

nossa empresa, a produtividade do nosso trabalhador, e melhora a distribuição
de renda. Agora, nós precisamos fazer
a nossa parte. É o capital institucional,
são as regras da estabilidade fiscal e um
Banco Central independente.
Hoje, temos os marcos regulatórios,
como a Lei do Saneamento e a Lei do
Gás. Saímos do combate à Covid-19 e
estamos voltando para as reformas estruturantes. O resultado prático, quando você destrava o ambiente de investimentos, são estes: contratos assinados em saneamento, gás natural, petróleo, setor elétrico, ferrovias, concessões e vendas de aeroportos. Nós todos
temos de ajudar todos, participar e pensar sempre que o bem maior é o Brasil.
Se o país for mal, não há negócio que
vá bem, haverá maior desigualdade de
renda e vamos afundar. Nós queremos
uma sociedade aberta, democracia,
mercados e ação social.”

paulo guedes,

economista e atual
ministro da Economia

Foto: Tiago Mendes

O seu maior
competidor não é
aquele para quem
você está olhando,
é alguém que você
nem sabe de onde
veio e chega com uma
nova tecnologia.
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Olhar global com mão de obra qualificada
“Eu sempre lembro uma trilogia
que aprendi com um antigo chefe: pensar grande, começar pequeno e andar
rápido. Quando falamos em competitividade, estamos pensando grande,
mas o que, efetivamente, toca no bolso e na mente das pessoas? Eu lembro,
quando tive a oportunidade de participar do governo federal, de 2003 a
2007, que formamos um grupo, 11
pessoas do setor privado e 11 ministros, que se reunia a cada 90 dias no
Palácio do Planalto. A partir daí, pensando grande, mas fazendo coisas práticas, nós conseguimos, por exemplo,
transformar o mercado brasileiro de
computadores, que, até aquele momento, tinha mais de 70% de seu volume chamados de ‘mercado cinza’:
sem garantia, produzido em ‘fundo de
quintal’ e fruto de importação ilegal. A
partir de uma maneira inteligente de
estimular a produção e baixando impostos, o Brasil se tornou um dos cinco

maiores mercados do mundo de computadores, com produção local. Empresas despontaram naquele período.
Também foi possível, por meio desse
grupo, desonerar bens de capital. A
isenção do material de construção
também teve o efeito de reduzir o déficit habitacional. Depois, vieram as leis
da inovação e outras, que estão em
vigor até hoje. Olhando para os próximos 20 anos, o primeiro ponto que
nenhuma empresa pode ignorar é a
internacionalização. Cada vez mais a
concorrência externa vai chegar, seja
por meio da desoneração, seja pelos
grandes sistemas de compras internacionais, em que qualquer consumidor
entra e compra. Outro ponto relevante
é a inovação, que acelerou nos últimos
dois anos, em parte, por causa da pandemia. Quem imaginaria o surgimento
de empresas e aplicativos de delivery
que entregam comida ou qualquer
produto. Ou mesmo o aparecimento

da Uber, que tornou praticamente
obsoleto o sistema de táxis. Essa especialização veio para ficar, e, cada
vez mais, as empresas têm de se amparar em especialistas, que fazem
melhor do que nós aquilo que fazíamos e levam também a uma ‘desverticalização’. No passado, muitas empresas se desenvolveram e conquistaram o sucesso verticalizadas.
Agora, se pudesse resumir o principal desafio dos próximos 20 anos,
eu colocaria o preparo das pessoas.
No Brasil, temos grandes oportunidades de emprego, mas a massa de
desempregados não está em condições de preencher o que é oferecido.
Não existe mais o emprego razoável
sem um nível mínimo de educação,
especialização, conhecimento e tecnologia. A pessoa tem de saber operar
um equipamento eletrônico. Preparar
as pessoas é o desafio da competitividade brasileira nos próximos anos.”

luis fernando furlan,
empresário e ex-ministro do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (2003-2007)

Não existe mais o
emprego razoável sem
um nível mínimo de
educação, especialização,
conhecimento e
tecnologia.
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Foto: Tiago Mendes

empresário e presidente
do Conselho Superior do MBC

especial mbc 20 anos

jorge gerdau,

A conjugação do
futuro político e
da competência
técnica é um
desafio para o
qual precisamos
prosseguir de
mãos dadas.
Foto: Tiago Mendes

A urgência das reformas
“Eu tenho sentido algo que falta a nós todos: buscar o bem maior.
Se nós tivéssemos um Brasil não
tão estagnado, poderíamos ser o
dobro ou o triplo do que somos.
Cada um dos setores sabe com
perfeição qual é o seu problema,
mas o ‘capítulo Brasil’ ainda está
muito pequeno dentro da comunidade empresarial como um todo. Nós todos somos responsáveis. No meu setor, o siderúrgico,
o desafio é profundamente estimulante, de adquirirmos capacidade competitiva. Contudo, na
realidade, os desafios que nós temos são complexos. Achei interessantes as duas frentes: a verde e a
digital, que, na verdade, é onde nós
temos de focar e avançar.

No MBC, temos quatro metas:
governança e gestão, enfrentamento do Custo Brasil, transformação
digital e educação. Somente com
trabalhos como o do MBC nós vamos conseguir, porque ninguém faz
projetos sozinho. Os empresários
não fazem sozinhos, o governo não
faz sozinho, a gente também não.
Então, nós temos de trabalhar de
mãos dadas. E temos conseguido
coisas impressionantes. Se nós não
começarmos hoje a digitalização,
vamos nos atrasar em relação ao
mundo e aos outros países.
É um absurdo que nós não consigamos avançar mais rapidamente
nas reformas estruturais. Nós precisamos atingir o nível de competitividade internacional. O tema da

reforma tributária é uma vergonha,
pois nós estamos debatendo há 20,
30 anos. Eu acho que cada brasileiro tem de lutar fanaticamente
para que as reformas deem certo,
pois quantos anos nós estamos
atrasados? Interessante é que fomos quase pioneiros no início das
reformas, mas fizemos sistema
cumulativo, enquanto os outros
países logo iniciaram esse processo não adotando sistema o cumulativo, e estamos carregando isso
há 20, 30 anos. É pesado, o problema da energia, da logística e do operário. A conjugação do futuro político e da competência técnica é um
desafio para o qual precisamos,
cada vez mais, trabalhar e prosseguir de mãos dadas.”
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rafael chang,
presidente da Toyota Brasil

Cada vez mais,
o processo de
descarbonização vai
estar inserido na noção
de competitividade.

Foto: Tiago Mendes

produtos sustentáveis em todos os sentidos
“A missão da busca por mais
competitividade é criar uma sociedade melhor. Para isso, nós temos de olhar para a competitividade global. O mercado brasileiro
é muito grande e expressivo, mas
é preciso estar atento às tendências do mundo em relação à evolução da tecnologia, que se desenvolve em grande velocidade. É preciso entender também a movimentação sobre o carbono. Cada
vez mais, o processo de descarbonização vai estar inserido na noção
de competitividade. Discutiremos

12

brasil

fevereiro de 2022

muito não só sobre custo competitivo e qualidade, mas também
sobre os produtos que vamos oferecer ao mercado interno e ao
mundo global, e como estes vão
contribuir para o meio ambiente.
A médio e longo prazos, é importante que haja articulação entre
as políticas públicas e setoriais. É
essencial que essas políticas ofereçam previsibilidade, que, por sua
vez, vai trazer confiança aos nossos
investimentos. Um outro fator,
que é um desafio, é que, nesta jornada, estamos falando de um país

e de nossa sociedade. Temos de
ter, às vezes, muita flexibilidade e,
talvez, sacrificar nossos interesses
particulares em prol de um bem
maior. A comunicação com a sociedade também é muito importante. Para nós, é natural pensar
em competitividade para o setor
privado ou público, mas, para a opinião pública, o que significa realmente? Quais serão os benefícios
e os méritos de criar mais valor?
Como nós vamos devolver esse valor aos cidadãos? Nós acreditamos no potencial do Brasil.”

Duas décadas
de mobilizações
Jantar com a presença de lideranças empresariais e
políticas marca celebração de 20 anos do MBC
Fotos por Tiago Mendes

14

brasil

fevereiro de 2022

especial mbc 20 anos

o

Movimento Brasil Competitivo (MBC) comemorou, no dia 5 de novembro do ano passado,
20 anos de atuação. A
data foi celebrada em
um evento que reuniu
lideranças empresariais
e políticas em Brasília –
ocasião em que foi lançado o livro
MBC 20 anos, evolução contínua
da competitividade. A publicação

especial foi apresentada ao público
e ao presidente do Conselho Superior da organização, Jorge Gerdau,
e pelos diretores executivos do MBC,
Tatiana Ribeiro e Romeu Neto.
Com prefácio assinado pelo presidente fundador do MBC, Elcio de
Lucca, o livro apresenta a trajetória
do Movimento e os projetos de destaque ao longo de duas décadas.
Dentre eles, algumas das 85 iniciativas em mais de 50 administrações

– federais, estaduais ou municipais
e dos três poderes. O livro está disponível em formato digital no site
www.mbc20anos.com.br.
Desde a sua fundação, o MBC
tem realizado e apoiado projetos
para a melhoria da governança e da
gestão no setor público, além de
ações focadas na melhoria da Educação, apoio à transformação digital
e redução do Custo Brasil. Veja, a seguir, registros da noite festiva.
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1 Carlos Melles, Dorothea Werneck, ministro Paulo
Guedes e Jorge Gerdau

4 Romeu Neto, Jorge Gerdau, Tatiana Ribeiro
e Rogério Caiuby

2 Jerusa Alejarra, Romeu Neto e Karina Izdebski

5 Diogo Brunacci e Márcio Gonçalves

3 Claudio Gastal e Jorge Gerdau

6 José Paulo Martins e Romeu Neto
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7

10

8

11

9

12

7 Diretores executivos Romeu Neto e Tatiana Ribeiro

10 Dorothea Werneck e Jorge Gerdau

8 Dorothea Werneck e ministro Paulo Guedes

11 Deputado Alexis Fonteyne, ministro Paulo Guedes
e Jorge Gerdau
12 Haroldo Ferreira, Jorge Gerdau, Paulo Camillo
e Fernando Pimentel

9 Jorge Gerdau, Eduardo Sabo e Vinícius Brum

17

13 José Eduardo Sabo, Amador Alonso Rodriguez
e Romeu Neto
14 Claudio Gastal, Andriei Gutierrez e Fábio Rua
15 Romeu Neto, Tatiana Ribeiro e Rogério Caiuby

13

16

14

17

15

18

16 Paulo Camilo Penna, Tatiana Ribeiro,
Rogério Cauiby, Marco Polo Lopes, Fernando Pimentel,
Jorge Gerdau, deputada Paula Belmonte,
Haroldo Ferreira e Reginaldo Arcuri
17 Romeu Neto, Jorge Gerdau, Alexis Fonteyne,
Tatiana Ribeiro e Rogério Caiuby
18 José Paulo Martins e Romeu Neto
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19 Equipe atual e ex-colaboradores do MBC
20 Alexandre Jobim, Rodrigo Moccia e
deputado Alexis Fonteyne
21 Amador Alonso Rodriguez, Tatiana Ribeiro,
Romeu Neto, Paulo Cunha, Jorge Gerdau,
Reginaldo Arcuri, José Eduardo Sabo e Rogério Caiuby

19

22

20

23

21

24

22 Paulo Camillo, Marina Mattar, Haroldo Ferreira
e Reginaldo Arcuri
23 Romeu Neto, Tatiana Ribeiro, Claudio Gastal
e Rogério Caiuby

24 Vitor Lippi, Rodrigo Rollemberg e Carlos Melles
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Vinte anos
em vinte fatos
A história do MBC é marcada pelo desenvolvimento e pelo
apoio a iniciativas em áreas estratégicas para o crescimento
nacional sustentável. Por meio de coalizões público-privadas,
o Movimento atua há duas décadas em defesa de uma agenda
focada na eficiência competitiva do Brasil e na melhoria dos
serviços prestados à população
Por filipe lopes, Lucas Mota, Marco Chiaretti e Vinícius Mendes
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á 20 anos, surgia o Movimento Brasil Competitivo, o MBC. Do ponto de vista da história,
duas décadas são um
instante. Contudo, no
percurso socioeconômico atravessado pelos
brasileiros, o ano de
2001 pode ser considerado distante, com uma conjuntura diferente
da atual. O país tinha a inflação sob
controle, mas, ao mesmo tempo, a
crise da dívida externa, o apagão e
a desvalorização cambial preocupavam os 177 milhões de brasileiros.
Além disso, embora a estabilidade
econômica garantida pelo Plano
Real, somada às privatizações da
década anterior, sinalizasse melhorias na política econômica e na gestão do Estado, era preciso resolver
gargalos historicamente postergados. A moeda estável deixava o panorama mais previsível, mas não
solucionava problemas estruturais.
Diante de um ambiente de negócios
complexo e um setor público pouco eficiente, as empresas sofriam
com a baixa competitividade.
O momento exigia a formação
de uma coalizão capaz de movimentar os setores público e privado em prol de uma nação aberta de
fato às tendências globais de produção e desenvolvimento. Assim,

nasceu o MBC, em resposta a uma
demanda identificada muitos anos
antes por Jorge Gerdau, um dos
idealizadores e atual presidente do
Conselho Superior do Movimento.
“Eram importantes as mobilizações
empresarial e política na direção de
uma nova agenda, uma mudança
no conceito de gestão, inclusive do
Estado”, lembra Gerdau.
Duas décadas depois, a importância do MBC é notada por meio
das transformações que ele auxiliou o país a implementar. De catalizador da pauta da competitividade, foi se tornando protagonista de iniciativas construídas a muitas mãos. O foco: modernizar o Estado, promover as culturas da governança e da gestão de excelência, estimular a inovação e, mais
recentemente, apoiar a transformação digital, valorizar a educação e reduzir o Custo Brasil. Na
prática, um Movimento capaz de
elaborar e reunir soluções para os
entraves que afetam a economia
nacional. Tudo isso com objetivo
final de elevar a eficiência competitiva do Brasil de forma sustentável, garantindo mais qualidade
de vida à população.
Ao completar 20 anos de trabalho em novembro de 2021, o MBC
abre as comemorações rememorando fatos da sua trajetória.
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Grupo visionário

Fim dos anos 1990. A economia
brasileira, livre da inflação, se globalizava e, ao mesmo tempo, se
deparava com a baixa competitividade – um problema sentido
anos antes por diferentes segmentos do setor produtivo.
Este era o cenário no nascimento do MBC, em 5 de novembro
de 2001. Sob a liderança do empresário Jorge Gerdau, Elcio de Lucca
(presidente da Serasa), Antonio
Maciel Neto (então presidente da
Ford), Edson Vaz Musa (ex-presidente da Rhodia), Sérgio Foguel
(na ocasião, executivo da Odebrecht) e o consultor Fernando Mattos (que se tornaria o primeiro
presidente executivo do MBC)
discutiram uma possível agenda
público-privada de estímulo à
produtividade. O grupo vislumbrava revitalizar o Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade (PBQP), um projeto estatal
focado na qualidade de gestão,
mas que carecia de participação
efetiva dos empresários. A ideia
era levar a maturidade de gestão
das grandes companhias aos micro
e pequenos negócios e difundi-la
no setor público.
Gerdau já era um defensor da
causa da gestão voltada a resultados e adepto dos programas de Total Quality Control (TQC), método
que conheceu no início dos anos
1980 junto com o consultor e professor Vicente Falconi, em visita a
fábricas japonesas. Na década de
1990, o fundador do MBC também
já havia participado da criação do
Programa Gaúcho de Produtividade
e Qualidade (PGQP), que levou programas de qualidade a municípios
do Rio Grande do Sul. A ambição,
durante as discussões de fundação
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Jorge Gerdau, Elvio Lima Gaspar – secretário do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – e Edson Vaz Musa, empresário e
conselheiro do MBC, em reunião de Conselho Superior do MBC, em 2003

do MBC, era formatar um modelo
bem-sucedido, em nível nacional,
similar ao PGPQ.
Primeira Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip) na área de gestão pública,
o MBC foi criado em um formato
híbrido, com capacidade de articulação entre os setores público e
privado e agentes do terceiro setor, contando com quatro ministros de Estado na composição de
seu Conselho Superior. Nos anos
seguintes, atuou no fomento a

programas de qualidade, lançou
iniciativas de apoio às micro e pequenas empresas e desenvolveu
amplos projetos de governança e
gestão. À frente do Conselho, passaram Jorge Gerdau, Carlos Augusto Salles e Elcio de Lucca. Na
última década, o MBC definiu novos pilares de atuação: além da
contínua atenção à governança e
à gestão, integraram o escopo de
trabalho a transformação digital
e a redução do Custo Brasil, além
do fomento à educação.

capa

Primeiros passos
do MBC: levar a
maturidade de
gestão das grandes
companhias aos
micro e pequenos
negócios e difundi-la
no setor público
1

2

1 Na década de 1980, Jorge Gerdau e Vicente Falconi
2 Fernando Mattos e Claudio Gastal planejaram os
primeiros projetos do MBC
3 Elcio de Lucca, um dos fundadores do MBC
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Pequenos negócios motor da economia
As importâncias econômica e
social das micro e pequenas empresas é evidente na estrutura produtiva nacional. Elas são responsáveis por mais de um quarto (27%)
do Produto Interno Bruto (PIB).
Contudo, a cada crise que o país
atravessa, são as mais afetadas pela queda na renda dos cidadãos.
Por isso, precisam de suporte para garantir as sobrevidas financeira e de gestão.
Desde as primeiras atividades,
o Movimento trabalhou para impulsionar a qualidade da gestão ao

lado destes pequenos empreendedores. Para isso, em 2002, criou
a Rede de Cooperação Brasil+, que
tinha dentre seus objetivos ampliar a capilaridade do Prêmio de
Competitividade para Micro e Pequenas Empresas (MPE Brasil), o
qual o MBC passou a apoiar. Sua
entrada na premiação facilitou a
realização de edições em todos os
estados, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae). O
objetivo era fortalecer uma cadeia de valor de micro e pequenos

Vencedores nacionais da edição de 2007
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negócios, incentivando o uso de
metodologias de gestão. A análise
da inscrição preenchida pelas empresas no ato da inscrição levava
em conta os critérios do Modelo de
Excelência de Gestão (MEG), da
Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ). Assim, os empresários podiam aperfeiçoar as práticas de
gestão, aprimorando suas empresas para enfrentar a forte concorrência de mercado. Em 2008, o
prêmio foi nacionalizado. Mais de
700 mil pequenos negócios participaram do MPE Brasil até 2016.

capa

Prêmio de
Competitividade
para Micro e
Pequenas
Empresas ofereceu
novos métodos de
gestão a
empreendedores
de todo o país

3
Premiados nacionais de 2012 vibram com o reconhecimento

99.278
93.103
92.255

Evolução do número
de empresas inscritas

82.898

79.649

58.972

57.858
53.000

19.190

2005

30.000

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

12.250

2003

2002

10.450

19.594

2004

27.400
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O valor da inovação
A chegada do século 21 indicou um sentimento de absoluta
necessidade de inovar para se
manter ativo no mercado. Desenvolver algo diferente é parte essencial do modo de produção do
sistema capitalista desde muito
antes, mas, diante da abertura comercial ocorrida na década anterior, tratava-se de uma questão de
sobrevivência para as empresas
nacionais frente à concorrência
global que se ampliava. “Ter um
ambiente produtivo que estimulasse a inovação e a pesquisa para o desenvolvimento de produtos
e serviços era uma necessidade do
Brasil, mas não havia muitos ins-

trumentos para isso”, lembra Fernando Mattos.
A análise de que aquelas transformações permitiriam a inserção
de mercados até então isolados
dentro de uma rede global de consumo permeava a existência do recém-criado MBC. Havia a necessidade de estimular no empresariado
a importância da cultura da inovação. Por isso, uma das primeiras
articulações do Movimento em torno do tema foi o projeto Mobilizar
para Inovar, criado em 2003 em
conjunto com o então Ministério da
Ciência e Tecnologia e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
O trabalho resultou em um portal

Vencedores do Prêmio Nacional de Inovação de 2017
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na internet com dados sobre inovação como ferramenta de competitividade. Para garantir a aplicação
prática do conteúdo, núcleos com
empresas, universidades e centros
de pesquisa foram instalados na
Bahia, no Distrito Federal, no Rio
Grande do Sul e em São Paulo.
Naquele mesmo período, veio
à tona a Bienal de Design, organizada pelo MBC junto com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC). O entendimento que motivou a iniciativa era que o design, uma das áreas
de excelência do Brasil, deveria funcionar como um elemento da agenda de competitividade.

Ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo
Campos, durante lançamento do Projeto
Mobilizar para Inovar, em 2003

capa

Modernizar o setor público não
é tarefa das mais fáceis. E prestigiar
quem consegue inovar gerando impacto direto na qualidade da prestação de serviços pode inspirar outros órgãos. Em 2009, o MBC agregou o aspecto da inovação à esfera
pública, elaborando um reconhecimento para gestores que apresentasse boas ideias de desburocratização nas prefeituras brasileiras. Ao
lado da Microsoft, da Intel e da
Symnetics, criou o Prêmio Prefeito
Inovador, que teve o papel de mapear as melhores práticas de gestão.
“O prêmio gerou uma comunidade
de prefeitos que passaram a ver a
inovação como parte da gestão”,

destaca Paulo Cunha, head de setor
público da Amazon e conselheiro do
MBC. São Paulo, Maringá (PR), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ) foram
algumas das cidades vencedoras.
A inovação no ambiente empresarial segue sendo uma das preocupações do MBC, que apoiou a criação do Prêmio Nacional de Inovação
em parceria com a Finep e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mais
de 11 mil negócios já participaram
da premiação, idealizada pela Mobilização Empresarial pela Inovação
(MEI) e realizada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae).

Ter um ambiente
produtivo que
estimulasse a
pesquisa para o
desenvolvimento de
produtos e serviços
era uma necessidade
do Brasil.
Fernando Mattos,
primeiro presidente
executivo do MBC

Obras da primeira Bienal Brasileira de Design, em 2006,
realizada em São Paulo
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estratégias para agir
Estabelecido sob a legitimidade do setor privado para articular demandas e tendo canais
de diálogo abertos com o Estado
a fim de apresentar soluções, o
MBC passou a traçar diagnósticos para os problemas estruturais do país, sendo um ator ativo
das transformações que apontava como necessárias. Contudo,
diante de tantas frentes de trabalho, foi preciso definir prioridades. Assim, em 2014, o Movimento definiu um novo Mapa
Estratégico.
Ao estipular que o Brasil deve
estar, até 2030, entre as 30 economias mais competitivas do mundo, quatro pilares foram instituí-
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dos na segunda metade da última
década: governança e gestão – principalmente na administração pública – , transformação digital da economia envolvendo o Estado e o setor
produtivo, valorização da educação
técnico-profissionalizante na qualificação da mão de obra e redução
do Custo Brasil. “O novo mapa trouxe frentes de atuação com mais
impacto no nível de competitividade nacional”, opina Rogério Caiuby,
conselheiro executivo do MBC. Esta eficiência competitiva defendida
há duas décadas pelo Movimento
inclui a busca por uma economia
sustentável – premissa para o país
dispor de uma sociedade mais justa
em todos os seus aspectos.

GOVERNANÇA E GESTÃO

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

EDUCAÇÃO

REDUÇÃO DO CUSTO BRASIL

fevereiro de 2022

O novo mapa
estratégico
trouxe frentes de
atuação com mais
impacto no nível
de competitividade
nacional.
Rogério Caiuby,
conselheiro
executivo do MBC

capa

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO

VISÃO

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.

PROMOVER A COMPETITIVIDADE

Fortalecer a rede
(de pessoas e organizações)
de promoção e competitividade.

Disseminar o uso de
tecnologias de gestão.

Contribuir para o
desenvolvimento dos fatores
de competitividade.

PROMOVER A GOVERNANÇA E A GESTÃO

Ativar as redes
para a agenda de
competitividade.

Ser uma agente de
think tank, com foco
nas “soluções”.

Ser reconhecido como
um parceiro na construção
de soluções.

Integrar informações relevantes para o acompanhamento da evolução da competitividade.

PROMOVER A GOVERNANÇA E A GESTÃO

Adaptar as competências
internas ao modelo
de atuação.

Garantir o
compromentimento
e a motivação
da equipe.

Desenvolver
e estabilizar
a liderança e a
governança.

Aprimorar a capacidade
de gerenciamento
das redes de parceiros
e apoiadores.

Aumentar
a capacidade
de execução.
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Governança e gestão DNA do MBC
Se as empresas globais investem cada vez mais em planos de
governança e gestão, percebendo
os seus benefícios financeiros, sociais e institucionais, o Estado não
tem motivos para deixar de adotar
a mesma postura nos serviços que
presta à população. Esta visão culminou na criação do Programa
Modernizando a Gestão Pública
(PMGP). Elaborado em 2005 sob
influência de um projeto desenvolvido pelo estado de Minas Gerais, o PMGP rendeu frutos positivos ao longo da década seguinte:
governos nas três esferas de poder
levaram adiante uma série de iniciativas desenvolvidas em parceria com o Movimento. Para Claudio Porto, sócio-fundador da Macroplan, consultoria que atuou
com o MBC em diversos projetos,
os bons frutos da atuação do PMGP são exemplos concretos de que
a qualidade da gestão pública faz
a diferença na vida das pessoas,
além de repercutir na reputação
dos governantes.
O formato do PMGP desenhado com base no modelo mineiro,
que contou com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG), do consultor Vicente
Falconi, estabeleceu a seguinte
dinâmica: os governos detectavam suas falhas de gestão e, jun-

to com o MBC, buscavam o suporte técnico de consultorias para
formular estratégias de ação, as
quais eram apoiadas por empresas
locais em um processo transparente. Claudio Gastal, ex-diretor
presidente do Movimento, relata
que os gestores públicos foram
percebendo o MBC como um parceiro que compreendia as suas
dificuldades de planejamento e
execução de políticas públicas.
Além disso, especialistas podiam
auxiliá-los em projetos efetivos
com resultados alcançáveis. “Vejo a governança como ferramenta
que norteia a gestão, a qual, por
sua vez, é o dia a dia da administração”, explica Gastal.
O PMGP e, mais tarde, o Mais
Gestão garantiram a melhoria no
trabalho executado por órgãos
estatais em todo o Brasil. Graças
à interlocução do MBC, mais de
R$ 500 milhões (em valores atualizados) foram investidos pela iniciativa privada em ações de apoio
à melhoria dos serviços públicos.
Os projetos de governança e gestão são apresentados em detalhes
no livro comemorativo MBC, 20
anos – evolução contínua da competitividade, lançado em novembro do ano passado. A publicação
está disponível em versão digital
no site www.mbc20anos.com.br.

O PMGP rendeu amplos resultados em
uma série de iniciativas desenvolvidas
por órgãos públicos em parceria com o
MBC e o setor privado
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MAIS DE

50

administrações
apoiadas nos
âmbitos municipal,

PA

federal e estadual

CE

TO
BA

MT

SE
DF

GO

500

atualizados) investidos

MS

ES

SP

RS

MAIS DE R

milhões (em valores

MG

PR

PB
PE
AL

nos três poderes

RJ

pela iniciativa privada
em projetos com foco
em melhoria dos
serviços públicos

85

projetos executados
em parceria com o

setor privado
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reconhecimento
Com o passar dos anos e um leque
de projetos com resultados a mostrar,
o Movimento foi se consolidando como protagonista na pauta sobre eficiência competitiva – reconhecimento que se expandiu para fora do Brasil.
Em 2004, a instituição firmou uma
parceria com a Fundação Dom Cabral
(FDC) e o World Economic Forum
(WEF), com o objetivo de coletar em
conjunto com a instituição mineira os
dados referentes ao Brasil para o Relatório de Competitividade Global. O
índice, publicado anualmente, é um

dos principais termômetros para medir
a competitividade das principais economias do mundo.
A força de alianças internacionais
também deu origem ao Painel de
Competitividade, organizado em
2006, por meio de uma parceria com
a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham). À época, foi realizado também um levantamento nacional sobre o desempenho do Brasil
em comparação a outros países emergentes, que balizou o debate do tema
nos anos seguintes.

Índices sobre o desempenho competitivo
do Brasil foram produzidos em parceria
com diversas instituições

Presidente do Conselho do MBC, Jorge Gerdau,
fala durante o evento de lançamento em 2006
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Técnicos apresentam estudo sobre a competitividade
nacional, em 2004

7

capa

7

dados estratégicos

Ao jogar luz sobre os vários
aspectos que compõem a conjuntura brasileira, encontram-se as
raízes de muitos problemas e, da
mesma forma, os caminhos para
resolvê-los. Uma das principais
expressões desta atuação é o estudo Visão Brasil 2030, elaborado
em 2014 por 150 especialistas de
diversas áreas, para propor metas
de longo prazo em cinco áreas:

Desenvolvimento Econômico,
Educação, Saúde, Segurança Pública e Governança e Gestão. A proposta era planejar medidas para
alcançar as metas traçadas até o
ano de 2030. Alguns dos pontos
estabelecidos foram dobrar, a partir de então, o PIB per capita (tendo como referência US$ 11,8 mil,
de 2013), o que exigiria crescimento médio de 4,5% do produto in-

terno bruto ao ano nos 20 anos
seguintes, além de elevar a taxa de
investimentos a 25% desse PIB –
nível de nações desenvolvidas. Embora muitas dificuldades não tenham sido superadas, o estudo
produzido em parceria com organizações da sociedade civil e a
McKinsey & Company segue sendo
útil para nortear a ação do Estado
em relação aos rumos do Brasil.

METAS DO ESTUDO
VISÃO BRASIL 2030, REALIZADO EM 2014

150 especialistas atuaram no estudo,
elaborando metas em cinco áreas:

J

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

dobrar, a partir de então, o PIB per capita
(tendo como referência US$ 11,8 mil, de 2013).

8

EDUCAÇÃO

GG

SAÚDE

ƒ

m

expandir o acesso dos estudantes à educação
técnico-profissionalizante.

o Brasil é o país com a maior expectativa de vida
e a menor taxa de mortalidade infantil da América Latina.

SEGURANÇA PÚBLICA
reduzir as taxas de homicídios para abaixo de 10 ocorrências por 100 mil
habitantes e melhorar a percepção de segurança dos brasileiros.

GOVERNANÇA E GESTÃO
criar mecanismos de meta de longo prazo
a partir dos planos plurianuais (PPAs).
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Capacidade de mobilizar
Promover a competitividade
passa por mobilizar diferentes setores da sociedade com o intuito
de formar redes e parcerias sólidas, o que o MBC se propôs a fazer
desde a sua fundação: atuar como
um articulador de transformações. Esta tarefa de engajamento
se concretizou em coalizões que
reuniram as principais lideranças
políticas, empresariais e do terceiro setor do país. “O MBC sempre foi um polo indutor de conhecimento e troca de informações
que deram origem a ações conjuntas com resultados efetivos
para o setor produtivo nacional”,
lembra Elcio de Lucca, presidente
fundador do Movimento.

O Congresso Brasil Competitivo, por exemplo, figurou nesses 20
anos como o principal evento de
encontro entre associados, parceiros do setor público, governos,
empresas, sociedade e especialistas. Além dele, outros seminários
e encontros se configuraram como
oportunidades para discussão de
assuntos como infraestrutura,
simplificações tributária e trabalhista e economia digital. “Esta
articulação é central também no
sentido de construir projetos alinhados às reais necessidades do
setor privado. É o que o setor público precisa para trabalhar melhor”, observa Gastal, ao lembrar
que a lógica na interação entre

Estado e cidadão se inverteu nas
duas últimas décadas – cada vez
mais a administração pública vem
sendo observada e cobrada pela
sociedade civil para aplicar os recursos públicos de forma eficiente.
Essa mobilização também se vê
em outras iniciativas, como a série
Diálogos MBC, que promoveu encontros sobre infraestrutura e inovação. Em 2016, a chegada da revista Brasil+ veio ampliar o espaço
para reflexões sobre os desafios ao
crescimento sustentável nacional.
A publicação foi criada para veicular conteúdos exclusivos sobre
boas práticas de governança, gestão e benchmarks de empreendedorismo e inovação.

Claudio Porto, sócio-fundador da Macroplan, faz a medição do painel com os governadores Paulo Hartung (ES),
Rodrigo Rollemberg (DF) e o diretor do Banco Mundial, Martin Raiser, no Congresso de 2016
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1

Patricia Ellen, atual secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia do Estado de
São Paulo, participa do Congresso
Brasil Competitivo, em 2014

2
ANO 6
10ª EDIÇÃO
06/2021

FORMAÇÃO
PARA UM PAÍS
COMPETITIVO
Investir em educação profissional se tornou
requisito para um crescimento econômico
sustentável. Baixa ocupação de vagas
técnicas aumenta necessidade de grades
curriculares sintonizadas com a
realidade do setor produtivo

3
1 Companhia teatral faz a abertura do 4º Congresso Internacional
Brasil Competitivo, em 2006
2 Geraldo Alckmin é o palestrante da Diálogos MBC, em 2018
3 Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, conversa com
associados do MBC durante a série Diálogos, em 2020

COMPETITIVIDADE

BENCHMARK

ENTREVISTA

Risco do ambiente de
negócios e custo Brasil
indicam urgência de reformas

Programa do governo de MG
é referência em seleção
de lideranças

Patricia Ellen, secretária de
Desenvolvimento Econômico de SP,
aposta em inovação para retomada

Revista Brasil+ foi lançada em
2016 para veicular conteúdos
exclusivos sobre governança,
gestão e benchmarks de
empreendedorismo e inovação
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Reformas estruturais

Menos burocracia, mais capacidade de investimento, eficiência
na prestação de serviços e execução de projetos, além de um nível
adequado de intervenção estatal
e governança qualificada. Para alcançá-las, o Movimento defende
a realização de reformas estruturais. Isso porque o tamanho e a
atuação do Estado interferem diretamente no desenvolvimento
nacional, seja pelo investimento
público direto, seja pela condição
que permite um ambiente de negócios mais justo. Todavia, a realidade é que o Estado brasileiro
dispõe de baixa capacidade de investimento em razão de elevadas
despesas de custeio. A carga tribu-

tária, que aumentou de 25%, antes
do Plano Real, para 33% (com base
nos dados de 2019), é outro entrave a ser solucionado com reformas.
Para alertar sobre a necessidade de reverter este quadro insustentável e propor medidas que
aumentem a eficiência estatal,
em setembro de 2015, o Movimento lançou o Pacto pela Reforma do Estado, uma coalizão que
reuniu 19 governadores, líderes do
setor público, empresários e representantes da sociedade. O Pacto teve cinco grandes temas desdobrados em 15 ações prioritárias. Algumas delas foram: instituir
um modelo de governança, melhorar a receita do Estado, ampliar

a participação dos agentes privados, aumentar a eficiência dos
gastos públicos e garantir mais
transparência à sociedade.
O conjunto de ações do Pacto
visava a promover a competitividade e tornar a gestão pública mais
eficiente. “Foi uma ação de advocacy preocupada não apenas com
o desenho federativo, mas com a
implementação das mudanças estruturais que eram (e continuam)
necessárias”, diz Tatiana Ribeiro,
diretora executiva do MBC. Algumas propostas apresentadas foram a revisão do pacto federativo para reconfigurar os mecanismos de distribuição do orçamento e uma reforma Administrativa.
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Na visão de Gerdau, o papel da
tecnologia é fundamental no processo. “O avanço da digitalização
faz a máquina pública funcionar
melhor”, diz.
O Pacto influenciou a adoção
de algumas políticas públicas, como a criação do portal Simplifique!, do governo federal, para
acolher sugestões de desburocratização, e a publicação do Decreto 9.094/2017, que desobriga
cidadãos e empresas a entregar
atestados e certidões já existentes
em bases oficiais de dados. No Rio
Grande do Sul, uma lei de responsabilidade fiscal estadual foi
aprovada em 2016 com base na
agenda do Pacto.

Temas priorizados
no Pacto pela Reforma

Planejamento, Orçamento
e Governança para Resultados

Pessoas/Força de Trabalho

Receitas e Gastos Públicos

Contratos e Aquisições

Instituições e Accountability

2
1 Governadores se reúnem para discutir o Pacto pela Reforma do Estado
2 Lideranças empresariais apresentam a ideia de um Estado mais eficiente
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Digitalizar a economia
Transformação digital: uma tendência consolidada e em constante
evolução. Progressivamente, setores cada vez mais amplos da economia foram sendo impactados pela
tecnologia, facilitando a internacionalização dos processos produtivos.
Nos últimos dez anos, estas novidades, ao serem incorporadas ao cotidiano das pessoas, fizeram emergir um novo modo de viver. Como
este mundo virtual exige e carrega
mais eficiência, para ser mais competitivo, o Estado brasileiro deve
entrar na esteira da digitalização. Na
última década, quando promoveu
mudanças estratégicas, o MBC definiu a transformação digital como
um de seus pilares de atuação. Afi-

nal, a meta estabelecida de estar
entre as 30 economias mais competitivas em 2030 demanda uma
atualização de todo o setor produtivo em termos tecnológicos.
Em 2016, lançou o Manifesto
Brasil Digital reunindo diversos setores da economia. O documento
produzido pela coalizão, dividido
em sete eixos, agregou proposições para acelerar a transformação
tecnológica nos setores público e
privado. Ele previa um ambiente
regulatório com empresas 100%
digitais, novas relações trabalhistas e segurança de dados. Dentre
as propostas apresentadas, estavam a ampliação de serviços públicos digitalizados – por exemplo,

O Manifesto Brasil Digital é lançado no Encontro Anual do MBC, em 2016
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a emissão do documento de veículos, que teve seu processo de digitalização concluído em 2020. Paulo
Cunha, da Amazon, explica que as
mudanças regulatórias sobre estas
questões ocorridas nos últimos dois
anos foram essenciais em um mundo onde a tecnologia é parte da infraestrutura. Segundo Cunha, boa
parte do arcabouço construído se
deve a mobilizações do MBC.
A Estratégia Brasileira para a
Transformação Digital (E-Digital),
documento lançado pelo governo
federal em 2018 com metas de digitalização, também contou com
contribuições da coalizão Brasil Digital. A agenda prevê digitalizar
100% dos serviços públicos até o

capa

fim de 2022, gerando uma economia de R$ 38 bilhões até 2025.
Thiago Camargo, ex-secretário Nacional de Políticas Digitais no Ministério de Ciência, Tecnologia e
Informação (MCTI), afirma que a
participação do setor produtivo
nesta agenda é fundamental para
ajudar o governo a ver as deficiências e o potencial de quem, a partir
da modernização da economia, vai
gerar mais e melhores empregos.
Há três anos, o foco na transformação digital se expressou em uma
articulação com o setor público, por
meio do Grupo de Transformação
Digital dos Estados (GTD.Gov), que
reúne todos os entes federativos do
país em torno do assunto.

governança do programa
Ambiente Regulatório e Normatizações

Digitalização
no Setor
Público

SOCIEDADE

Digitalização
no Setor
Privado

Força de Trabalho Digital
Inovação e Empreendedorismo Digital
Infraestrutura Digital

1

1 Ministro Padilha recebe do presidente
executivo do MBC, Claudio Gastal, o
documento
2 Integrantes da Coalizão Brasil Digital
se reúnem com o ministro da Casa Civil,
Alexandre Padilha, para entregar o
Manifesto Brasil Digital, em 2017
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Pontes com os Estados Unidos
Poucos países no mundo valorizam tanto a inovação e a
competitividade quanto os Estados Unidos. Esta sinergia se
refletiu no relacionamento do
MBC e o Conselho Americano
de Competitividade (US Council
on Competitiviness). Junto com
a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e
o US Council, em 2007, o Movimento realizou três edições do
US-Brazil Innovation Summit.
Em pauta, o intercâmbio entre
brasileiros e norte-americanos

para oportunidades de cooperações binacionais em áreas estratégicas como Infraestrutura,
Pesquisa e Desenvolvimento.
“O futuro das Américas depende, em grande parte, da relação
entre Brasil e Estados Unidos.
Nós somos as duas maiores economias, as duas maiores democracias. Estes eventos buscavam estreitar as relações para
fortalecer a potencialidade de
ambas as nações”, diz Deborah
Wince-Smith, presidente do
conselho americano.

Abertura do 1º US-Brazil Innovation Summit, no Brasil, em 2007
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O futuro das Américas
depende, em grande parte, da
relação entre Brasil e Estados
Unidos. Nós somos as duas
maiores economias, as duas
maiores democracias.
Deborah Wince-Smith,
presidente do US Council on Competitiviness
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Educação como prioridade
A educação é a base de qualquer projeto de desenvolvimento
a curto, médio e longo prazos. Para isso, o MBC tem uma agenda
definida: eliminar o analfabetismo
funcional e ampliar a abrangência
do ensino técnico-profissionalizante. A meta é a geração de uma mão
de obra alinhada ao cenário de
transformações em que novas ocupações substituam antigas formas
de produzir e gerar riqueza.
“Atualmente, há uma busca intensa por profissionais com habilidades técnicas. Por isso, a educação
técnico-profissional pode ampliar
a diferenciação competitiva e o potencial de geração de renda dos jovens”, opina Tatiana Ribeiro, diretora executiva do MBC. Especialistas
apontam ainda para o crescimento
do conceito de lifelong learning,
que significa um aprendizado continuado, em que o aluno, mesmo
depois de concluir as etapas formais da educação, prossegue em
trilhas específicas para complementar a formação profissional.
Os impactos da Covid-19 nas
taxas de atendimento escolar confirmam a relevância de uma agenda voltada à educação. No segundo trimestre de 2021, aumentou
171,1% o volume de crianças e jovens, de 6 a 14 anos, fora das escolas, na comparação com o mesmo
período de 2019. Isso significa 244
mil alunos não matriculados. É 1%
do total desta faixa etária, a maior
taxa observada nos últimos seis
anos. Houve também elevação significativa do número de crianças
que, em idade para estarem no ensino fundamental (6 a 14 anos),
estavam na pré-escola (702,7 mil
em 2021, ante 396,8 mil em 2019).

Os dados foram tabulados pelo Todos Pela Educação a partir de informações da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua).
Por isso, a implementação de
uma gestão educacional integrada
entre União, estados e municípios,
com envolvimento da comunidade

171%

escolar, assume um papel determinante para melhorar aspectos
fundamentais, como aprendizagem, ensino, avaliação, valorização do professor, rotina escolar e
política educacional. Quanto mais
integrado for este ecossistema,
mais competitividade haverá no
setor produtivo.

X

foi o aumento no volume de estudantes de 6
a 14 anos fora das escolas no segundo trimestre
de 2021 — percentual equivalente a 244 mil
alunos não matriculados
Comparação 2021/2019

2º Seminário de Educação teve a presença do ministro da Educação,
Fernando Haddad, em 2007
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Plataforma mais gestão
Resultado da experiência do
MBC no desenvolvimento de projetos de governança no setor público, a plataforma Mais Gestão,
lançada em 2017, absorveu toda
a expertise do PMGP em órgãos
dos três níveis da Federação. Por
meio dela, foi possível personalizar as soluções à realidade de municípios Brasil afora. “Estes programas conseguiram inserir uma
cultura de resultados e transparência no cotidiano dos prefeitos”,
comenta Romeu Neto, diretor
executivo do MBC.
Foi o caso da Prefeitura de Iracemápolis (SP), que, em 2018,
alcançou o seu primeiro superávit
fiscal em seis anos. Além de um
aumento na arrecadação, a cidade passou por melhorias administrativas que proporcionaram uma
redução de R$ 1,3 milhão na des-

pesa anual. Os processos de aquisição e distribuição de medicamentos também foram redesenhados – já que quase metade das
compras era feita sem licitação – e
passaram a ser realizadas pelo sistema de registro de preços.
A meta de Ariquemes, localizada a cerca de 200 quilômetros
de Porto Velho (RO), estava na
pasta da Educação. O desafio era
aprimorar o desempenho dos 14
mil alunos do primeiro ao quinto
ano nas 21 escolas municipais. O
trabalho envolveu professores, coordenadores e orientadores educacionais, além de analistas, gestores e pedagogos da Secretaria
Municipal de Educação. Os estudantes do terceiro ano registraram
melhora de até 75% nas notas em
Língua Portuguesa e de até 85%
em Matemática.

Iracemápolis, no interior de São Paulo,
teve seus processos de gestão reformulados
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Programas de
governança
disseminaram a
cultura da gestão de
excelência com o
objetivo de ampliar a
competitividade
nacional e melhorar
a qualidade dos
serviços públicos

Gestão orçamentária da prefeitura foi otimizada
com a plataforma Mais Gestão

capa

R$

1,3 milhão

foi a redução atingida
nas despesas da
Prefeitura de
Iracemápolis (SP)
em 2018, quando o
município alcançou o seu
primeiro superávit fiscal
em seis anos

75%

nas notas em
Língua Portuguesa e

85%

em
Matemática foi o
aumento registrado
pelos alunos do ensino
fundamental em
Ariquemes (RO)

Rendimento escolar dos alunos
da rede municipal de ensino de
Ariquemes (RO) melhorou com
o auxílio do programa do MBC
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Um custo altíssimo para o Brasil

“Sempre se soube que há um
alto preço a se pagar para fazer
negócios no país, mas quanto?”,
pontua Rogério Caiuby, consultor
executivo do MBC, ao detalhar a
abrangência do estudo do Custo
Brasil, produzido em 2019, em parceria com a Secretaria Especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), do Ministério da
Economia. O levantamento concluiu que o Custo representa um
total de R$ 1,5 trilhão ao ano para
o setor produtivo, entre dificuldades estruturais, burocráticas e
econômicas. Este montante equivale a 22% de tudo o que o Brasil
produzia por ano.

Desde que surgiu, ainda na
década de 1990, a expressão
aponta para entraves como a
complexidade tributária, a insegurança jurídica, os gargalos logísticos e a burocracia, os quais
se refletem em perdas significativas de oportunidades no mercado global e até na atividade
econômica doméstica. “Para mapear, afinal, quanto uma empresa
brasileira tem condições para
competir, buscamos conhecer a
composição do ciclo de vida produtiva dela, depois, fomos entender o efeito dos entraves em cada
uma das etapas do ciclo”, conta
Tatiana, do MBC.

O cálculo resultou em uma
mandala com 12 elementos que,
juntos, compõem o cotidiano
produtivo do país. Só para recolher impostos, por exemplo, a
sociedade paga até R$ 280 bilhões por ano. A contratação de
mão de obra tem um teto de R$
260 bilhões. Cinco fatores somam cerca de 70% do custo total: financiamento, formação e
qualificação do capital humano,
infraestrutura, insegurança jurídica e tributos.
Para efeito de comparação, foi
adotado como referência o ambiente negócios dos países da Organização para a Cooperação e

Dados do Custo Brasil são debatidos no Encontro Anual de 2019 do MBC
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Desenvolvimento Econômico (OCDE). Na média, eles têm um custo
19% mais baixo para abrir um negócio, por exemplo.
Tatiana explica que, com base
nesta mensuração, buscou-se desenvolver metodologias de avaliação de propostas do setor produtivo para a melhoria da competitividade do Brasil baseada na avaliação
de impacto e viabilidade. A partir
desta sistematização, o governo
federal criou o Programa de Melhoria Contínua da Competitividade. Por meio da seleção, foi possível quantificar o impacto potencial
de cada projeto na solução do respectivo elemento da mandala.

R 1,5 TRILHÃO

O trabalho prossegue. Em
2021, o MBC firmou uma parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) para a construção de
um portal que reúne todas estas
informações: o Observatório do
Custo Brasil. Projetos estratégicos que possam render resultados efetivos foram selecionadas
e estão sendo acompanhados. A
agenda de enfrentamento do
Custo gerou reflexos no Congresso com a criação da Frente
Parlamentar pelo Brasil Competitivo, em junho de 2021, presidida pelo deputado Alexis Fonteyne, com o apoio do MBC na
secretaria executiva.

ao ano é quanto o Custo
Brasil impacta no setor
produtivo

5 fatores representam
cerca de 70% do Custo

J
Financiamento

K

P

ƒ

¡

Formação e
Qualificação
do Capital
Humano

Infraestrutura

Segurança
Jurídica

Tributos
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CUSto brasil composto por 12 elementos
COMPARADOS COM OS PAÍSES DA OCDE
Retomar ou encerrar o negócio

Restrições em recuperações judiciais
e encerramento das empresas.

Abrir um negóci

Alto custo para abrir u
Longo prazo para form

Competir e ser desafiado de forma justa

Excesso de interferência governamental em atividade econômicas.
Excesso de subsídios e desonerações.
Proteção de mercados locais mediante limitações
à livre entrada de investimento estrangeiro direto.

Reinventar o negócio

Limitações nas capacidades de inovação.

Acessar serviços públicos

Limitada digitalização de serviços.

Baixa efetividade dos serviços.

Honrar tributos

Alta complexidade tributária.
Carga tributária elevada para empresas.
Cumulatividade e tributos nas exportações.
Informalidade e sonegação.

Integrar com cadeias
produtivas globais

Altas tarifas de importação.
Limitações ao comércio de serviços.
Barreiras não tarifárias.
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Atuar em ambiente
jurídico-regulatório

Instabilidade e baixa eficácia
Baixa efetividade e agilidade

capa

io

um negócio.
malizar um negócio.

Financiar o negócio
Limitada oferta de capital.
Elevado custo do crédito.
Elevado risco-país.

Empregar capital humano

Limitações nas habilidades da força de trabalho.
Encargos trabalhistas elevados.
Alta judicialização e risco trabalhista.

ENTORNO
INSTITUCIONAL E
MACROECONÔMICO
Funcionamento
das instituições.
Serviços públicos
essenciais
de qualidade.

Dispor da infraestrutura

Elevados custos e baixa qualidade.
Imprecisão e baixa efetividade da regulação ambiental.
Insuficiente infraestrutura de telecom.
Deficiência na rede de saneamento.
Limitações da infraestrutura de mobilidade urbana.

Equidade
e inclusão
econômica.
Baixa “pegada
de carbono”.
Estabilidade
monetária.

Acessar insumos básicos
Elevado preço da energia elétrica.
Elevado preço do gás natural.

eficaz

Equilíbrio
fiscal.
Balanço de
pagamento
equilibrado.

a da regulação.
e do enforcement legal.
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Impulso necessário
Apesar de avanços recentes
com os leilões de aeroportos e rodovias e a definição de marcos regulatórios, o país está longe de atingir o volume necessário de investimentos em infraestrutura para
superar gargalos históricos. A análise das três últimas décadas mostra
que aplicamos cerca de 2% do PIB
na área de Estratégia – um aspecto
que determina de forma definitiva
as condições de competição no
mercado global. A situação brasileira foi retratada no último ranking
(de 2018) do Banco Mundial sobre
qualidade da infraestrutura das nações. O país ocupava a 56ª colocação, com uma pontuação de 2,93
(em uma escala que vai de 0 a 5). A
posição é pior do que a de economias como a do Vietnã, por exemplo
(39º). A Alemanha, que lidera a pesquisa, tem pontuação de 4,37.
Peça fundamental no tabuleiro
da eficiência competitiva nacional,
a infraestrutura tem tido espaço
importante na agenda da organização. Dentre as iniciativas, estão, por
exemplo, as articulações de apoio
a uma série de renovações de concessões ferroviárias. Romeu Neto,
diretor executivo do MBC, explica
que o objetivo do trabalho é amplo:
aumentar a participação das ferrovias na matriz de transportes do
país, garantindo mais eficiência logística ao setor produtivo, além de
benefícios socioeconômicos, como
reduções de poluentes e acidentes.
O trabalho desenvolvido em parceria com a consultoria Accenture garantiu a autorização, pelo Tribunal
de Contas da União (TCU), de renovar antecipadamente importantes
ramais ferroviários. Isso vai permitir o aumento na movimentação de
cargas de grãos, álcool e derivados
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Série de renovações de
concessões de ferrovias apoiadas
pelo MBC visa melhorar a
eficiência logística no país
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de petróleo, além de novos investimentos nas malhas ferroviárias.
Antes disso, porém, o MBC esteve nas discussões que deram origem à Empresa de Planejamento
e Logística (EPL), cujo grande projeto era o trem de alta velocidade
entre São Paulo e Rio de Janeiro para a Copa do Mundo de futebol, de
2014. A obra não avançou, mas o
diagnóstico feito permaneceu: o

Brasil precisava, à época, de R$ 660
bilhões em investimentos massivos
em rodovias, ferrovias, hidrovias e
portos. Este montante teria um impacto de R$ 107 bilhões por ano no
PIB e, no caso dos desempenhos da
indústria e do agronegócio, geraria
um crescimento de 35%.
A pauta de infraestrutura também é fruto de parceria recente do
MBC com o governo do estado de

Minas Gerais. Junto com a consultoria Accenture, o Movimento realizou estudos técnicos para o planejamento e a modelagem logística de um anel rodoviário de 100
quilômetros na região metropolitana da cidade. O rodoanel deverá
tirar milhares de veículos das ruas
de Belo Horizonte, impactando positivamente a mobilidade na capital mineira.
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Visão de longo prazo
É impossível pensar no redesenho do Estado sem considerar governança, visão de longo prazo, planejamento e metas como elementos centrais para pautar o bom funcionamento das políticas públicas.
A Agenda Nacional de Gestão
Pública, elaborada em 2009 em
parceria com a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), da Presidência da República, teve este
propósito. Seis eixos de diagnósticos e soluções para modernizar
o Estado compuseram o trabalho.
Foram eles: construção das burocracias profissional e meritocrática, qualidade da política pública, pluralismo institucional, repactuação federativa nas políticas
públicas, papel dos órgãos de controle e governança. A união com o
MBC teve o propósito de assegurar
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a participação do setor produtivo
no conjunto de recomendações da
proposta, já que a competitividade
da economia tem relação direta
com a qualidade das políticas produzidas pelo Estado. “O papel do
MBC foi fundamental no sentido de
garantir a continuidade da discussão sobre a influência da qualidade
da gestão pública no desenvolvimento do país, independentemente do governo que está no poder”,
comenta Patricia Audi, à época diretora da SAE.
Passados 11 anos de seu lançamento, alguns dos desafios elencados pela Agenda permanecem: o
Brasil precisa passar por uma ampla
reforma Administrativa e necessita
ter um desenho institucional mais
flexível, assim como debater um
novo pacto federativo.

O papel do MBC
foi fundamental
para a discussão
sobre a influência
da qualidade da
gestão pública no
desenvolvimento
do país.
Patricia Audi,
ex-diretora da Secretaria
de Assuntos Estratégicos (SAE),
da Presidência da República

capa
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Diálogo permanente
É comum pensar que as mudanças estruturantes de uma nação
nasçam e dependam exclusivamente do Poder Executivo. O seu arrojo
em levar projetos adiante é crucial,
mas não suficiente. Se muitas das
iniciativas do MBC foram feitas em
parceria com o Executivo, o diálogo
se estendeu ao Congresso Nacional
e aos ministérios.
Este estreito relacionamento
com o Legislativo se traduz atualmente no trabalho desenvolvido
com a Frente Parlamentar Mista
pelo Brasil Competitivo. Presidida

pelo deputado Alexis Fonteyne e
tendo o MBC na secretaria executiva, a frente reúne cerca de 200 congressistas que concentram esforços
na elaboração de um conjunto de
projetos, medidas provisórias e
emendas constitucionais capazes de
promover avanços na estrutura econômica nacional e, por consequência, reduzir o Custo Brasil.
Dentre as prioridades da frente, estão as reformas Tributária e
Administrativa, além da promoção
de um ambiente jurídico-regulatório mais adequado, propondo a

desburocratização e a simplificação
da legislação de incentivo à competitividade nacional. Atuação similar,
de auxílio na agenda de projetos,
ocorreu com a Frente Parlamentar
Mista da Economia e Cidadania Digital, criada em 2019, na Câmara dos
Deputados, para fomentar o debate
sobre a transformação digital. Hoje,
o grupo está à frente da pauta do
marco legal da Inteligência Artificial
(IA), no Senado, e atuou em discussões recentes, como as do Marco
Legal das Startups e da Lei Geral de
Proteção a Dados (LGPD).

1

3

2

1 Frente Parlamentar Brasil Competitivo é lançada em evento na
Confederação Nacional da Indústria (CNI)
2 Tatiana Ribeiro e Romeu Neto, diretores executivos do MBC, e o
presidente da Frente Brasil Competitivo, Alexis Fonteyne, em reunião-almoço promovida pela Frente com o ministro de Infraestutura,
Tarcísio de Freitas, em Brasília
3 Ministro da Economia, Paulo Guedes, apresenta cenário para
deputados e convidados da Frente Brasil Competitivo
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Governança no plano federal
Em 2011, o MBC auxiliou a
execução de programas de governança e gestão no governo federal. As ações, realizadas em diversos ministérios, fizeram parte dos
trabalhos desenvolvidos na Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC),
criada pela ex-presidente Dilma
Rousseff. Cerca de R$ 42 milhões
foram investidos pelo setor privado nestas iniciativas. É dessa época o sistema de monitoramento

de projetos estratégicos implantado na Casa Civil, que, por sua eficácia, seguiu em execução pelos governos posteriores.
A CGDC tinha o objetivo de
ampliar a eficiência e a qualidade
do serviço público, formada tanto por membros do setor público
quanto agentes privados. A presidência do órgão foi ocupada pelo fundador do MBC, Jorge Gerdau (que se afastou das atividades
do Movimento). Claudio Gastal,

Cerimônia de lançamento da CGDC no Palácio do Planalto, em Brasília
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ex-diretor presidente do Movimento, atuou na secretaria executiva da Câmara.
Na gestão do ex-presidente Michel Temer, em 2016, com a reativação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Gerdau
foi convidado a integrar o chamado “Conselhão”. Nas reuniões do
colegiado, em pauta assuntos relacionados às metodologias de
gestão e governança estratégica e
à economia digital.

capa

Fluxo de trabalho da Câmara de Gestão apoiada pelo MBC

CGDC

ministérios

casa civil

Propõe prioridades
e formas de atuação

Estruturação
dos projetos

Articulação e
monitoramento

Acompanhamento e avaliação dos resultados

1

1 O presidente do Conselho Superior do MBC,
Jorge Gerdau, participa da 48ª Reunião do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social, junto com o conselheiro do MBC,
Afonso Lamounier
2 Representantes de diversos setores participam
da 48ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social

2
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Impactos da pandemia

Serviços de mobilidade, saúde
e educação por meio de aplicativos, reuniões por teleconferência
e eventos híbridos se tornaram comuns desde que a crise sanitária
impactou o mundo. Para o poder
público, o desafio foi ainda maior.
Alicerçado em sua maior parte por
estruturas analógicas, o Estado
teve de rever suas formas de atuação em um curto espaço de tempo.
Mais do que isso, o momento mostrou ao mundo – e ao Brasil – como
são necessárias ferramentas modernas de gestão e atendimento
aos cidadãos. Ao mesmo tempo
que as medidas incluíam manter
o maior número de pessoas em
isolamento social, também passavam por mecanismos de gerenciamento dos casos de infecção e
tratamento contra a Covid-19.

Em meio a um cenário jamais
vivido pela administração pública,
em julho de 2020, o governo paulista firmou um acordo de cooperação técnica com o MBC. A iniciativa, viabilizada com o apoio de associados, possibilitou o desenvolvimento de ferramentas para ações
de combate ao coronavírus, dentre
elas uma plataforma de acompanhamento e controle da estratégia
de testagem nas cidades paulistas.
“O MBC teve força de articulação de outras empresas em um nível de engajamento sem precedentes”, diz Patricia Ellen, secretária de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São
Paulo. A atuação conjunta permitiu
ainda a realização de uma pesquisa
com o uso de IA para o diagnóstico
da Covid-19 pela tosse do paciente.

O MBC teve uma
força de articulação
sem precedentes.
Patricia Ellen,
secretária de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia
do Estado de São Paulo
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Como agiremos agora

Pib per capita

R$ 33 mil

R$ 46 mil

2018

2030

Só existe crescimento econômico
quando há poupança e investimento.
Jorge Gerdau,
presidente do Conselho Superior do MBC

“Só existe crescimento econômico quando há
poupança e investimento.” A afirmação, sempre repetida por Jorge Gerdau, é um indicativo do caminho
a ser trilhado pelo Brasil nos próximos anos. Para isso, será preciso buscar o reequilíbrio entre as despesas e a geração de receitas, o que implica obrigatoriamente realizar reformas, já que o gasto público
cresceu num ritmo muito acima da expansão do PIB.
Neste sentido, as reformas Tributária e Administrativa são pautas abertamente defendidas pelo MBC.
A partir da visão de tornar o Brasil uma das 30
nações mais competitivas do mundo até 2030, o Movimento traçou metas alinhadas às necessidades de
reformas estruturais que permitam mudanças no tamanho e na forma de atuação do Estado. Para alcançar este patamar, o MBC entende que é preciso elevar
o PIB per capita em 4% ao ano até o fim da década
– o que significa sair dos R$ 33 mil atuais (valores de
2018) para R$ 46 mil daqui oito anos.
Como produzir riqueza no Brasil continua sendo
muito caro, calcular o valor do custo foi um passo
importante, assim como mapear as razões disso.
Uma vez que o Custo Brasil está na casa de mais de
um quinto do PIB – 22% da riqueza produzida por
aqui é desperdiçada –, o Movimento aponta para a
necessidade de redução deste número, para 10% do
PIB, até 2030.
A mensuração do impacto da maior digitalização
do setor produtivo para o aumento da competitividade do país também é um dos objetivos do Movimento para reforçar as políticas públicas voltadas à
transformação digital, trabalho que se relacionará
com a frente de governança e gestão no sentido de
estimular estratégias digitais em todas as esferas da
máquina pública. A revisão do pacto federativo figura também na agenda dos próximos anos, além de
iniciativas voltadas à melhoria da educação e ao debate sobre a responsabilidade socioambiental do setor produtivo. “Nossas metas são ousadas e exigem
mobilização geral da sociedade. Não vamos conseguir
resolver os problemas estruturais nacionais se os motivos que vão além dos muros das empresas não forem
corrigidos. E isso só será possível com mais participação do setor privado. O que nós queremos, no fim
das contas, é melhorar a qualidade de vida das pessoas”, resume Gerdau.
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Na vanguarda
da gestão
Em 2022, Pernambuco comemora 15 anos da implantação do Programa
Modernizando a Gestão Pública (PMGP). Iniciado pelo ex-governador
Eduardo Campos, o programa do MBC auxiliou o estado a qualificar a
prestação de serviços na Educação, na Saúde e na Segurança Pública,
além de melhorar a condição fiscal

Foto: Shutterstock

Por filipe lopes
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Pública (PMGP), lançado pelo MBC
para aprimorar a qualidade da prestação de serviços e dar mais eficiência à gestão do setor público.
A efetividade das iniciativas do
programa despertava o interesse
de líderes políticos, empresariais e
do terceiro setor. O PMGP era comprovação de que ações planejadas
entre os três agentes poderiam ter
respostas eficazes. “O professor
Falconi nos fez uma apresentação,
e Eduardo [Campos] topou no mesmo dia”, lembra Geraldo Julio, ex-prefeito de Recife, secretário de
Planejamento e Gestão de Pernambuco entre 2007 e 2011 e atualmente à frente da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do
estado. A ideia era transferir o mesmo método de trabalho da pasta
do Planejamento (administrada por
Julio), de otimização orçamentária
e redesenho de processos de gestão, para as áreas da Saúde, da Educação e da Segurança Pública.
Parceria firmada. Nos anos seguintes, o modelo do PMGP em
Pernambuco incluiu redução de
despesas, busca por melhoria nos
custos de aquisição de bens e serviços por meio de uma reformulação dos processos de compras. Para garantir a participação popular,
o estado foi dividido em 12 territórios, que passaram a contar com
um banco de dados com sugestões
enviadas pela sociedade para ações
do governo. O programa também
focou em aumentar a receita pernambucana por meio do aperfeiçoamento dos métodos de arrecadação e acompanhamento de indicadores nas áreas atendidas.
Em 2007, primeiro ano do mandato de Campos, com o esforço de
meta fiscal estabelecida pelo PMGP,
o estado conseguiu alcançar um
superávit de R$ 524 milhões.
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A

ssim que foi eleito governador de Pernambuco, em
2006, Eduardo Campos entrou em contato com o consultor Vicente Falconi – do
Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG),
atual Falconi Consultores –,
solicitando uma reunião de trabalho. Embora ambos ainda não tivessem a exata dimensão da profundidade do assunto que tratariam,
Campos – político falecido em 2014
em um acidente aéreo, durante a
campanha à presidência da República – já tinha em mente a ideia
de realizar uma gestão de impacto
à frente do governo estadual a partir de 2007. A tarefa não seria simples. Naquele momento, o estado
pernambucano registrava problemas estruturais nas contas públicas,
com déficits orçamentários acumulados. Era preciso equilibrar receitas
e despesas. Sozinho, no entanto,
Pernambuco não conseguiria levar
adiante uma tarefa tão complexa.
A união com o setor privado era
fundamental, além do apoio técnico de uma consultoria com experiência em iniciativas de governança
no setor público.
O encontro, intermediado pelo
presidente fundador do Movimento
Brasil Competitivo (MBC), Jorge Gerdau, foi o pontapé inicial para uma
ampla parceria entre o governo de
Pernambuco e o MBC. O então governador buscava auxílio para viabilizar um programa de governança e
gestão com ações transversais, em
várias áreas administrativas. O enlace com o MBC tinha razões para
acontecer. No ano anterior, a Prefeitura de São Paulo, o Ministério do
Desenvolvimento Social e outros órgãos já haviam experimentado bons
resultados baseados em medidas
do Programa Melhorando a Gestão

PMGP auxiliou
Pernambuco
a melhorar
métodos de
arrecadação e
qualidade dos
serviços públicos
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Resultado financeiro (em R$ milhões – consolidado)
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Fonte: Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz PE)

HISTÓRICO DE RESULTADOS
• Maior cobertura de ensino médio integral do país
• Educação estadual saiu do 17º lugar, em 2007, para a
liderança do Ideb, em 2015
• Redução do índice de mortalidade infantil de 18,71 para
12,25 por mil nascidos vivos, entre 2006 e 2019
• Enfrentamento da violência com ações preventivas,
como reformas prediais, aquisição de armamentos e
equipamentos
• Conquista de reequilíbrio fiscal com alcance de superávit
de R$ 524 milhões em 2007, primeiro ano do PMGP
Fonte: Ideb e Governo do Estado de Pernambuco
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METAS ALCANÇADAS
Na educação, o quadro também era desafiador. No ranking do
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) de 2007, o
estado ocupava o 17º lugar. Com
as mudanças executadas, os níveis
de aprendizagem foram evoluindo
de forma gradual, até alcançar a
primeira colocação em 2015. A
rede de escolas integrais passou de
20 centros, em 2007, a 388 unidades, em 2018. Em 2020, o estado
tinha a maior cobertura de ensino
médio integral do país, com 54%
de suas escolas públicas atendidas,
segundo o Ideb.
A violência também preocupava. Em 2007, figurava como o terceiro estado mais violento do Brasil, com taxa de homicídio de
53,04 por 100 mil habitantes, de
acordo com o Atlas da Violência,
apurado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). A capital, Recife, chegou a ser a segunda
mais violenta em 2007, segundo o
mesmo Atlas. Graças ao projeto
Pacto pela Vida, criado em 2007,
Pernambuco conseguiu coibir a escalada da violência. O trabalho da
Secretaria de Defesa Social se dedicou a ações preventivas contra
os crimes, reestruturando a capacidade física das corporações de
segurança com reformas prediais
e aquisição de armamentos e equipamentos, além de contratação de
funcionários.
A revisão de processos internos na Secretaria de Saúde garantiu a redução do tempo médio de
espera para serviços de terapia intensiva (UTIs), de 66 para 42 horas, e traumato-ortopedia, de 35
para 15 horas, segundo dados oficiais. Pernambuco conquistou ainda um importante feito: a diminuição da mortalidade infantil. Em
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2006, o índice era de 18,71 entre
mil nascidos vivos (entre os dez
piores estados brasileiros). Em
2019, Pernambuco entrou na lista
dos dez estados com menor mortalidade, com 12,25 por mil.

Parceria iniciada por Eduardo Campos, exgovernador de Pernambuco, com o MBC foi
institucionalizada em 2015 e gerou amplos
resultados ao estado

Foto: Wagner Ramos

mudança de postura
A fim de alterar uma cultura de
burocracia enraizada durante décadas, foi preciso reformular toda
a estrutura governamental, a começar pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag)
– responsável por coordenar toda
a organização das ações da gestão,
bem como por engajar os servidores para alcançar as metas estabelecidas. “Até então, a pasta tinha a
tradição de apresentar uma estratégia, e não de cuidar do ciclo
completo de execução e avaliação.
Foi uma transformação muito
grande”, conta Geraldo Julio.
Um novo organograma foi desenhado. Algumas tarefas deveriam ser cumpridas a partir daquele momento: identificar as demandas da população, otimizar recursos para as ações necessárias,
realizar parcerias e garantir assistência a todos os municípios pernambucanos. Com o objetivo de
dar tração ao trabalho proposto
pelo MBC e pela Falconi, no escopo da Seplag, foram criadas seis
secretarias executivas, além da
Chefia de Gabinete, do Núcleo Integrado de Comunicação e do Instituto de Gestão.
A imagem de ineficiência do
servidor público, como um todo,
foi outro desafio a ser encarado –
o que, na opinião de Geraldo Julio,
foi superado com transparência
em cada setor. Com o projeto em
execução, o governo pernambucano passou a divulgar as metas e os
resultados alcançados. “A parceria

Mortalidade infantil

2006

18,71 ‰

2019

12,25 ‰
Fonte: Ministério da Saúde/IBGE

Redução do tempo de espera para
serviços de terapia intensiva (UTI) – em
horas

2006

2019

66 h
42 h

Fonte: Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE)
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Estrutura estratégica da Seplag

GABINETE DO SECRETÁRIO

Chefia de
Gabinete

Instituto de
Gestão

Núcleo Integrado
de Comunicação

Secoge (Secretaria
Executiva de
Coordenação Geral)

SEGPR (Secretaria
Executiva de Gestão
por Resultados)

Sepoc (Secretaria
Executiva de
Planejamento,
Orçamento e
Captação)

Seges (Secretaria
Executiva de Gestão
Estratégica)

Seam (Secretaria
Executiva de Apoio
aos Municípios)

Sepae (Secretaria
Executiva de Parcerias
e Estratégias)

Programa Chapéu de
Palha

Núcleo de Gestão por
Resultado
- segurança

Orçamento

Monitoramento

Escritório de Projetos

Estudos e
Modelagens

Administrativo

Núcleo de Gestão
por Resultado
- educação

Captação de Recursos

Escritório de
Gerenciamento de
Projetos

Fundo Estadual de
Apoio ao
Desenvolvimento
Municipal

Apoio a Gestão de
Parcerias

Financeiro

Núcleo de Gestão
por Resultado
- saúde

Contabilidade

Núcleo de Gestão por
Resultado
- mobilidade

Jurídico

Desenvolvimento de
Modelo de Gestão
por Resultados

Planejamento
Estratégico

Governança do
Conselho do
Programa de
Parcerias Estratégicas
de Pernambuco

Gestão de Pessoas

Tecnologia da
Informação

CPL

Ouvidoria

60

brasil

fevereiro de 2022

Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
(Seplag), do Governo do Estado de Pernambuco
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O então vice-governador Raul Jean Louis Henry Júnior, a primeira-dama
de Pernambuco, Ana Luíza, o governador Paulo Câmara, e o ex-governador
João Lyra Neto, em evento com a população

com o MBC mostrou ser possível a
execução de uma gestão de resultados no serviço público”, diz o secretário. Um processo seletivo para
contratação de analistas de gestão
também serviu para fortalecer o
conceito do programa: boas práticas para serviços mais ágeis. O ambiente de negócios sentiu os efeitos
de um orçamento mais bem gerido.
Entre 2007 e 2013, Pernambuco
gerou 500 mil empregos com carteira assinada e, no período entre
2004 e 2013, conseguiu reduzir o
índice de pobreza em 31,8%.
geração de renda
No Complexo Industrial e Portuário do Suape, um planejamento
estratégico realizado entre 2011 e
2012, com parceria do MBC e
apoio técnico da Accenture, possibilitou aperfeiçoamento do modelo de gestão portuária, desenvolvimento da governança do complexo industrial, mais agilidade nas
operações do porto e melhoria na
aplicação dos investimentos.

W
6 secretarias
executivas
foram criadas
para traçar
metas e
acompanhar
resultados
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Embora a Constituição Federal de 1988
tenha criado instrumentos importantes para
o planejamento do gasto público, como os
Planos Plurianuais (PPAs) e as leis orçamentárias, ter uma visão para além do mandato
de quatro anos tem sido determinante para
o crescimento sustentável de estados e municípios. “Prever a destinação dos recursos é
fator elementar para a sustentabilidade da
gestão e um indicativo de confiança ao setor
privado. O Estado precisa mostrar que tem
responsabilidade e compromisso com a governança”, opina Jorge Gerdau.
Foi o que motivou Pernambuco a estabelecer, em 2014, com suporte da consultoria Macroplan, um plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo – o Projeto
Pernambuco 2035, que, ainda hoje, orienta
as ações do setor público e auxilia a atração
e retenção de negócios privados. O estado
transformou em lei um plano diretor com
47 metas a serem alcançadas em duas décadas, além do apoio a 34 ações de interesse da iniciativa privada, que criam um ambiente favorável aos investimentos produtivos. O foco: orientar as ações dos setores
público e privado para assegurar um desenvolvimento ordenado. O documento é fundamentado em cinco pilares, com prioridades em educação e conhecimento; instituições de qualidade; qualidade de vida; coesão
social; e prosperidade. O objetivo é transformar Pernambuco em um dos cinco melhores
estados para viver, trabalhar e empreender.
Claudio Porto, sócio-fundador da Macroplan, considera os frutos de longo prazo do
PMGP em Pernambuco um caso concreto de
sucesso da atuação conjunta entre os setores público e privado. “Este modelo contribui
continuamente para a competitividade do
Brasil e para a reforma e a modernização do
Estado brasileiro, com o estímulo e consequente enraizamento de uma cultura de
qualidade e produtividade.”
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Foto: Shutterstock

Planejamento e
competitividade

Como
eles sabem
o que as
pessoas
precisam?

Como
a nossa casa
ﬁcou tão
inteligente?

Como
hoje é bem
mais fácil?

Como
a ciência
evoluiu tão
rápido?

No último ano, a vida cotidiana mudou muito
e a maneira de fazer negócios foi redeﬁnida,
tornando-se mais ágil, escalável e inovadora.
Os que usam AWS estão se beneﬁciando do ritmo mais rápido de inovação,
das funcionalidades mais abrangentes, do ambiente de computação seguro
e de alto desempenho para criar o que é necessário para hoje e amanhã.

Acesse o link e entenda como as soluções AWS
já estão tornando a vida um pouco mais fácil.
aws.amazon.com/pt/awsishow
© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas aﬁliadas. Todos os direitos reservados.

Lições amargas: uma
história provisória da
realidade, de Gustavo
Franco, reflete sobre os
desafios impostos pela
pandemia ao contexto
brasileiro, assombrado
pela repetição das
mazelas do passado
Por Filipe Lopes
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ma radiografia sobre os impactos econômicos e políticos da pandemia no Brasil,
baseada nos problemas que
assolam o país há décadas
e se replicam na atualidade.
Este é o ambicioso, porém
necessário, fio condutor de
Lições amargas: uma história
provisória da realidade. No livro, o
autor, Gustavo Franco, economista
e ex-presidente do Banco Central,
inicia sua análise por 2020, “o ano
que não acabou”. O texto oferece
uma clínica disposição dos fatos que
compõem a base da presente crise:
as ações (ou a falta delas) e as omissões do governo, além das suas
desculpas e narrativas atrapalhadas
frente às calamidades sanitária e
econômica. Posicionamentos que,
na conclusão do economista, alimentaram uma guerra ideológica.

Gustavo Franco, mestre em
Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ), com doutorado pela Universidade Harvard (Estados Unidos), foi um dos atores-chave na
criação do Plano Real. Mais jovem
presidente do Banco Central no
período democrático, testemunhou, em 1998, o índice mais baixo de inflação na história da instituição. A partir de sua formação
acadêmica e experiência prática,
o economista opina que todas as
manifestações do negacionismo
que invadiram o debate público
visam a promover claramente um
ataque sistemático ao conhecimento científico. “Esta morte da
expertise é uma das consequências mais devastadoras do politicamente correto, originado pela
esquerda e pelos populismos de

Foto: Unsplash

Aprender
com a crise

resenha

direita, ambos atacando o conhecimento especializado e a complexidade em muitos assuntos de políticas públicas.”
Ao analisar a realidade da população frente à crise imposta pela pandemia, o economista sublinha as decisões descoordenadas
do governo, injetando um tom
ainda mais dramático ao problema. Neste ponto, ele traça um paralelo ao mito de Prometeu, símbolo da busca pela civilização e
pela cultura. Diz a lenda que, com
o fogo, foram outorgadas também
à humanidade as artes e as ciências. Prometeu rouba o fogo dos
deuses e obtém um castigo terrível: uma águia come um pedaço
de seu fígado, mas, durante a noite, o órgão se regenera – e o suplício se repete no dia seguinte, todos
os dias, pela eternidade.
Os impactos desastrosos da
Covid-19 ainda serão sentidos por
gerações, admite o autor. Com a
maioria da população vacinada e
a economia minimamente estabilizada, porém, será possível retomar um crescimento seguro.
Por enquanto, segundo Franco, todos aguardam ansiosamente para
tratar 2020 como um capítulo superado da história. Entretanto, é
certo que o ano entrará para a
triste galeria dos tempos amargos
de 1914 (Primeira Guerra Mundial), 1929 (Grande Recessão) e
1939 (Segunda Guerra Mundial),
no século 20, ou 2001 (11 de Setembro) e 2008 (crise financeira iniciada pela quebra do banco Lehman
Brothers), no século 21. Eventos
terríveis nos quais, igualmente,

sua extensão e consequências não
puderam ser vislumbradas enquanto ocorriam.
Imerso neste emaranhado, o
Brasil enfrenta, ainda, suas mazelas históricas, como os entraves
relativos às taxas de juros, a responsabilidade fiscal, o mercado de
trabalho e o comércio internacional, que condicionam o país à estagnação, na esperança de uma
“fórmula mágica”.
“O Brasil adora um remédio milagroso. Este tipo de advertência, no
passado, poderia servir para moderar a nossa propensão ao autoengano, mas, depois de tanta procrastinação, de algumas décadas perdidas e da pandemia, é preciso mudar
o tom. Muitas portas já se fecharam,
perdemos um tempo irrecuperável
e talvez não seja mais possível retornar à primeira divisão. Exceto por
um truque no ‘tapetão’”, avalia.
As reformas estruturantes também são objetos de reflexão na obra.
Propostas que, mesmo reconhecidas como necessárias pela maioria

dos protagonistas da vida pública
brasileira, caducam antes de serem
aprovadas. Esta lógica implacável
demonstra como o próprio conceito de reforma foi cooptado e abafado por um discurso pretensamente modernizador, mas que, na
prática, está voltado a atrapalhar
qualquer mudança que contrarie
interesses escusos.
“Caímos em uma armadilha
terrível: não se consegue perceber
o efeito das ‘reformas’ dos últimos
anos, pois a economia não cresce
já faz tempo, e passamos a culpar
as reformas que, na verdade, não
fizemos, pois ingerimos o medicamento reformador em dosagens
excessivamente diluídas”, lamenta
Gustavo Franco. Ele chama a atenção para o fato de que, a despeito
das perdas, toda crise oferece lições
de imenso valor e, com elas, a oportunidade de refletir sobre os rumos
econômicos e políticos de um país,
para que se reencontrem, enfim,
os caminhos que possam levar à
nação que todos desejam.

FICHA TÉCNICA
Título: Lições amargas: uma
história provisória da realidade
Autor: Gustavo Franco
Editora: Intrínseca | Selo
História Real
Ano: 2021
Páginas: 256
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novo polo
europeu
Uma eficiente equação que contempla inovação,
mobilidade, educação de ponta e qualidade de vida
transformou Manchester, um antigo ícone da
Revolução Industrial, na cidade europeia mais
atraente para novos negócios
Por Dimalice Nunes

h

á muito que chaminés
fabris em construções
de tijolo aparente não
definem Manchester.
Se, durante a Revolução
Industrial, a cidade se
tornou a primeira industrializada do mundo, após a Segunda Guerra Mundial, sua sorte mudou. Entre 1961
e 1983, Manchester perdeu 150 mil
empregos industriais, enquanto a
economia de outras regiões do
Reino Unido se revitalizava. Muitos
trabalhadores se viram obrigados
a emigrar – e a falta de perspectiva
para os jovens foi cantada até o
fim da década de 1990 por ícones
da cultura pop local (e global), como The Smiths e Oasis.
Contudo, os números indicam
que o desencanto é coisa do passado. Manchester é, hoje, uma das
cidades que mais rapidamente
crescem no Reino Unido, com uma

economia metropolitana que gira
em torno dos £ 62,8 bilhões (cerca de R$ 461 bilhões), dentro de
uma economia regional mais ampla no Norte do país que rende
mais de £ 300 bilhões (cerca de
R$ 2,2 trilhões). Apenas Manchester conta com 1,3 milhão de pessoas empregadas.
A regeneração e uma nova onda de desenvolvimento trouxeram
ares mais vibrantes à cidade, que
tem atraído investimentos a ponto
de desbancar Londres como a mais
atraente em ambiente de negócios
da Europa, de acordo com o ranking
Capital Finance International. Em
um novo relatório do Financial Times, o fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21, Manchester também se destaca. Dentre todas as grandes cidades da
Europa, ela vem em quinto lugar
na lista das dez com o melhor desempenho para o futuro. Quatro
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cidades alemãs – Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf e Stuttgart – encabeçam a lista. Contudo, na categoria “ambiente favorável aos negócios”, Manchester fica em primeiro lugar, demonstrando que seu
apelo como centro empresarial é
maior do que em qualquer outro
lugar da Europa. O Reino Unido, em
geral, se sai bem na categoria, com
suas cidades ocupando quatro dos
dez primeiros lugares restantes:
Leeds (3º), Glasgow (4º), Sheffield
(6º) e Birmingham (8º).
“Como berço da Revolução Industrial, Manchester continuou a
ser uma cidade que inova e oferece
muitas modernidades globais, do
primeiro computador programável,
ainda na década de 1940, ao isolamento do grafeno, o material mais
fino do mundo, feito na Universidade de Manchester, na década de
1960”, conta Tim Newns, CEO da
Midas, a organização que apoia o
investimento interno e o crescimento da atividade empresarial na
metrópole. “Algumas das belezas de
Manchester, agora, são a amplitude
e a diversidade de empresas que
fizeram dela sua casa e as comunidades de especialistas que temos
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aqui. Vemos crescer vários setores,
como o digital, o medtech, o de
manufatura avançada e o de baixo
carbono”, completa o executivo.
As indústrias digitais, segundo
Newns, crescem num ritmo particularmente expressivo: mais de
40%, nos últimos cinco anos, e já
partindo de uma base comparativa forte. Atualmente, a região metropolitana de Manchester conta
com seis “unicórnios”, startups
avaliadas em mais de US$1 bilhão.
Há pouco tempo, a consultoria de
software Codurance se somou às
outras cinco unicórnios nativas da
cidade: Boohoo, AO, AutoTrader,
The Hut Group e On The Beach.
De acordo com a Tech Nation and
Dealroom, o Reino Unido, hoje,
conta com cem empresas de tecnologia avaliadas acima de US$
1 bilhão, ao passo que eram 44
em 2017. Manchester recebeu £
163 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) em investimentos no setor
nos últimos quatro anos.
As indústrias de Inteligência
Artificial (IA), dados e segurança
cibernética também crescem de
forma rápida. Mais recentemente, destaque também para o setor

Investimentos em
infraestrutura de
transporte e educação
buscam desenvolver a
economia de Manchester.
A cidade também é um
centro educacional
conhecida por cursos
ligados à inovação

ƒƒ

As indústrias de IA,
dados e segurança
cibernética estão em
ascensão na região
metropolitana de
Manchester
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Berço da Revolução Industrial, Manchester continua inovadora: as indústrias
digitais crescem num ritmo expressivo, a mais de 40% nos últimos cinco anos

de baixo carbono, “em grande parte graças à meta ambiciosa da cidade de se tornar neutra em carbono até 2038”, afirma Newns. A
indústria e o comércio ainda estão
na vanguarda, mas os setores mais
flexíveis, baseados no conhecimento, são os que mais prosperam, como fintechs, mídia, lazer, educação
e saúde. Além disso, grandes empresas se estabeleceram por lá nos
últimos anos, incluindo Google,
BBC, Co-op, Kellogg's e Amazon.

Foco em mobilidade
e educação

Manchester se tornou a “ponta
de lança” da Northern Powerhouse, instituição do governo britânico
que tem o objetivo de ajudar empresas de todo o país a aproveitar
as oportunidades apresentadas
após a sua saída da União Europeia.
A atuação abrange especialmente
duas frentes: infraestrutura de
transporte e educação.
Segundo Henri Murison, diretor da The Northern Powerhouse
Partnership, a abordagem tem sido trabalhar em uma área mais
ampla, envolvendo toda a região
metropolitana da cidade, para de-

estratégia de ação
INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE
Construção da High Speed 2 (HS2), conectando oito das dez
maiores cidades do Reino Unido, incluindo Manchester. Reconstrução da Manchester Piccadilly, linha expressa que liga a cidade a Londres. Obra tem potencial para criar 40 mil novos
empregos e 13 mil novas moradias.
FOCO EM EDUCAÇÃO
Criação de um programa de habilidades para auxiliar a formação
de mão de obra da indústria digital, utilizando a vocação universitária da região, que conta com cursos inovadores capazes
de formar os profissionais necessários para o desenvolvimento
de novas frentes econômicas.
AÇÕES PARA SUSTENTAR O CRESCIMENTO
Estratégia industrial baseada em setores e especialidades de
alto valor agregado, com apoio aos setores de inovação digital
e pesquisa.
PARCERIAS E INCENTIVOS
Iniciativa público-privada prevê a criação de um benefício de
£ 7 bilhões para a criação de 100 mil empregos e um aumento no investimento em pesquisa e desenvolvimento.
SEGMENTOS EM ASCENSÃO
Fintechs, mídia, lazer, educação, saúde, manufatura avançada
e baixo carbono.
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senvolver a economia e aumentar
a produtividade. “Ao construir a
rede de bondes, foi possível trazer
trabalhadores de cidades da área
para o centro da cidade, para os
empregos criados lá”, conta o executivo. Isso ajuda a garantir prosperidade em toda a região.
Em termos de mobilidade, Manchester ficou em segundo lugar no
relatório do Financial Times, atrás
apenas Rotterdam, na Holanda. O
município britânico possui seu próprio aeroporto internacional, que
o conecta ao resto da Europa, à
Ásia e aos Estados Unidos. Também é bem servida por linhas de
trem para o resto do Reino Unido.
Isso melhorará drasticamente com
a segunda fase da High Speed 2
(HS2), bem como as melhorias
aguardadas para o Northern

a criar conectividade real em toda
a região, que viu um aumento de
26% no tráfego ferroviário nos últimos dez anos. Espera-se que a
reconstrução da Manchester Piccadilly, linha expressa ligando a
cidade a Londres, crie 40 mil novos
empregos e 13 mil novas moradias.
A estação HS2 no Aeroporto de
Manchester vai melhorar a acessibilidade do local e capitalizar o programa de investimento no Terminal 2. Já está em curso, também, a
expansão da Northern Powerhouse Rail, que criará uma ligação ferroviária de alta velocidade Leste-Oeste para conectar Manchester
a outras cidades do Norte, como
Liverpool, Leeds, Bradford, Newcastle, Sheffield e Hull. “Uma ‘cidade virtual’ maior no Norte pode,
no caso do Reino Unido, ser um con-

Powerhouse Rail. “A visão original
para o desenvolvimento da região
de Manchester se concentra em
uma ideia central: conectando estreitamente as grandes cidades do
Norte, podemos criar um todo
maior do que a soma de nossas
partes”, complementa Murison.
Portanto, trata-se de uma rede
interconectada de prósperos centros econômicos, permitindo que
as pessoas tenham acesso a empregos mais bem pagos e qualificados. “Isso ajuda a atrair as empresas de todo o mundo que buscam se capitalizar com estes talentos”, resume o executivo.
A construção da High Speed 2
(HS2), conectando oito das dez
maiores cidades do Reino Unido,
incluindo Manchester, já está em
fase final. Isso será vital para ajudar

RAIO X

MANCHESTER
POPULAÇÃO

441,2 mil
PIB

£ 62,8 bilhões

(cerca de R$ 461 bilhões)
PIB PER CAPITA

£ 23,1 mil

(cerca de R$ 173,25 mil)
BASE ECONÔMICA

Tecnologia, educação,
construção civil e varejo
EXTENSÃO TERRITORIAL

115,65 km², área semelhante à
de Santo André, no ABC Paulista
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Cultura e lazer: Heaton Park é um dos
maiores parques públicos da Europa

Bom para investir,
bom para viver
Não se redesenha a atividade econômica de uma cidade sem pessoas. E as pessoas
adoram Manchester. Quem
escolheu a cidade para estudar
ou trabalhar acaba por realmente fazer dela o seu novo
lar. O último ranking da revista Time Out elegeu Manchester como a terceira melhor
cidade no mundo para se viver,
atrás apenas de São Francisco
(Estados Unidos) e Amsterdã
(Holanda).
A pesquisa da revista ouviu
27 mil moradores das cidades
sobre gastronomia, cultura,
vida social e sustentabilidade.
Em seguida, combinou as respostas com as percepções da
própria equipe da revista e de
especialistas em todo o mundo para chegar à classificação

final. Manchester ficou em
primeiro lugar em categorias
como “simpatia”, “resiliência” e “vida noturna”.
Se a geografia não abençoou a cidade com sol na
maior parte dos dias, este outro “clima”, sem dúvida, contribui para atrair os jovens
profissionais tão necessários
para a revitalização da economia. Como não poderia
deixar de ser, o prefeito da
cidade, Andy Burnham, é fã
da qualidade de vida, do lazer, da cultura e da vida social que a cidade oferece. Em
um recente artigo na própria
Time Out, Burnham descreveu em tópicos o que faz do
seu “lar” um lugar especial
para se viver. Dentre os atrativos elencados por ele, estão

o forte senso de comunidade
de seus habitantes, a diversidade, os espaços para shows
e a vida noturna.
O Heaton Park, um dos
maiores parques públicos da
Europa, recebe eventos musicais desde a década de 1980,
auge da cena musical da cidade, que atravessou os anos de
1990 e se mantém ativa até
hoje. O prefeito lembra da
sua adolescência ao ouvir, em
shows no parque, os acordes
de ícones como New Order,
The Smiths e Joy Division. Agora, com o controle da pandemia e a retomada dos grandes
eventos, o prefeito aposta: logo verá jovens e velhos unidos
no Heaton Park na sexta à noite, numa enorme celebração
do que é viver em Manchester.
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Um número
crescente de
empresas se
mudaram para a
Grande
Manchester em
busca de jovens
profissionais e
graduados

dd
Entre 2010 e 2018,
o aumento de micro
e pequenas empresas
foi de 36%
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trapeso real a Londres. A região
pode ser globalmente significativa,
liderando a transição para a emissão zero de carbono e se mantendo como centro de energia e manufatura avançada, condições não
presentes em uma cidade como
Londres”, resume Murison.
A cidade também é um centro
educacional, lar da Universidade
de Manchester, internacionalmente conhecida por seus cursos
inovadores, e mais sete universidades de ponta, o que faz da região a maior comunidade universitária da Europa. Aproveitar este
imenso celeiro de jovens mentes
é objetivo de todo o esforço para
atrair novas empresas para a região. A cidade teve um aumento
de 36% das pequenas e microempresas de 2010 a 2018, o que gerou empregos e um crescimento
econômico estável. O desenvolvimento previsto da população da
cidade é de 15,1% até 2036.
“A colaboração entre empresas, academia e terceiro setor,
bem como os governos local e
central, está ajudando a cidade a
se basear em conquistas anteriores e a desbloquear investimentos
nos principais setores globais de
hoje”, reforça Tim Newns, ao lembrar que Manchester tem um histórico de sucesso de trabalho com
o governo do Reino Unido para
fornecer inovação. Isso levou a
um investimento significativo em
materiais avançados e manufatura: de £ 50 milhões (R$ 350 milhões). Com um orçamento para
as áreas de Assistência Social e
Saúde de £ 6 bilhões (R$ 42 bilhões), esta última também conta
com apoio para inovação. Com
base nisso, a Midas apresentou
recentemente o programa Innovation Great Manchester, que faz

parte da visão econômica da cidade e envolve a colaboração com o
governo para criar um benefício de
£ 7 bilhões (R$ 49 bilhões), a geração de 100 mil empregos e um
aumento no investimento em pesquisa e desenvolvimento. “Este
plano apoiará uma sociedade mais
justa e mais verde, contribuindo
para a inserção do Reino Unido no
comércio global.”
Como é de se esperar, a economia gira com engrenagens que contemplam até mesmo os setores não
obviamente ligados à estratégia de
revitalização da economia da cidade. O mercado imobiliário está fazendo grandes avanços para acompanhar o crescimento contínuo da
demanda. O volume de projetos de
empreendimentos previstos para
serem concluídos em 2021 deve
quebrar o recorde atual, de 2019,
de acordo com a consultoria Deloitte. Isso inclui 8,8 mil unidades
residenciais projetadas em andamento. Além disso, Manchester
registrou o maior volume de investimento em escritórios fora de Londres em 2020. Com aluguéis comerciais mais baratos, um número
crescente de empresas se mudou
para a Grande Manchester nos últimos anos, em busca da grande
concentração de jovens profissionais e graduados. E uma coisa puxa
a outra, que puxa mais outra.

A receita da
nova economia

Mas, afinal, qual é a receita de
Manchester para honrar o passado
industrial, porém se manter vibrante diante dos desafios da nova
economia? Para Newns, com o ritmo da inovação global cada vez
mais acelerado, os destinos de negócios precisam se adaptar constantemente. Os países precisam
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Manchester se concentrou no local, criando ambiente atrativo para todas as idades
e profissões, com habitação de qualidade, oferta cultural e infraestrutura

ser capazes de fornecer os lugares,
as pessoas e o suporte de que as
empresas precisam para prosperar.
“Uma mentalidade focada no futuro é crucial se o desejo é atrair investimentos e facilitar o crescimento das empresas que optam por se
instalar na sua região”, afirma.
Com isso, Manchester tem procurado estimular o crescimento por
meio de uma infinidade de mecanismos diferentes. Em primeiro lugar, a cidade tem uma estratégia
industrial clara, baseada em setores
e especialidades de alto valor ligados à demanda global futura e às
instituições de inovação e pesquisa.
Isso inclui áreas como Inovação Digital e Saúde, além de materiais avançados. Isso, juntamente com um programa de habilidades significativo,

que abrange não apenas universidades, mas também educação adicional e iniciativas específicas do setor,
ajudou a fornecer o talento necessário para o crescimento.
Segundo Newns, Manchester
tem um histórico de sucesso de sinergia com o governo do Reino Unido para estimular a inovação, o que
levou a um investimento significativo em materiais avançados e manufatura, como os £ 50 milhões em
pesquisas de grafeno. “Com base
nisso, apresentamos recentemente
a Innovation GM, que faz parte da
Visão Econômica da cidade e envolve, com a colaboração do governo,
a criação de um benefício de £ 7 bilhões para a criação de 100 mil empregos e um aumento no investimento em P&D, recursos para

apoiar o desenvolvimento de uma
sociedade mais justa e mais verde e
o crescimento do comércio global do
Reino Unido”, diz o executivo.
Manchester também se concentrou no local, criando um ambiente
que seja atraente para pessoas de
todas as idades e profissões. Isso
inclui habitação de qualidade, oferta cultural e infraestrutura, um caldeirão que ajuda a atrair e reter talentos – alimentando o investimento tanto de empresas quanto de
investidores imobiliários. “Cada cidade tem uma história para contar.
Em Manchester, temos orgulho de
nossa herança industrial e novas histórias de inovação. E estamos igualmente comprometidos em construir
as bases dos capítulos que ainda estão por vir”, finaliza Newns.
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Desafio da
inclusão
Lei de Cotas para pessoas com deficiência
completa 30 anos com 47% das vagas
previstas não ocupadas. Projeto de lei propõe
revisão para garantir a qualificação e a
reinserção profissional destes trabalhadores
por Patrícia Junqueira e Lucas Mota
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A

inclusão social das
Pessoas Com Defi-ciência (PCDs) é
um caminho que
vem sendo trilhado
no Brasil e no mundo. Ainda assim, há
muito a se avançar.
Há 30 anos em vigor, a Lei 8.231/1991 (conhecida
como “Lei de Cotas”) instituiu vagas reservadas para PCDs em empresas com mais de cem funcionários. A legislação, no entanto, não
solucionou dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo para garantir a ocupação dessas vagas
previstas. Especialistas apontam
que entraves ocasionados por motivos alheios à vontade dos empregadores os deixam em situação de
insegurança jurídica e sujeitos a
penalidades – mesmo quando realizam ações em prol da inclusão.
Atualmente, o emprego formal é garantido a 422.058 PCDs,
de acordo com dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de agosto de 2021.
Por outro lado, estão vazios 47%
dos 783.366 postos previstos em
empresas obrigadas a cumprir a
Lei de Cotas.
Fruto de debate sobre a sua
efetividade, a legislação, editada
no início da década de 1990, estabeleceu que as empresas deveriam
destinar vagas para beneficiários
reabilitados do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e PCDs de
acordo com o número total de funcionários em seus quadros. A reserva legal é de 2% para empresas
com até 200 empregados, 3% para aquelas variando de 201 a 500
funcionários, 4% de 501 a 1.000 e
5% para firmas com mais de 1.001
contratados.

DADOS ATUAIS
A população com deficiência representa 1,1% do total de trabalhadores com empregos formais
no Brasil, de acordo com os dados
da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais) de 2019. Apenas
28,3% das PCDs em idade ativa
(aquelas com 14 anos ou mais)
estavam na força de trabalho em
2019, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), divulgada
pelo IBGE em agosto de 2021. A
pesquisa mostra ainda que 8,4%
da população acima de 2 anos, ou
seja, 17,3 milhões de pessoas, têm
algum tipo de deficiência:

1,1%

é o total dos
trabalhadores PCDs com
empregos formais

28,3%
destes profissinais
em idade ativa
estavam trabalhando
formalmente em 2019
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Um dos principais motivos que
dificultam o cumprimento integral da legislação é a insuficiência
de trabalhadores com deficiência
em condições de exercício de uma
determinada atividade profissional com vaga disponível. Também
pesam os obstáculos urbanísticos,
a dificuldade de deslocamento e
a falta de transporte acessível para o local de trabalho. “Muitas vezes, a empresa até consegue encontrar uma mão de obra qualificada, mas o profissional não tem
como se locomover para chegar à
empresa, porque o Brasil não é
adaptado a PCDs de um modo geral”, pondera Camilla Toledo, gerente executiva do jurídico trabalhista da Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). A contagem do
total de funcionários a partir do
qual a reserva é calculada também
é razão de discussões. Há o possível erro da contabilização duplicada de colaboradores terceirizados – estes devem ser incluídos
uma única vez, na relação da empresa em que é registrado, portanto, a terceirizada.
A questão da falta de acessibilidade é consenso. Para o executivo de negócios sociais do Instituto
Jô Clemente, a antiga Apae de São
Paulo, Flavio Gonzalez, o Brasil
tem um “problema seríssimo” neste quesito. “Nós não resolvemos
ainda os problemas de acessibilidade que também estão previstos
em leis”, diz, ao mencionar, além
da mobilidade urbana, os entraves
de comunicação, que englobam o
uso de audiodescrição de imagens
para pessoas cegas, legendas e a
Língua Brasileira de Sinais (Libras)
para pessoas surdas.

POSSÍVEL REVISÃO
Tendo em vista os obstáculos enfrentados para o cumprimento da
legislação, o poder Executivo
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apresentou, em novembro de 2019,
o Projeto de Lei (PL) 6.159/19, que
altera as políticas de habilitação
e reabilitação profissionais e as
medidas de inclusão de PCDs no
mercado de trabalho.
O governo esclarece que as
regras vigentes não estão sendo
cumpridas por razões que fogem
ao controle das empresas, como
a ausência de um profissional com
o perfil adequado a determinada
vaga. Caso não atenda ao preenchimento, a companhia fica sem
outros meios de agir no sentido
da inclusão, restando o pagamento de multas. Com as modificações
propostas, é possível buscar alternativas que considerem as diferenças setoriais, locais e ocupacionais
na contratação de trabalhadores.
O texto relata que, em muitos
casos, o cumprimento das cotas
se torna impraticável por falta de
pessoas na quantidade especificada pela legislação. Um grande empregador em uma pequena localidade, por exemplo, pode não
encontrar número suficiente de
PCDs entre os trabalhadores
de sua região para cumprir as cotas. “Situação semelhante ocorre
com empresas em que os postos
de trabalho sejam preponderantemente com condições de periculosidade ou que demandem integrais capacidades física e sensorial”, diz o documento. Em suma, o PL sugere revisões a partir
da vivência prática das empresas
no cumprimento das cotas.
Solucionar a dificuldade na seleção de profissionais habilitados é o intuito de outro PL, o
1.231/2015, que propõe a criação
de um banco nacional de currículos dos interessados em preencher
vaga reservadas a PCDs. “Com isso, a empresa já sabe onde procurar e as áreas de interesse dos
candidatos, unindo as duas pontas: a afinidade da PCD e o que a

Foto: Unsplash

Setor produtivo
defende manutenção
dos direitos das PCDs,
com a possibilidade de
promover ações
alternativas de inclusão
caso não preencham as
vagas previstas em lei
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Revisão da Lei
de Cotas prevê
solucionar
entraves como...
1. ausência de trabalhadores
com deficiência em condições de exercício de uma
determinada atividade profissional;

2. dificuldades de mobilidade

urbana e deslocamento ao
trabalho;

3. diferenças setoriais, locais e

ocupacionais na contratação
de trabalhadores;

4. o emprego formal, atualCom as modificações propostas, é
possível buscar alternativas que
considerem as especificidades
locais do empregador

empresa está procurando”, diz Camilla, da Abimaq. O projeto, que
aguarda parecer do relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP)
da Câmara dos Deputados, prevê
incluir interesses laborais, habilidades e qualificação profissionais
e escolaridade.
A problemática da falta de
candidatos gera controvérsias. Para a CEO da Talento Incluir, Carolina Ignarra, que fundou a consul-

mente, é garantido a 422.058
PCDs. Estão vazios 47% dos
783.366 postos previstos em
empresas obrigadas a cumprir a lei.

toria em diversidade e inclusão
após ficar paraplégica, a obrigatoriedade de contratação deve continuar vigente, já que a Lei de Cotas tem um papel social de transformar a realidade de exclusão e
desequilíbrio social da população
com deficiência no país. “Se as
empresas não forem obrigadas,
elas não vão contratar PCDs”, afirma. Na visão da executiva da
Abimaq, as mudanças não prejudicam direitos, uma vez que as

companhias continuam com a
obrigação do cumprimento das
cotas, mas passam a contar com
possibilidades para sanar as dificuldades que enfrentam.
A escolha de candidatos de
acordo com suas deficiências também é objeto de observações. Gonzalez, do Instituto Jô Clemente,
opina que há preferência para
PCDs consideradas “mais leves”, o
que acaba deixando de fora potenciais candidatos dos processos
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seletivos. “As empresas querem
aquela pessoa que demanda o mínimo de ajustes no ambiente de
trabalho”, diz, citando exemplos
como uma pessoa surda que tem
boa oralidade ou um funcionário
com visão monocular.
O PL 6159/19 prevê ainda que
cada contratação de PCD considerada grave conte em dobro, mas
abre outra frente de discussões, já
que não existem critérios determinados para estabelecer o nível de
gravidade de uma deficiência.

Alternativas propostas

Especialistas apontam a
importância de políticas públicas
com foco na inclusão para coibir o
preconceito em relação às PCDs

Questões comportamentais
Para Piero Menegazzi, procurador do Ministério Público do Trabalho
(MPT), políticas públicas com foco na inclusão favorecem as mudanças culturais necessárias para desmantelar o preconceito em relação
às PCDs. “Há necessidade de aprofundamento da compreensão da
igualdade de direitos entre pessoas com e sem deficiência, afastando-se os preconceitos que desmerecem a capacidade de trabalho de
cidadãos e cidadãs com deficiência”, ressalta. E destaca a importância da aplicação plena da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015),
no que se refere à superação das barreiras que afetam esta população,
independentemente de serem urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e informações e, também, de atitudes. As
chamadas “barreiras de atitude” são as relacionadas ao comportamento e que impedem o acesso da PCD às mesmas condições da
sociedade em geral.
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A contratação de aprendizes é um
ponto sensível. O PL prevê a possibilidade de que a contratação de
PCDs na condição de aprendiz
conte também para cumprimento
da cota. “Esta mudança contribuiria para ampliar as possibilidades
de formação profissional dessas
pessoas”, avalia Sylvia Souza, gerente de relações trabalhistas da
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entidades contrárias à
medida entendem que, na prática,
tal mudança causaria a redução
das vagas efetivas para PCDs, uma
vez que o aprendiz tem salário e
encargos menores e, neste cenário, teria a preferência dos empregadores por atender a duas cotas.
A proposta do poder Executivo
prevê duas formas alternativas de
cumprimento das cotas. A primeira seria a contribuição para uma
conta única da União cujos recursos seriam destinados a “ações de
habilitação e reabilitação”, ou seja, a partir da comprovação da impossibilidade de cumprimento da
cota, o valor do salário da vaga em
questão seria destinado a um fundo para projetos de qualificação
que possibilitem a inserção de
PCDs no mercado de trabalho em
melhores condições.

debate

Cumprimento das cotas para PCD no Brasil
Cota Art. 93, em milhares de pessoas
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Projeto em
tramitação no
Congresso propõe
alternativas que
considerem as
particularidades
setoriais, locais e
ocupacionais na
contratação de
pessoas com
deficiência

A segunda possibilidade apresentada no PL permite a associação entre diferentes empresas
que, em conjunto, atendam à
obrigação de contratação prevista na lei. Na prática, isso levaria
à formação de uma espécie de
banco de cotas, de forma que
eventuais excedentes de PCDs de
uma empresa possam ser abatidas
da reserva de vagas de outras.
Não há dúvida sobre a importância de ações afirmativas de aumento da inclusão com foco na geração de emprego e renda para esta
parcela da população. No entanto,
representantes do setor produtivo

argumentam que a dificuldade do
cumprimento da lei abre espaço para uma possível adaptação. “Toda
política deve ser aprimorada ao longo do tempo, tendo em vista as experiências vivenciadas ao longo dos
anos por todos os interessados”,
destaca Sylvia, da CNI.
Ela reforça que o setor privado
é um aliado da inclusão social e da
diversidade. “As empresas têm,
hoje, uma cultura cada vez mais
inclusiva, fruto das percepções sobre responsabilidade corporativa,
com a implementação de programas focados no social – e destaque
para pessoas com deficiência.”
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Apesar dos ganhos logísticos da cabotagem, o transporte porto
a porto ocupa o terceiro lugar no volume de mercadorias
deslocadas no país, atrás das rodovias e ferrovias

competitividade

Rodovias
marítimas
A cabotagem, em expansão no país, apresenta-se como
uma alternativa mais econômica e competitiva para
aliviar os gargalos logísticos. O governo federal
pretende incentivar o modal com criação da BR do Mar
(Lei 14.301/2022), sancionada em janeiro

o

Brasil é um país com
dimensões continentais, com quase 8 mil
quilômetros de costa
litorânea e portos marítimos importantes
instalados em diversos
estados, de Norte a Sul.
Mesmo assim, o transporte por cabotagem ainda é pouco utilizado na logística. Enquanto
o modal rodoviário lidera o ranking
e atende a 67,61% do volume de
mercadorias transportadas no território nacional, a cabotagem está
bem atrás, em terceiro lugar, com
apenas 7,96% do total. As ferrovias
são a segunda matriz mais utilizada no deslocamento de produtos
(21,46%), e o hidroviário atende a
mero 1,48% do total.
Os números constam do Plano
Nacional de Logística (PNL 2035),
publicado pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), pertencente ao governo federal, em março de 2021. Os percentuais foram
calculados de acordo com as toneladas transportadas por quilômetro útil (TKU), no levantamento
anual registrado em 2017, com

por Marcus Lopes

dados divulgados pelo Ministério
da Infraestrutura.
Mesmo com uma participação
considerada modesta em relação
a outros meios, o crescimento da
matriz foi contínuo e acelerado na
última década. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a taxa de
crescimento anual da cabotagem
no Brasil é de 4% ao ano, desde
2010. Se considerado apenas o
segmento de contêineres, o crescimento anual salta para 10,26%
ao ano, passando de 1,1 milhão de
movimentações de TEUs, (do inglês
Twenty-foot Equivalent Unit, medida equivalente a um contêiner
padrão de 20 pés), em 2010, para
3,25 milhões de embarques de
TEUs em 2020.
Em 2021, até o mês de setembro, o total de cargas transportadas por cabotagem foi de 119 milhões de toneladas – 9,9% a mais
do que o mesmo período em 2020.
Juntos, combustíveis, óleos (principalmente petróleo) e minérios a
granel representaram 86,5% do total
das cargas embarcadas nos portos:
cerca de 102,3 milhões de toneladas. Os contêineres representaram

Modal vem
crescendo

4%

ao ano
desde 2010

nn
nnnn
Até setembro
de 2021,
o total de cargas
transportadas por
cabotagem foi de
119 milhões
de toneladas –
9,9% a mais do
que no mesmo
período em 2020
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A cabotagem
vem para
fortalecer a
matriz logística
brasileira e
explorar o
nosso potencial
econômico.
Senador Nelsinho Trad
(PSD/MS), relator do
Projeto de Lei 4.199/2020
(BR do Mar)

8,7% do total de cargas, segundo
a Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq).
Nos últimos dez anos, foram
adquiridas aproximadamente 20
novas embarcações com bandeira
nacional, segundo a Associação
Brasileira dos Armadores de Cabotagem (Abac), num investimento
total em torno de R$ 3,5 bilhões.
Atualmente, pelo menos 99 embarcações de cabotagem transitam entre os portos brasileiros, de
acordo com a Antaq.
“Os maiores centros urbanos
do Brasil estão a menos de 200
quilômetros da costa. Isso faz com
que a cabotagem seja uma opção
aos usuários, em especial aqueles
que possuem grandes volumes de
cargas a serem transportadas e
dependem de regularidade”, analisa o diretor executivo da Abac,
Luis Fernando Resano. Ele destaca
que a navegação, principalmente
de contêineres, serve todo o país
e, conforme o porto, há escalas

Foto: Shutterstock
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diárias para embarque e desembarque. “Isso acontece de Manaus até
a Argentina, já que o Mercosul também é atendido por navios de cabotagem”, completa o executivo.
Alguns motivos explicam o
crescimento dos deslocamentos
por barcos no Brasil. Um deles está ligado à opção histórica pelas
rodovias, desde a década de 1950,
em detrimento de outros meios
mais competitivos. “As greves de
caminhoneiros passadas, além da
ameaça constante de novas paralisações, levam muitas empresas a
optar por mudar a sua logística e
colocar grande parte de suas cargas
na cabotagem”, diz Resano.

Diferenciais
competitivos
O custo do frete é outra vantagem. Chega a ser, em média, entre 25% e 30% mais barato do que
levar o mesmo produto por caminhões, segundo levantamento da
consultoria Ilos, especializada em

HH

Na cabotagem,
o custo com o
frete é de 25%
a 30% mais
barato que o
praticado nas
rodovias

ORIGEM HISTÓRICA

competitividade

logística e supply chain. Entrave
histórico do país, a limitação de
logística foi mapeada no estudo do
Custo Brasil realizado pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC)
em parceria com o Ministério da
Economia, em 2019. Embora conviva com estes empecilhos, o Brasil gasta 1,8% do Produto Interno
Bruto (PIB) a mais que a média dos
países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com logística. “Se
quisermos solucionar o problema
da alta dependência do modal rodoviário, o país precisa desenvolver políticas públicas para acelerar
o crescimento de modais alternativos”, diz o engenheiro Henrique
Alvarenga, consultor-sênior da
Ilos. Ele argumenta que muito se
fala sobre o modal ferroviário, mas,
na cabotagem, a relação entre custo e benefício é melhor, uma vez
que não é necessário construir vias.
A realidade brasileira no segmento da cabotagem é diferente

A cabotagem é a navegação feita por navios entre portos do mesmo país e se contrapõe à navegação
de longo percurso, realizada entre
diferentes nações. O termo é uma
homenagem ao navegante veneziano Sebastião Caboto, que, no século 16, fez diversas navegações costeiras nas Américas do Norte e do
Sul, onde percorreu a foz do Rio da
Prata em busca de riquezas minerais. Por isso, as navegações costeiras – sem perder a terra de vista –
homenageiam o seu nome.
Trata-se de um modal misto em
que os barcos, sozinhos, não respondem pelo percurso total. São necessários outros meios, principalmente rodoviários, para completar os
trajetos nas pontas do ciclo logístico:
levar os produtos da origem até o
porto de embarque, e do porto de
desembarque até o destino final.
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de outros países. No Japão, por
exemplo, ela representa 44% da
matriz de transporte de cargas, ante 51% do transporte rodoviário.
Na União Europeia, 32% dos fretes
são feitos pelo meio de transporte
(e 50% no modal rodoviário), e na
China, a navegação costeira porto
a porto responde por 25% do total
de produtos deslocados. “O desbalanceamento da matriz de transportes pode causar distorções e
problemas, como o desabastecimento e os grandes prejuízos que
ocorreram em 2018 por causa da
greve dos caminhoneiros”, diz Alvarenga, da Ilos.
“O transporte marítimo de cabotagem possui grande capacidade
operacional de movimentação das
cargas que proporcionam ganhos
de escala, resultando em diversas
vantagens diretas aos embarcadores, como o menor custo médio de

transporte por tonelada de carga”,
conta o secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo
Piloni. Ele destaca a relevância dos
custos logísticos para o desenvolvimento da maior parte das atividades econômicas. Para isso, cita uma
pesquisa realizada pela Fundação
Dom Cabral (FDC), com 130 empresas, que aponta tendência de crescimento dos custos logísticos para os
embarcadores no Brasil, que passou
de 11,73% do faturamento bruto, em
2015, para 12,37%, em 2017.
O mesmo levantamento, lembra o secretário, aponta que os gastos com o transporte de longa distância correspondem à maior parcela dos custos logísticos para as
empresas. “Por este motivo, o transporte marítimo de cabotagem é
uma alternativa importante para a
redução dos custos nas longas distâncias”, argumenta Piloni.

BR do Mar

O governo federal, por meio
do Ministério da Infraestrutura,
pretende expandir a cabotagem
nos próximos anos com a criação
do Programa de Estímulo ao
Transporte por Cabotagem (BR
do Mar). O objetivo da BR do Mar,
instituída pela Lei 14.301/2022
e sancionada em janeiro deste
ano, é incentivar a navegação entre portos nacionais, ampliar a
frota para o modal, aumentar a
concorrência na prestação de serviço e melhorar o escoamento da
produção. Prevê ainda otimizar o
emprego dos recursos oriundos
da arrecadação do Adicional ao
Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).
Outras finalidades são a criação da Empresa Brasileira de Investimento na Navegação (EBN-i),
que deve constituir frota e fretar

LOGÍSTICA DE CARGAS NO BRASIL
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Navegação de contêineres serve a todo o país, e, conforme o terminal marítimo,
há escalas diárias para embarque e desembarque de mercadorias dos navios

BR do Mar tem o
objetivo de ampliar
a frota para a
navegação de
cabotagem, a fim de
incentivar a
concorrência na
prestação do serviço
e estimular o
desenvolvimento
da indústria naval

as embarcações para as Empresas
Brasileiras de Navegação (EBNs)
operarem, dispensando a necessidade de estas investirem em frota
própria.
A ideia é facilitar a expansão das
operações de cabotagem e a entrada de novos interessados neste mercado, segundo o relator do projeto,
senador Nelsinho Trad (PSD/MS).
O parlamentar ressalta a importância da sanção do novo programa
para melhorar a competitividade
nacional. “A cabotagem vem para
fortalecer a matriz logística brasileira e explorar o nosso potencial
econômico”, diz, citando o agronegócio como um dos beneficiados
com a diversificação de modais.

“Nos últimos dez anos, a produção brasileira de grãos dobrou,
e as exportações do setor triplicaram. No entanto, a infraestrutura não acompanhou o ritmo, o
que gerou gargalos”, defende Trad,
ao apontar os ganhos da cabotagem, como a redução dos custos
com frete e seguros, o baixo impacto ambiental, a segurança da
carga e a alta capacidade de volume de transporte.
O caso do Porto do Pecém, no
Ceará, um dos mais importantes para a exportação de frutas no país,
é citado pelo senador sul-mato-grossense como um exemplo positivo proporcionado pela cabotagem. “O produto [fruta] é perecível,
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Congresso Nacional analisa projeto que prevê
incentivo à cabotagem, a BR do Mar

A CABOTAGEM EM
OUTROS PAÍSES
Japão
44% DA MATRIZ DE
TRANSPORTE DE CARGAS

União Europeia
32% DOS FRETES

China
A NAVEGAÇÃO
COSTEIRA PORTO A
PORTO RESPONDE
POR 25% DO TOTAL
DE PRODUTOS
DESLOCADOS
Fonte: Consultoria Ilos
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e a cabotagem tem uma vantagem sobre os demais modais. Foi
graças a ela que tivemos uma
balança comercial positiva neste porto, mesmo na pandemia”,
afirma Trad.
Especialistas apontam algumas diretrizes da BR do Mar que
foram fruto de discussões nos últimos meses. Uma delas é a possibilidade de afretamento de navios estrangeiros para a execução
dos serviços na costa nacional.
“Se deixarmos toda a cabotagem
na mão de navios estrangeiros,
estaremos sujeitos à demanda
internacional. Isso pode sair caro,
quando a procura por navios for
alta no mundo”, explica o engenheiro Alberto Machado Neto,
especialista em indústria de óleo
e gás e diretor da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq).
É necessário, segundo Neto,
equilibrar as bandeiras de navios

em operação na costa e incentivar a formação de pelo menos
uma parte da frota nacional para
atuar no transporte de cabotagem. “É uma questão de autonomia e soberania nacional. Não
podemos ficar completamente
dependentes de navios estrangeiros para a execução dos serviços”, explica. Além disso, afirma o consultor, as frequentes
oscilações do câmbio podem
comprometer os custos logísticos na hora de fechar contratos
de afretamentos com embarcações de bandeiras de fora.
O transporte marítimo é complexo, depende de muitos fatores
que se complementam para o sucesso efetivo das operações. Na
opinião de Machado Neto, os modais são complementares e interdependentes. “O navio precisa de
uma ferrovia ou do caminhão para levar o produto até o porto de
embarque”, destaca.

competitividade
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Vantagens e impactos

O governo já vem atuando pontualmente para incentivar o uso das
vias marítimas. Em junho de 2021,
os Correios começaram um projeto-piloto de transporte por cabotagem.
Cerca de 430 toneladas de material
do Programa Nacional do Livro Didático foram levadas do Porto de
Santos (SP) para Salvador (BA), Recife
(PE), Mucuripe (CE) e Manaus (AM).
A logística completa começou
nas gráficas e editoras localizadas
em São Paulo (SP) e foram levadas
até o litoral paulista. Nos portos
de desembarque, os livros foram
deslocados até os centros logísticos dos Correios em cada capital
atendida pela cabotagem e distribuídos para as escolas e secretarias de Educação.
A questão ambiental e a competitividade em relação a outros
modais são pontos destacados pelos especialistas em defesa da cabotagem. Estudo da Ilos mostra

que enquanto o transporte rodoviário é responsável pela emissão
de até 116 quilos de CO² na atmosfera por cada 1.000 TKU transportada, o transporte ferroviário emite 34 quilos, e o hidroviário, apenas
20 quilos – pela mesma quantidade
de mercadorias transportadas.
Em relação ao aspecto da competitividade, a Ilos considera o transporte marítimo mais vantajoso
para entregas a serem realizadas
em pontos com distância acima de
1,5 mil quilômetros do local de origem do frete. Em casos com até
400 quilômetros, o rodoviário é
apontado como mais propício. Entre 400 e 1,5 mil quilômetros, a vantagem passa a ser do ferroviário.
A expansão da cabotagem também deve ter impacto nos preços
dos fretes cobrados, hoje, pelas
transportadoras. “Certamente teremos uma redução nos valores das
tarifas de transporte por causa da
maior competitividade e da redução

expressiva nas emissões de CO²,
em razão do rendimento energético maior do navio”, diz Mauro Roberto Schlüter, professor e especialista em logística da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que
também aponta a necessidade de
modernização dos portos e por
mais expansão e competitividade
em setores essenciais às operações, como o de contêineres. No
começo de 2021, vários países, em
especial da Ásia, passaram por
uma “crise de contêineres”, já que
o produto ficou escasso e prejudicou o transporte de mercadorias
do Oriente para o Ocidente.
O incremento também depende do crescimento da economia
brasileira nos próximos anos. O
potencial da cabotagem não tem
limites, mas este desenvolvimento
depende diretamente do desempenho econômico do Brasil, o qual,
segundo executivos do setor, será
retomado em breve.
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Dois lados
da mesma
moeda
Agenda ESG e competitividade devem
andar juntas se o que queremos é um
futuro mais sustentável

VIVIANE MANSI
é diretora regional de Comunicação e
Sustentabilidade da Toyota para
América Latina e Caribe e presidente
da Fundação Toyota do Brasil
Foto: Divulgação
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Ações relacionadas ao tema
ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa, na tradução da
sigla em inglês para o português)
têm entrado cada vez mais na agenda das empresas – felizmente. Planejar e buscar resultados alinhados
a impactos positivos nos âmbitos
sociais, ambientais e de governança unifica a atuação de empresas
em prol das principais pautas de
desenvolvimento sustentável no
mundo. A conformidade e o fortalecimento dessas iniciativas ajudam a construir um futuro mais
viável para todos. No Brasil, a agenda tem ganhado espaço e viu, durante a pandemia, um pico de interesse, seja na cobertura midiática,
seja nos fundos de investimentos,

seja nos esforços de encaixar as
iniciativas das empresas na sigla.
Este é um tema que veio para
ficar. Governo, empresas e população em geral começam a entender
que buscar o resultado apenas em
curto prazo não é sustentável para
ninguém. Bons indicadores ESG sugerem empresas ambientalmente
responsáveis, seguras para investimento, menos propensas a escândalos de corrupção e mais éticas.
Por sua vez, esses fatores garantem
maior competitividade e um mercado mais desenvolvido.
Nem é preciso dizer que essas
práticas só são possíveis e fazem
sentido quando conectadas aos investimentos e objetivos do negócio, sem o chamado greenwashing

opinião

(ou “sustentabilidade de fachada”). Isto é, precisamos ter saldos
positivos de negócio, porque essa
é a nossa obrigação, que viabiliza
as demais. No entanto, isso tem
de acontecer de uma forma que
proteja os interesses de todos e o
próprio planeta.
Ao contrário do passado, em
que as pessoas pensavam que sustentabilidade era uma forma de
garantia às futuras gerações, hoje
está cada vez mais claro que sustentabilidade é aquilo que nos
permite estar em pé agora! Se isso
é verdade para as empresas, também é real se olharmos do ponto
de vista da competitividade do
Brasil no mundo. Um país com
25% das espécies de água doce,
16% das aves, 12% dos mamíferos,
15% das espécies de plantas e uma
das maiores áreas florestais do
mundo tem um capital como poucos a oferecer. Entretanto, como
tornar isso possível é a pergunta
que não quer calar.
Costumo dizer que desafios
complexos exigem soluções conjuntas. Modelos ESG a partir da
iniciativa privada são fundamentais, assim como garantir um ambiente externo propício para que
eles ocorram e tenham um impacto positivo na sociedade. Afinal, as
políticas de ESG também dependem de condições facilitadoras,
independentemente se o objetivo
for garantir infraestrutura, tecnologia ou, até mesmo, metas e um
trabalho conjunto a fim de mais
desenvolvimento e preservação.

Estamos diante
de uma grande
chance para o
Brasil, para os
brasileiros e para
as empresas. Não
dá para pensar em
competitividade
se continuarmos
na velha fórmula,
focando os
benefícios de
curto prazo
Em outras palavras, quando os
governos também intensificam
seus compromissos, favorecendo
o desenvolvimento comum, tudo
caminha mais rápido. O setor privado precisa ter metas ambientais
e sociais ousadas, e ter marcos legais claros também ajuda o progresso chegar mais rápido. Todos
nós precisamos nos atualizar para tornar possível o desenvolvimento econômico que tanto precisamos, mas ele não fará o menor
sentido – leia-se: não será progresso verdadeiramente – se acontecer sem equilíbrios social e ambiental. Se quisermos ver o Brasil
prosperando, cuidar das condições
básicas que permitem a competitividade é fundamental.

Todos sabemos da urgência de
termos atividades que promovam
um crescimento sustentável baseado no respeito às pessoas, ao
planeta e aos negócios. Sabemos
da urgência de agir agora para garantir mais harmonia e prosperidade no amanhã, e vejo empresas de
diversos ramos de atividades construindo este caminho, buscando soluções, analisando tendências e
evoluindo junto com o pensamento social. O amplo debate a partir
do ESG é, afinal, uma forma encontrada para garantir a ação no presente, assegurando o crescimento
responsável e com propósito. É algo que começa internamente e deve ser incorporado na estratégia e
no DNA das empresas, estimulado
por políticas públicas.
Estamos diante de uma grande
chance para o Brasil, para os brasileiros e para as empresas nacionais e
internacionais que operam por aqui.
Não dá para pensar em competitividade se fizermos “apenas” o básico,
se continuarmos na velha fórmula
de fazer as coisas, focando os benefícios de curto prazo. Já estamos vivendo as dores de uma pauta geral
que menospreza o olhar sistêmico,
como se este fosse utopia ou “coisa
de hippies” – mas este parece ser o
melhor momento para virar o jogo:
mercado de investimentos atento,
criação de startups e de novos negócios focados em ESG, COP-26, catástrofes globais, reorganização de
um mundo cada vez mais frágil, ansioso, não linear e incompreensível.
A largada já foi dada.
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Formação profissional em alta
Os anos pós-pandemia devem ser marcados por
avanços na digitalização no mundo do trabalho – o
que afetará ocupações com baixa qualificação. Com
a implementação do novo ensino médio em curso,
que insere a Educação Técnico-Profissional (ETP) na
grade disciplinar, o debate sobre o ensino profissionalizante ganhará ainda mais relevância. Uma das críticas do setor produtivo é que há um desalinhamento
entre as demandas do setor e as competências ofertadas nos bancos escolares.
Para entender as oportunidades que a ETP pode
garantir à economia, o MBC criou um grupo de trabalho formado por profissionais e empresas associadas
para estruturar linhas de ação orientadas à promoção
da ETP. O Brasil tem vários cases de sucesso, como o
Centro Paula Souza, a Rede Federal e as escolas do
Sistema S. No entanto, apenas um em cada dez alunos
no ensino médio está matriculado em algum curso
técnico, enquanto que nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), esta relação é de três estudantes a cada dez. O
MBC defende que o tema seja prioritário no debate
eleitoral deste ano para que o Estado aprimore a formulação de políticas públicas que possam potencializar os processos pedagógicos e de gestão desta modalidade de ensino.

pequenos negócios
querem se transformar
Duas em cada três micro e pequenas
empresas do país ainda apresentam estratégias de transformação digital pouco consolidadas. A constatação é da pesquisa Maturidade Digital das MPEs Brasileiras, realizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pela Fundação
Getulio Vargas (FGV). O mapeamento, que
reúne dados de 2.572 participantes, aponta
que para quase 40%, a principal dificuldade
é a falta de recursos para investir. O desconhecimento de como construir um caminho
apropriado é citado por outros 25% dos empresários como a principal dificuldade. A boa
notícia é que 68% dos entrevistados afirmaram que aceitariam participar de um programa de aceleração – em outras palavras,
entendem a importância e sabem que precisam agir para transformar os negócios.

25%

desconhecem os meios
para executar uma
estratégia de digitalização

68%

entendem a importância
de agir para transformar
os negócios

gg gg gg gg gg
gg gg gg gg gg
4 em cada 10

empresários apontam a falta de recursos
como o principal entrave para investir
em estratégias digitais
Foto: Sérgio Amaral
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bússola

economia sustentável

balanço positivo

Paulo Hartung,
ex-governador
do Espírito Santo, acaba de lançar o livro Brasil: desafios e
propósitos, em
formato e-book
disponível nas
principais plataformas digitais.
A obra discute
os problemas
nacionais com
ênfase para a economia verde. Hartung, que
atualmente preside a Indústria Brasileira de
Árvores (Ibá), entidade representante da cadeia produtiva de árvores plantadas, argumenta que a agenda econômica brasileira
precisa contemplar a importância de investimentos em energias renováveis e outras
iniciativas sustentáveis. Além de temas como descarbonização, ele fala de mudanças
na educação e do enfrentamento da desigualdade social.

A aprovação, em 2021, de projetos com
potencial para colaborar com o desenvolvimento do país traz boas perspectivas à atuação da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo neste ano.

Referência
em boas práticas

WW 17
F 10
F
hh 12
1

pleitos aprovados

com votações concluídas
na Câmara ou no Senado

seguem tramitando

não foi aprovado

O balanço do trabalho em torno dos 12
eixos da mandala do Custo Brasil tem conquistas relevantes, como a BR do Mar e o
Marco Legal das Ferrovias, inclusive já sancionadas pelo Executivo.

O MBC acaba de criar uma área voltada
ao compliance. O trabalho é norteado por
premissas como mapeamento de riscos,
revisão de processos internos, criação de
um código de conduta e ética, controles
internos, comunicação e treinamento. Dirigida pelo diretor executivo da organização,
Romeu Neto, a área conta com a parceria
da Change 4 Culture Compliance, consultoria de governança, riscos e data privacy.
“A ideia é que nos tornemos modelo para
outras entidades do terceiro setor”, diz Neto. As práticas já figuram em novos acordos
de cooperação e contratos, garantindo segurança a associados e parceiros.
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Entusiasmo
para transformar
A advogada Alessandra Del Debbio, vice-presidente
jurídica e de assuntos corporativos da Microsoft no
Brasil, sonha em ampliar o alcance social da
transformação digital. O caminho, segundo ela, é
uma agenda sustentada por segurança e propósito

A

firmeza na voz e o pragmatismo demonstram
a segurança da vice-presidente jurídica e de
assuntos corporativos
da Microsoft no Brasil,
Alessandra Del Debbio,
ao definir o seu ponto
de chegada. Ela vê na
tecnologia a ferramenta propícia
para promover uma transformação
social. A meta vem sendo trilhada
desde muito antes de se tornar
chefe de departamento de uma das
multinacionais mais importantes
do mundo. Desde criança, ela fala
em “senso de justiça” – uma espécie de visão social que já a caracterizava na infância, quando percebia alguma desavença entre
colegas da escola – que a acompanha até hoje, ao gerenciar uma
equipe diversa em valores, gênero,
raça, classes e crenças religiosas.
Não à toa, Alessandra prioriza projetos que envolvam o que chama
de “inteligência artificial para o
bem”. “Aportamos nossos recursos a favor do desenvolvimento”,
explica, ao falar sobre o trabalho
na Microsoft. Estes projetos vão
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desde a capacitação de pessoas que
vivem em comunidades em situação de extrema vulnerabilidade, até
o uso de sistema tecnológicos para gerenciar o desmatamento na
Amazônia. Mesmo com atribuições
tão importantes, ela não se esquece de reservar um tempo para as
atividades de lazer que mais lhe
dão prazer atualmente: as aulas de
canto e dança.
Alessandra gosta de se definir
como uma pessoa de muita energia
e entusiasmo. “Sou movida a desafios, gosto de encaixar tudo o que
quero fazer no limite do meu dia
sem ficar extenuada”, diz. No entanto, as experiências de vida a
ajudaram a compreender que tão
importante quanto trabalhar é alcançar o equilíbrio. Diariamente,
ao acordar, a executiva faz atividades que lhe proporcionem bem-estar. “Costumo optar por uma meditação curta, porque sou muito
acelerada”, brinca. Entretanto, o
que gosta de verdade é o canto e a
dança. “Isso alimenta minha alma”,
destaca ela, que alterna os hobbies.
Após a meditação, ela leva o filho,
Enrico, de 9 anos, à escola para,

Foto: Arquivo Pessoal

Por fabíola perez
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Fotos: Arquivo Pessoal

Uma equipe diversa
traz novidades,
é também uma
questão de
negócios. Meu time
é muito diverso,
existem diferentes
classes sociais,
personalidades,
culturas.
então, começar o expediente de
trabalho – ainda dividido entre home office e idas presenciais ao escritório, por causa da pandemia de
Covid-19. “Termino o dia no horário em que vou jantar com meu
filho. Depois, volto a trabalhar ou
vou assistir a séries”, diz. Alessandra conta ter mais tempo atualmente para se dedicar a estas atividades por se sentir “plena” na
posição que ocupa. “Sempre fui de
entrar em todos os assuntos, mas,
à medida que fui desenvolvendo
habilidades para a gestão de pessoas, percebi que, com o time certo, é possível ser estratégica e ter
intervalos de trabalho”, afirma.
“Atuo como uma catalisadora, uma
promotora de talentos.”

TRAJETÓRIA
MULTIFaCETADA
Na casa de seus pais, Alessandra se lembra que ambos costumavam dizer que “ninguém sabe tudo” e, portanto, o mais importante
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é buscar diferentes formas de aprendizado. Umas delas era o momento
de assistir ao jornal. A advogada
recorda que a televisão ligada no
noticiário era um ritual da família.
Além disso, conta que os pais sempre cuidaram para que ela e o irmão
se ajudassem, cada um com a própria habilidade. “Minha mãe e meu
pai falavam que eu era muito boa
com a comunicação e na escrita.
Meu irmão é bom em contas, em
matemática. A gente sempre se
somou de uma forma natural”, lembra. A mesma preocupação em ajudar pessoas prosseguiu nos tempos de escola. “Desde muito criança, quando via alguma situação injusta, de colegas que eram excluídos, eu tentava intervir”, afirma.
“Sempre naveguei por diferentes
grupos, entre pessoas mais vulneráveis que não conseguiam se posicionar.” Depois de adulta, esta maneira de ver o mundo seguiu viva.
Para ela, vivemos em meio a muitas
desigualdades. “Queria estar em

um lugar onde eu pudesse fazer alguma coisa”, diz.
Com este objetivo, em 1991 ingressou no curso de Direito na Faculdade Largo São Francisco, da
Universidade de São Paulo (USP).
Contudo, o primeiro emprego em
nada se assemelha à rotina que tem,
hoje, na Microsoft. Aos 16 anos, começou a dar aulas de inglês. Nesta
fase, vieram à cabeça as opções de
trabalho que gostaria de desempenhar. “Sempre fui muito de humanas, mas acabei seguindo a área
empresarial, o mundo corporativo.” Em 1993, começou a trabalhar
no departamento jurídico de uma
empresa de engenharia industrial.
Em 1998, depois de se formar, ingressou em uma multinacional finlandesa de telecomunicações. Passados dois anos, mudou-se para
Paris, na França, rumo a uma especialização em Direito Corporativo na Universidade Sorbonne. A
partir de então, as experiências
internacionais se intensificaram.

perfil

Somam-se à lista de lugares onde
morou países como Itália, Portugal, Espanha e Alemanha. “Viajar
é uma das minhas grandes paixões,
sou muito interessada em gente,
novas línguas e gastronomia”, afirma. Na bagagem, além da cultura
e das experiências, vieram quatro
idiomas fluentes (português, inglês, italiano e espanhol) e dois que
ela considera “enferrujados” (alemão e francês).

VALORIZAÇÃO
DA DIVERSIDADE
Na Microsoft, Alessandra lidera um departamento de sete pessoas que analisa contratos, negociações e assuntos governamentais. “Trabalhamos tanto por políticas públicas quanto para promover o desenvolvimento social de
forma sustentável com governo e
ONGs”, explica. “Temos projetos
voltados à capacitação profissional
de jovens.” As iniciativas têm, segundo ela, um aspecto em comum:

xx
Na Microsoft,
Alessanda atua
em projetos de
desenvolvimento
social em
parceria com
governos e
terceiro setor

usar as tecnologias para o bem. “Isso é um espectro imenso de atuação”, observa. A agenda da advogada se divide entre projetos que envolvam Inteligência Artificial (IA),
um deles para identificar onde
estão localizados os pontos com
maior índice de desmatamento na
Amazônia. Outro braço de atuação
é o atendimento às autoridades que
buscam dados sobre cibersegurança. “A falta de segurança é um dos
grandes vilões do mundo virtual.”
Há dez anos na empresa, ela
conta que usar as plataformas da
Microsoft para atender às necessidades de diferentes tipos de público é o que mais lhe satisfaz. “Ajudar
clientes e governo a se digitalizarem
é muito relevante. Contudo, colocar educação e capacitação à disposição de pessoas que, muitas vezes, não tenham acesso gera empoderamento”, afirma. Exemplo disso
é a parceria firmada entre a multinacional e a ONG Gerando Falcões,
com o objetivo de oferecer qualificação profissional a jovens que vivem em periferias. “Uma das minhas grandes motivações é oferecer
autonomia e autoconfiança. Quando usamos a Microsoft para alavancar o potencial de tantas pessoas
que não teriam esta condição, sentimos uma grande satisfação.” Se,
fora da empresa, a advogada busca
reafirmar a equidade social, entre
os membros de sua equipe um dos
principais valores é a diversidade
– elemento que, segundo ela, é valorizado na cultura da companhia.
“Uma equipe diversa traz novidades, é também uma questão de negócios. Meu time é muito diverso,
existem diferentes classes sociais,
personalidades, culturas, etnias,
gênero, crenças. Vejo na prática como os talentos se complementam.”

VIDA PESSOAL

Alessandra não diferencia a vida pessoal da profissional. Para ela,
as duas esferas estão intimamente
relacionadas. Por isso, criou algumas formas de alcançar o equilíbrio. “Quando saio de férias, não
respondo a e-mails. Se alguém precisar de mim, é só me ligar”, afirma.
“Comecei a respeitar meu descanso. Depois da pandemia, nosso setor passou a trabalhar ininterruptamente, mas não posso viver assim, 24 por 7. Foi muito importante estabelecer limites.” A executiva
confessa ter tido dificuldades para
impor um ritmo menos nocivo à
saúde. “Ser workaholic parece um
status, mas estou conseguindo superar esta etapa. Estou acessível,
mas não em frente ao computador
o tempo todo.” Não foi tarefa simples para a mãe de Enrico conciliar
maternidade e carreira. “Tive minha rede de apoio para que eu pudesse me dedicar ao trabalho e ter
tido tempo para ficar com meu filho”, diz. “Tem momentos que reflito se estou sendo a melhor mãe
possível, mas invisto muito em autoconhecimento. Hoje, estou em
paz com estes papéis.” Ela acredita
que por ter se tornado mãe aos 39
anos, momento em que já havia
alcançado importantes objetivos
profissionais, pode aproveitar melhor a licença-maternidade. “Hoje,
fico brincando com meu filho, até
aprendi a jogar futebol. Costumo
ficar no gol”, brinca.
Entre os anos de 2016 e 2018,
Alessandra passou por episódios de
superação. “Por duas vezes, tive
câncer de mama. Acredito que seja
decorrente de uma combinação de
fatores: tenho uma personalidade
de arcar com muita responsabilidade, tendo a evitar o sofrimento
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Foto: Arquivo Pessoal

Projetos liderados
por Alessandra na
Microsoft oferecem
capacitação a
pessoas em
situação de
vulnerabilidade e
possibilitam o
gerenciamento
ambiental em áreas
da Amazônia

das pessoas. Sempre tive um olhar
muito atento ao bem-estar do outro”, explica. Neste sentido, diz ela,
“alguém que se doa muito não privilegia a própria vontade”. Depois
de ter enfrentado a doença, a advogada passou a flexibilizar as responsabilidades que a cercam. “É
aquilo que você ouve nos aviões:
primeiro, coloque a máscara em
você e, depois, nos outros”, diz. “Ao
me mostrar vulnerável, senti o suporte da empresa e das pessoas em
relação a mim. É um aprendizado
de humildade. Mostrei uma simplicidade necessária para posições de
liderança”, pondera.

VIAGENS E
NOVOS PROJETOS
O período da pandemia impulsionou tecnologias em todo o mundo. Profissional imersa neste mercado, ela vê, nos próximos anos,
uma grande oportunidade de o
país avançar na digitalização da
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Segurança
de dados é
essencial na
agenda de
digitalização
da economia,
segundo a
executiva

economia. “Superamos algumas
barreiras nas audiências de custódia
virtuais e na regulamentação da telemedicina, por exemplo, mas quando olhamos para os avanços do resto mundo, temos pouco tempo para alcançá-los e precisamos ser
ágeis”, ressalta. Ela defende que o
Brasil adote um planejamento de
expansão da economia digital aliado
a responsabilidade e segurança de
dados. “A IA pode ser usada para o
bem e para o mal. Podemos utilizá-la para combater doenças, como o
câncer, para desenvolver políticas
públicas e prevenir incêndios”, afirma. Para isso, a advogada defende
que o Brasil se mobilize a fim de criar
uma agenda de transformação e inclusão digital, com diretrizes e propostas de como este caminho será
percorrido na próxima década.
No plano pessoal, Alessandra
espera poder voltar a se dedicar às
viagens que tanto gosta. “Assim que
melhorar a pandemia, quero co-

nhecer novos lugares. Vou começar
pelo Brasil, que tem muitas belezas
e tradições. Quero mostrar tudo para o meu filho”, destaca. Na esfera
profissional, espera poder se dedicar ainda mais a projetos de impacto social. Atualmente, ela participa
do grupo Jurídico de Saias, um projeto que oferece mentoria empresarial ao público feminino. “A ideia
é ajudá-las a crescer em suas carreiras para discutir propósitos e
legados.” Além disso, revela que
pretende trabalhar em projetos de
IA para combater a violência contra
as mulheres. A advogada confessa
que o desejo de transformação social já a fez pensar em ser juíza. Todavia, optou pelo pragmatismo do
setor privado como aliado das políticas públicas. “Não descarto a possibilidade, porque ninguém consegue resolver grandes problemas
sociais sozinho, porém, quero continuar a atuar nestes temas. São eles
que me movem.”

+800
patentes
em análise e
concedidas
no mundo

R$ 3,8 bi
investidos no
Brasil nos
últimos 3 anos

+30 mil
empregos
diretos

A indústria farmacêutica
nacional é estratégica
para o Brasil! Traz saúde
para os brasileiros e
desenvolvimento
científico e econômico
para o país.

94 estudos
relativos à
pesquisa clínica

A nossa história é o nosso orgulho.
A causa da competitividade exige um
trabalho constante de melhorias simultâneas
nos setores público e privado.
Nesses 20 anos, construímos soluções que
tornaram o país melhor para todos.
Para saber mais sobre o Brasil que fizemos e
que queremos conheça a nossa trajetória.
Acesse nossa obra
www.mbc20anos.com.br

EVOLUÇÃO
CONTÍNUA DA
COMPETITIVIDADE

> acesse o site e faça download do livro comemorativo

