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20 ANOS DE 
TRANSFORMAÇÕES 
O ano de 2021 teve um sabor especial para nós, no dia 5 de novembro 

completamos 20 anos. Somos a primeira Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (Oscip) do Brasil dedicada à melhoria 

da gestão pública. Somos uma organização que conta com quatro 

ministérios na composição do seu Conselho Superior, o que contribuiu 

para que realizássemos projetos efetivos para a melhoria da oferta de 

serviços públicos. 

Nessas duas décadas de trajetória, temos muito orgulho dos resultados 

obtidos, dos avanços que promovemos na parceria entre os setores 

público e privado, na conclusão de projetos que beneficiaram milhares 

de brasileiros. Uma parte deles pode ser conhecida no LIVRO MBC 20 

ANOS, disponível no formato digital. 

De olho no futuro, nós nos sentimos preparados para enfrentar os 

desafios impostos pela realidade econômica e social do país. Nossa 

luta para o aumento da competitividade do Brasil está cada vez mais 

intensa. Nossa missão, nossa visão e nossos pilares nos dão a base para 

que possamos propor projetos e soluções para uma nação mais justa e 

equilibrada com foco no desenvolvimento sustentável. 

NOSSA MISSÃO
Promover a competitividade 
sustentável do Brasil, elevando a 
qualidade de vida da população.

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

https://www.mbc20anos.com.br/
https://www.mbc20anos.com.br/
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Um sonho concreto 
A partir de um sonho, construímos o MBC.

Nossa motivação inicial era melhorar a governança e gestão no setor 

público, a qualidade de entrega dos serviços e a integração com o 

setor privado. Com a mobilização de diversos parceiros e baseados 

em projetos anteriores do setor público, demos início ao desafio de 

estruturar o Movimento. 

A história começou em 2001, naquele momento não imaginávamos 

que, a partir desse marco, teríamos uma experiência tão bem-sucedida, 

com dimensões tão amplas e uma enorme contribuição para a cultura 

de gestão nos governos. E, o mais importante, que renderia frutos 

para os setores público, privado e cidadãos, que passaram a receber 

melhores serviços.

São tantas lembranças e, ao mesmo tempo, sentimos um orgulho 

enorme dos inúmeros resultados alcançados. Sempre priorizamos 

a mobilização de setores da sociedade civil de uma forma muito 

intensa, desempenhamos diversos papéis como agregadores, 

organizadores, patrocinadores e parceiros técnicos. Ao longo 

dos anos, fomos ampliando nosso papel de levar aos governos 

demandas importantes para o desenvolvimento do país.  

Passadas duas décadas, reconhecemos que a caminhada não está 

concluída, ainda mais em um cenário mundial tão conturbado e o 

Brasil estando em ano eleitoral.

Temos convicção na defesa dos nossos pilares. As frentes de 

governança e educação são as que, indiscutivelmente, merecem 

e necessitam de um maior esforço, pois somente com o 

aprimoramento da governança nos diversos níveis do setor público 

é que poderemos vencer os desafios que o mundo moderno e as 

necessidades sociais do país exigem. Temos um atraso inaceitável 

na educação, se almejamos atingir uma renda per capita digna, é 

preciso termos uma melhora significativa na educação.

Ao apresentarmos o relatório de 2021, queremos fazer um convite 

a todos. Vamos unir esforços para que o nosso país tenha metas 

claras, para que possamos construir o Brasil que almejamos: um 

país competitivo, sustentável nos aspectos social, ambiental e 

econômico.    

Agradecemos profundamente a todos que estiveram conosco até 

aqui, associados, apoiadores, conselheiros, colaboradores, equipe 

técnica, aqueles que participaram de forma efetiva, e convidamos 

novos parceiros a se juntarem a nós, para que, juntos, trabalhemos 

unidos pela concretização desse projeto.

JORGE GERDAU  

Presidente do Conselho Superior do MBC

NOSSO 
LEGADO É 
IMENSO   

NOSSO 
SUCESSO 
PASSA PELA 
GESTÃO SSOS 

DESAFIOS 
PERMANECEM 
ENORMES
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“O MBC é um formulador de soluções 
para o desenvolvimento da agenda de 
competitividade”

ROGÉRIO CAIUBY
Conselheiro executivo do MBC

“Promovemos um espaço fundamental de 
debate e ações tangíveis sobre os rumos do 
Brasil. Mobilizamos lideranças empresariais, 
executivos, gestores públicos e representantes 
do terceiro setor em torno de causas que 
possam tornar real esta nação vigorosa e 
igualitária a que almejamos”

TATIANA RIBEIRO
Diretora executiva do MBC

“Estamos internalizando a cultura 
de compliance, o que ressalta nosso 
comprometimento em busca de 
aperfeiçoamento constante como 
organização”

ROMEU NETO
Diretor executivo do MBC
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A PRÁTICA DA BOA 
GOVERNANÇA E GESTÃO 
PÚBLICA

São mecanismos que permitem um projeto de 

governo bem estabelecido, com metas claras 

e de futuro. Assim, por meio de parcerias, 

disseminamos o conceito de governança e 

implementamos metodologias de gestão na 

administração pública.

NOSSOS PILARES 
PARA O AUMENTO DA 
COMPETITIVIDADE 
BRASILEIRA mecanismos qu

Em 2021, nossos pilares se tornaram ainda mais claros e 

necessários diante do cenário desafiador econômico do país. 

Reafirmamos nosso compromisso com:

A REDUÇÃO DO  
CUSTO BRASIL

Problema que afeta do cidadão comum ao 

setor produtivo. Temos um sistema tributário 

complexo, uma insegurança jurídica, além de 

outros gargalos. Atuamos junto ao governo 

federal, Congresso Nacional, propondo medidas 

que reduzam o impacto do Custo Brasil na 

economia nacional. 

A IMPLEMENTAÇÃO 
DA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

A transformação digital foi acelerada com a 

pandemia, mas nesse pilar defendemos uma 

política de Estado baseada na economia digital 

que permita a melhoria dos serviços públicos e do 

ambiente de negócios.  Para isso, em 2015, criamos 

a Coalizão Brasil Digital, que reúne as maiores 

empresas do setor na defesa de políticas públicas 

eficientes nessa área.

MAIS INVESTIMENTO 
EM EDUCAÇÃO 

Mais do nunca defendemos a educação como 

eixo principal, entendemos que o analfabetismo 

funcional deve ser combatido e que o ensino 

técnico e profissional pode contribuir para 

qualificar jovens e adultos, de acordo com a 

demanda de mercado. Apoiamos parceiros que 

defendem a educação e promovemos o debate 

qualificado sobre o tema junto ao setor público e 

privado. 
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Executamos projetos 
de melhoria dos 
serviços públicos 
para cidadãos e setor 
produtivo 

O modelo de governança e gestão difundido pelo MBC tem 

produzido, ao longo de vinte anos, estratégias duradouras 

associadas a projetos com impacto positivo na qualidade de 

vida da população. São desenvolvidos projetos em parceria 

com governos federal, estaduais, municipais, Legislativo e 

Judiciário com objetivo de tornar o Estado mais eficiente. 

Nosso foco é a modernização, o aumento da qualidade, da 

produtividade e da transparência, além da implantação 

de uma cultura sólida de busca por resultados nas 

organizações públicas. Com isso conseguimos transformar 

a cultura de lideranças públicas, de gestores, de servidores 

comprometidos a desenvolver um maior controle e 

transparência, na defesa de um Estado que atenda o cidadão 

com menos burocracia e ofereça a melhoria do ambiente 

de negócios para o setor produtivo.

municípios, estados, órgãos 

do Executivo, Judiciário e 

Legislativo atendidos

projetos de governança 

e gestão pública 

investidos pela iniciativa privada em 

projetos de apoio à melhoria dos serviços 

públicos prestados pelo Estado

50

85
R$500MI

+ Custo Brasil
O combate ao Custo Brasil se tornou ainda mais necessário diante 

da crise econômica agravada pela pandemia. Em 2021, trabalha-

mos de forma intensa por meio dos núcleos técnicos do Custo 

Brasil, coordenados pelo MBC.

Por meio de encontros virtuais, representantes de cada área 

apresentaram sugestões de temas, atualização de legislações 

e assuntos prioritários que refletem na melhoria do ambiente de 

negócios nacional. Os grupos estão divididos entre trabalhista, 

tributário, crédito, inovação e infraestrutura. 

Os integrantes dos grupos (representantes do setor produtivo) 

apresentam inúmeros desafios identificados em cada núcleo, com 

graus de resolução variados, pois são ações complexas que estão 

no âmbito do Executivo e Legislativo.
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 “Trabalhamos com os nossos associados, 
parceiros e com representantes do governo 
e do Congresso para alavancar as pautas que 
podem significar a melhoria de redução do 
Custo e da competitividade nacional”

TATIANA RIBEIRO 
Diretora executiva do MBC

NÚCLEOS TÉCNICOS 

O núcleo de crédito manifestou preocupação com a 

Regulamentação do Sistema Nacional de Garantias e Política de 

linhas de crédito visando atender às pequenas e médias empresas 

tão importantes para a cadeia produtiva e geração de empregos. 

O Sistema Nacional de Garantias está previsto na lei do Simples 

Nacional, mas nunca foi regulamentado. 

Entre as preocupações do núcleo trabalhista estão a necessidade de 

um maior investimento na capacitação da mão de obra nacional, a 

questão de cotas para pessoas com deficiência e a revisão das Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. Uma boa iniciativa 

seria a implementação de uma plataforma que reúna profissionais com 

necessidades especiais à procura de emprego para que as empresas 

consigam preencher as cotas estabelecidas na legislação. Uma 

possibilidade sugerida foi a de o Executivo utilizar as pessoas inscritas 

no Cadastro Único do governo para criar um banco de dados robusto 

de pessoas com deficiência. Atualmente, encontrar os profissionais 

para preencher as cotas é um desafio para o setor produtivo.

Temas prioritários

Qualificação de mão de obra para a indústria

Ampliação e melhoria da oferta de crédito para 
pequenas e médias empresas

Reforma Tributária

Ampliação dos modais de logística e 
simplificação de obrigações 
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Observatório  
do Custo Brasil

Em 2021, realizamos uma parceria com 
a Fundação Getulio Vargas (FGV) para 
a construção de um portal que reunisse 
informações sobre o tema: o Observatório do 
Custo Brasil. Projetos estratégicos que possam 
render resultados efetivos foram selecionados 
e estão sendo acompanhados. 

ESTRUTURAÇÃO DAS 
FRENTES DO PROJETO

Outra necessidade identificada é a implantação de um sistema mais 

robusto de inovação nacional. Nesse sentido, uma das sugestões do 

núcleo de inovação foi potencializar o que já existe na estrutura 

pública que possibilite o investimento e dedicação exclusiva à 

pesquisa. Nesse contexto, as tecnologias, quando já estiverem mais 

maduras, poderão ser passadas para a indústria brasileira para que 

sejam completadas as demais ações necessárias para entrada no 

mercado. 

No núcleo de infraestrutura há a preocupação de o país avançar 

em discussões que reduzam a burocracia, contribuam para o 

aprimoramento da segurança jurídica, garantindo a preservação do 

meio ambiente e a competitividade sustentável. Além disso, outro 

ponto prioritário é a diversificação dos modais de logística fundamental 

para a redução do Custo Brasil. 
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O ESTUDO
Um estudo produzido em 2019, pelo MBC, parceiros do setor produtivo 

e Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 

(Sepec) do Ministério da Economia, estimou um total de R$ 1,5 trilhão 

de Custo Brasil ao ano, representando 22% do PIB nacional, entre 

dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas. 

Desde que surgiu, ainda na década de 1990, a expressão aponta para 

entraves como a complexidade tributária, insegurança jurídica, os 

gargalos logísticos e a burocracia que refletem em perdas significativas 

de oportunidades no mercado global e na atividade econômica.

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. Para efeito 

de comparação, foi adotado como referência o ambiente de negócios 

dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Na média, eles têm um custo 19% mais baixo para 

abrir um negócio, por exemplo. 

Após a primeira fase de mensuração do Custo, o Ministério da Economia 

desenvolveu metodologias de avaliação de propostas do setor produtivo 

para a melhoria da competitividade do país baseada na avaliação de seu 

impacto e viabilidade. A partir dessa sistematização, o governo federal 

criou o Programa de Melhoria Contínua da Competitividade. Numa 

segunda etapa do projeto, o MBC apoiou o trabalho de mapeamento 

e classificação de iniciativas já presentes no governo. Por meio dessa 

seleção, foi possível quantificar o impacto potencial de cada projeto na 

solução do respectivo elemento da mandala. 

Mandala com os 12 elementos 
comparados aos países da OCDE

Cinco fatores somam cerca de 70% do custo total

FINANCIAMENTO FORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DO 
CAPITAL HUMANO 

INFRAESTRUTURA INSEGURANÇA 
JURÍDICA 

TRIBUTOS

INTEGRAR COM CADEIAS
PRODUTIVAS GLOBAIS

R$ 160-200 BI

R$ 80-100 BI

R$ 70-90BI

R$ 40-50 BI

R$ 240-280 BI

R$ 190-230 BI

R$ 260-230BI

R$ 180-220BI

R$ 11-14 BI
ABRIR UM NEGÓCIO

FINANCIAR O NEGÓCIO

EMPREGAR CAPITAL
HUMANO

DISPOR DA
INFRAESTRUTURA

ACESSAR INSUMOS BÁSICOS

ATUAR EM AMBIENTE JURÍDICO
E REGULATÓRIO EFICAZ

HONRAR TRIBUTOS

ACESSAR SERVIÇOS
PÚBLICOS

REINVENTAR
O NEGÓCIO

COMPETIR E
SER DESAFIADO

DE FORMA JUSTA

RETOMAR OU
ENCERRAR O NEGÓCIO

R$ 15-20 BI

R$ 100-120BI

R$ 20-23BI

2

1

3

4

5

67

8

9

11

12

10

1,5 TRIR$
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FRENTE BRASIL 
COMPETITIVO
A agenda de enfrentamento do Custo gerou reflexos no Congresso 

Nacional com a criação da Frente Parlamentar pelo Brasil 

Competitivo (FPPBC) em junho de 2021, presidida pelo deputado 

federal Alexis Fonteyne, composta por mais de 200 deputados 

e senadores, com o apoio do MBC na secretaria executiva. O 

lançamento contou com a presença de parlamentares, representantes 

do Executivo e do terceiro setor. 

Entre suas prioridades, as reformas tributária e administrativa, além 

da promoção de um ambiente jurídico-regulatório mais adequado, 

propondo a desburocratização e simplificação da legislação de incentivo 

à competitividade brasileira, contribuindo no processo legislativo, nas 

duas Casas do Congresso Nacional.

No encontro, o presidente do Conselho Superior do MBC, Jorge 

Gerdau, explicou que o Brasil possui competência competitiva em 

quase todas as atividades internas, mas quando se fala em competir 

internacionalmente, o país precisa carregar o peso do Custo Brasil. 

“Esse tema de Custo Brasil atinge indústria, comércio, serviços e 
agricultura. Todos têm esses vícios históricos da nossa estrutura 
não modernizada com relação ao cenário que a competitividade 
mundial está nos exigindo. Por isso, essa conjugação de esforços 
a serem feitos com o Congresso é da maior importância. 
Estamos atrasados nisso”, comentou Gerdau.

A conjugação de esforços entre 
Executivo, Legislativo e setor 
produtivo é fundamental para a 
redução do Custo Brasil

“Temos que resolver 
a questão do Custo 
Brasil e pensar no 
futuro, construir um 
país mais justo e 
igualitário” 

REGINALDO ARCURI
Conselheiro do MBC, 
durante o lançamento da 
Frente, em Brasília

A Frente Parlamentar lançou, em 1º de setembro, Agenda 

Legislativa para reduzir o Custo Brasil, com a presença do ministro 

da Economia, Paulo Guedes, parlamentares e representantes 

do setor produtivo. No evento, foram apresentados projetos 

de lei, emendas constitucionais e medidas provisórias que, no 

entendimento da Frente, podem ajudar a melhorar o ambiente de 

negócios e tornar o Brasil mais competitivo.  

Posicionamentos 
e notas técnicas 

A partir de reuniões técnicas 
com os NTs do Movimento Brasil 
Competitivo, CNI, entidades 
setoriais e especialistas, foram 
construídos e publicados sete 
posicionamentos e notas técnicas 
da FPPBC sobre os temas:

Novo Marco Legal do Setor Elétrico

Marco Legal das Ferrovias

Marco Legal para a Inteligência Artificial

Reforma Administrativa

Pleitos Trabalhistas

Reforma do Imposto de Renda

Obrigações Acessórias Tributárias
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Agenda da Frente 

A Agenda Legislativa é composta por 40 pleitos 
distribuídos entre os 12 eixos da mandala do Custo Brasil, 
orientando o trabalho dos parlamentares em prol da 
competitividade do país.

13 preitos já foram aprovados ou implementados 
integralmente

10 foram aprovados em ao menos uma 
das Casas do Congresso Nacional

16 seguem tramitando

1 não foi aprovado

O documento completo da Agenda pode ser acessado 
no www.fppelobrasilcompetitivo.com.br

AVANÇOS 
A Frente já apresenta resultados que atendem a alguns eixos da mandala do Custo Brasil.

ABRIR UM NEGÓCIO

FINANCIAR UM NEGÓCIO

DISPOR DE INFRAESTRUTURA

ATUAR EM AMBIENTE
REGULATÓRIO EFICAZ

EIXO 1

EIXO 2

EIXO 3

EIXO 4

EIXO 5

EIXO 6

EIXO 7

EIXO 8

EIXO 9

INTEGRAR AS CADEIAS
PRODUTIVAS GLOBAIS

ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS

EMPREGAR CAPITAL HUMANO

ACESSAR INSUMOS BÁSICOS

HONRAR TRIBUTOS

MP 936 - Manutenção de Emprego - Pandemia

PL 4199/2020 - BR do Mar

Lei 14.026/2020
Novo Marco Legal do Saneamento Básico

Lei 14.134 - Lei do Gás Natural

Lei 14.112 - Nova Lei de Falências

LCP 182 - Novo Marco das Startups

MSC 165/2021 / PDL 34/2021
Acordo Brasil-Estados Unidos da América

MSC 369/2019 / PDL 288/2021 - Acordo Brasil-Chile

PL 13.988/2020 - Lei do Contribuinte Legal

PL 14182/2021 - Capitalização da Petrobras

PL 6093/2019 / MP 1051
Documento de Transporte Eletrônico - DTe

MP 1057/2021 - MP Estímulo ao Crédito

MP 881 - MP Liberdade Econômica

MP 1040 - MP Desburocratização Ambiente de Trabalho

PL 8184/2017 - Cadastro Positivo

PL 5387/2019 - Reforma Cambial

PLS 261 / PL 3754/2021 / MP 1065
Novo Marco Legal do Setor Ferroviário

“A Frente Parlamentar é uma ferramenta 
de mapeamento, propositiva, de orientação 
parlamentar, de advocacy, para pressionar 
e trabalhar para o bem do ambiente de 
negócios. Esse grupo de parlamentares 
possui o compromisso com o setor produtivo 
para eliminar o Custo Brasil e aumentar a 
competitividade”

ALEXIS FONTEYNE
Presidente da Frente Parlamentar

http://www.fppelobrasilcompetitivo.com.br
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Encontros da Frente 

Nova Frente reúne Executivo, 
Legislativo e terceiro setor
O Congresso Nacional lançou a Frente Parlamentar pelo Brasil Com-
petitivo (FPPBC) no dia 30 de junho de 2021. Presidido pelo deputado 
federal Alexis Fonteyne e composto por mais de 200 parlamentares, 
entre senadores e deputados, o grupo vai trabalhar para reduzir o Custo 
Brasil. Entre as prioridades, estão as reformas tributária e administrativa. 
Na pauta entram ainda temas como qualificação profissional, seguran-
ça jurídica e infraestrutura. O MBC atua como secretaria executiva do 
grupo. A estratégia é unir forças para melhorar o ambiente de negócios 
e permitir que as empresas brasileiras compitam de igual para igual com 
as concorrentes internacionais. 

Ministro Paulo Guedes participa 
de lançamento da Agenda da 
Frente
A apresentação da Agenda Parlamentar da Frente Brasil Competitivo 
teve a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 1º de 
setembro, em Brasília. Na ocasião, o ministro reforçou a importância do 
debate defendido pelo grupo. Guedes elogiou o Congresso, chamando-o 
de reformista, e enumerou a aprovação da Reforma da Previdência, dos 
marcos do Saneamento e Gás e da Autonomia do Banco Central, as 
propostas de Reforma Tributária (PEC 110 no Senado e o PL 2337/2021, 
da Câmara) e a MP 1045, em discussão no Senado, como exemplo desse 
estilo de transformar o Brasil. Para Guedes, a Frente Parlamentar pelo 
Brasil Competitivo poderá potencializar o “vento novo” que está levando 
o país de volta ao crescimento sustentável.

“Precisamos evitar a fuga de 
empresas, de investimentos 
e impulsionar o desenvolvi-
mento da competitividade, 
dando condições para que o 
setor produtivo nacional seja 
capaz de concorrer com seus 
competidores globais” ALEXIS 
FONTEYNE, presidente da 
FPPBC

“Celebro a formação de uma 
Frente como esta porque se o 
Brasil precisa de uma coisa, é 
dessa transformação econô-
mica. É a transformação eco-
nômica que vai dar indepen-
dência, dignidade, ao cidadão 
brasileiro” PAULO GUEDES, 
ministro da Economia

“Até o fim deste ano (2021) 
teremos R$ 100 bilhões em 
contratos. O acumulado 
de três anos é de R$ 550 
bilhões” TARCÍSIO DE 
FREITAS, ministro da 
Infraestrutura (na ocasião)

Crise hídrica e mercado de 
energia são temas de debate
A Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo promoveu, no dia 20 de ou-
tubro, com o apoio do MBC um café da manhã com o ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, parlamentares e representantes do setor 
produtivo, para discutir a crise hídrica e o marco legal do setor elétrico 
(PLS 414), que permitirá que consumidores de todos os níveis escolham o 
fornecedor de energia elétrica que desejarem. O ministro destacou o po-
tencial do setor energético brasileiro e que a nova legislação irá permitir 
uma oferta de energia mais econômica e mais limpa à população, possibi-
litando que todos sejam mais cuidadosos com o uso da energia elétrica. 

“Há anos não se aprovava uma medida provisória no Congresso 
Nacional. Aprovamos cinco MPs do setor elétrico, o que permitiu 
que chegássemos hoje a uma situação em que evitamos o 
racionamento de energia. Essas medidas provisórias estavam 
para ser aprovadas desde 2019”. Bento Albuquerque, ministro de 
Minas e Energia

Ministro da Infraestrutura fala do 
setor para integrantes da Frente
Convidado do almoço da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo do 
dia 27 de outubro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, asse-
gurou, perante parlamentares e representantes do setor produtivo, que 
o Brasil vai se transformar em um grande canteiro de obras que serão 
percebidas com mais clareza a partir de 2024 e 2025. Segundo o minis-
tro, o Ministério mostrou uma estratégia de atuação composta de quatro 
eixos: transferência maciça de ativos para a iniciativa privada, resolução 
de concessões que fracassaram por problemas de modelagem, conclusão 
de obras inacabadas e fortalecimento da legislação para dar segurança 
jurídica aos projetos. Juntos, os eixos dessa estratégia de ação foram fun-
damentais para alavancar a pasta.
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RODOANEL 

Dos estudos ao projeto 
de construção
Entregamos os estudos de modelagem do Rodoanel Metropoli-
tano de Belo Horizonte ao secretário de Infraestrutura e Mobi-
lidade do governo de Minas Gerais (Seinfra), Fernando Marcato, 
no dia 26 de janeiro, durante reunião em Belo Horizonte (MG). 
Os estudos englobaram todos os documentos e arquivos ne-
cessários para a concessão do projeto de construção, operação, 
manutenção e conservação do Rodoanel, resultado da parceria 
entre o MBC e o governo do estado de Minas Gerais.

Os estudos indicaram a melhor alternativa do traçado do Rodo-
anel e foi baseado em informações estratégicas, como a demanda 
de tráfego, os custos para implantação e condições socioam-
bientais. O projeto, sem precedentes no Brasil, será inteiramente 
greenfield, ou seja, empreendimento que está sendo concebido e 
executado do zero. A intenção é instalar o que há de mais novo e 
tecnológico do setor rodoviário para oferecer à sociedade mais 
segurança e mobilidade, o que deve reduzir cerca de mil aciden-
tes ao ano.

A consulta pública sobre os estudos de modelagem do projeto 
de concessão foi concluída após 85 dias da abertura do proces-
so, em 5 de fevereiro de 2021. Durante o período, o governo de 
Minas Gerais ouviu e recebeu contribuições da sociedade e de 
órgãos reguladores. Foram coletadas mais de 650 manifesta-
ções sobre a modelagem do projeto, que posteriormente foram 
avaliadas pela Seinfra. 

Para dar transparência ao processo de 
concessão do Rodoanel, o governo de MG 
realizou cinco audiências públicas sobre a 
modelagem do projeto.

Além das exigências formais da legislação, 
também foram realizadas mais de 35 reuniões 
paralelas para ouvir contribuições, associações 
e órgãos ambientais, prefeitos dos municípios 
beneficiados e representantes da sociedade civil. 
As propostas técnicas recebidas sobre o traçado 
diretriz foram disponibilizadas no DataRoom, 
repositório online de livre acesso onde estão 
todos os demais estudos técnicos realizados 
durante a modelagem. 

Avanços de 2021
> Conclusão dos estudos de modelagem 
> Consulta pública sobre os estudos 
> 650 manifestações sobre o projeto
> 35 reuniões de contribuições
> 50 mil visitas ao repositório com os estudos 

“A previsão para início 
das obras é em março de 
2023,  a partir daí tere-
mos as alças Sudoeste, 
Norte e Leste concluí-
das em três anos. A alça 
Sul demora em torno de 
quatro anos. O projeto 
é pensado para que ele 
tenha fluxo de veículos. 
São, em geral, três anos 
de obra. Portanto, a pre-
visão é de que já haja 
parte do Rodoanel con-
cluída em 2026”

FERNANDO MARCATO 
Secretário de Infraestrutura e 

Mobilidade de MG
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a essa construção no Mapa. Nosso sonho é ver toda a administração 
pública digitalizada.” Gerdau ressaltou ainda a importância do diálogo e 
parceria do setor público com o setor privado para acelerar a transfor-

mação digital.

Plataforma
A plataforma prevê um módulo digital para autocontrole, eliminando os 
controles em papel e apoiando a gestão do setor de qualidade do regulado, 
assim como fortalecendo o papel do fiscal agropecuário na priorização de 
ações de fiscalização nas plantas industriais.

Outro módulo é o de fiscalização digital, que irá consolidar fontes de 
informação como movimentação, produção, resultado de amostras e 
sensores em uma base de dados de inteligência analítica que fortalecerá 
o dia a dia da fiscalização e direcionará para uma fiscalização baseada 
em riscos. Além disso, será criado um Hub de inteligência analítica para 
implementação de algoritmos e regras de canais de fiscalização que irão 
combater fraudes ou desvios de padrão.

“É um projeto inovador, e a parceria com o MBC nos trouxe a 
possibilidade de avançarmos na SDA Digital e na implementação 
do autocontrole. Além disso, é um projeto que nos dará maior 
confiança no mercado internacional, como por exemplo um 
ganho em termos de respostas de auditorias.” José Guilherme 
Leal, secretário de Defesa Agropecuária

SDA DIGITAL 

Maior eficiência no setor 
de autocontrole
Em 2021, iniciamos um projeto muito importante com o Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de 
desburocratizar a relação do governo com o setor privado. O 
SDA Digital está sendo desenvolvido com a Secretaria de Defesa 
Agropecuária (SDA) por meio de acordo de cooperação com o 
MBC e parceria técnica da Elo Group.

Na ocasião, a ministra Tereza Cristina participou da cerimônia 
de lançamento da parceria e destacou a importância de agilizar 
a prestação de serviços e melhoria de eficiência na área de 
autocontrole, assim como redução de custos e um ambiente 
de negócios mais adequado para o setor privado. Segundo a 
ministra, esse trabalho, aliado ao projeto de lei nº 1293/2021, 
que tramita no Congresso Nacional e trata sobre os programas 
de autocontrole dos agentes privados regulados pela defesa 

agropecuária, irá significar muitos avanços para a área.  

“A implantação do autocontrole, 
com aprovação do projeto de lei e o 
desenvolvimento da SDA Digital, levará a 
Defesa Agropecuária do Brasil para outro 
nível de desempenho e confiança”

TEREZA CRISTINA
Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

O presidente do Conselho Superior do MBC, Jorge Gerdau, des-
tacou a importância do agronegócio para a economia brasileira 
e disse que essa parceria é o reconhecimento do grande trabalho 
do setor primário no Brasil. “Estamos muito satisfeitos de servir 

O que é autocontrole 
na defesa agropecuária 

Capacidade do agente privado 
de implantar, executar, 
monitorar, verificar e corrigir 
procedimentos, processos de 
produção e distribuição de 
insumos agropecuários, alimentos 
e produtos de origem animal 
ou vegetal, visando garantir sua 
inocuidade, identidade, qualidade 
e segurança.
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INFRAESTRUTURA  
E CONCESSÕES 

Segunda fase do projeto de 
concessões ferroviárias
Representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) e do MBC se reuniram no dia 4 de novembro para o encer-

ramento da segunda fase do projeto de renovações antecipadas 

de concessões ferroviárias. Assinado em março de 2021, o foco 

do acordo de cooperação foi a Malha Regional Sudeste da Rede 

Ferroviária Federal, operada pela MRS Logística, e a Rede Ferroviária 

Federal S.A., operada pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). O proje-

to teve parceria técnica da Accenture.

O objetivo do projeto foi aumentar a participação das ferrovias na 

matriz de transportes do país e atingir um conjunto de benefícios 

econômicos e sociais, como a redução de poluentes, acidentes e 

custo logístico. 

“Atualmente, no Brasil, a malha de transportes está alta-
mente focada nas rodovias. A diversificação dos meios de 
transporte pode evitar crises de abastecimento.” Romeu 
Neto, diretor executivo do MBC

As etapas da cooperação para a renovação antecipada das conces-

sões ferroviárias incluíram a realização de estudos de engenharia 

dos trechos das ferrovias, a abertura de audiências públicas para 

contribuição da sociedade civil e do setor privado, além de revisão 

dos estudos dos projetos com base nas sugestões recebidas. Para 

o superintendente de Concessão de Infraestrutura da ANTT, Renan 

Essucy, a parceria com o MBC foi essencial para trazer flexibili-

dade e governança para o projeto, pois os processos internos da 

agência são mais rígidos e burocráticos.

“Se fôssemos contar apenas com 
nossos contratos da ANTT, não 
conseguiríamos entregar, porque 
trabalhamos com contratos muito 
rígidos. Foi muito importante 
escalonar esse trabalho para dar 
conta da MRS, que é um projeto 
extremamente complexo, inclusive 
em sentido político e regulatório” 

RENAN ESSUCY
Superintendente de Concessão 
de Infraestrutura da ANTT
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GESTÃO E 
TRANSPARÊNCIA 

Diagnóstico setorial identifica 
problemas e soluções na 
prefeitura de Maceió 
Uma parceria entre o MBC e a prefeitura de Maceió promoveu, em 

2021, uma análise ampla da realidade da administração municipal. 

O levantamento avaliou a situação de cada secretaria, a estrutura 

existente, fragilidades e possíveis ações que poderiam ser colocadas em 

prática. O diagnóstico levou em consideração experiências aplicadas 

em outras cidades do país e no mundo que conseguiram enfrentar 

desafios em 17 áreas, entre elas, educação, saúde, infraestrutura, gestão, 

segurança e habitação.

Além do estudo completo, o mapeamento técnico resultou numa 

ferramenta de transparência para a prefeitura de Maceió. O resultado 

da parceria entre o MBC e a administração local foi lançado no dia 26 de 

abril. Chamado de Raio-X da Prefeitura, a ferramenta de comunicação 

aproxima a gestão a um universo de mais de um milhão de moradores 

da capital alagoana. 

No site, o cidadão pode clicar na área de interesse, 
conhecer o problema, a solução e como a prefeitura 
irá atuar.

O primeiro passo realizado foi o diagnóstico em 17 áreas que impactam 

diretamente na vida dos cidadãos, além da situação das contas da 

administração municipal. O projeto apresenta os desafios e as soluções. 

O trabalho contou com a parceria técnica da Elo Group. 

“Transparência e eficiência andam lado a lado. Por isso, lança-

mos o Raio-X da Prefeitura, uma iniciativa pioneira. No site, é 

possível encontrar os principais problemas de Maceió e o que 

estamos fazendo para solucioná-los.” JHC, prefeito de Maceió

Na área de educação, por exemplo, o objetivo é criar um plano de 

carreira para os professores, melhorar a segurança dos profis-

sionais diante da pandemia, construir 20 unidades educacionais 

para ampliar o atendimento e ainda realizar um diagnóstico 

amplo da rede de ensino.

Acesse: raiox.maceio.al.gov.br

Sugestões de ideias e projetos 
podem ser enviadas para o e-mail 
maceiosecom@gmail.com.

mailto:maceiosecom%40gmail.com?subject=
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PREFEITURA DO 
RIO DE JANEIRO 

Investimento na 
gestão da educação
O MBC e a Secretaria Municipal de Educação (SME) da Prefeitura 
do Rio de Janeiro realizaram um acordo de cooperação técnica 
para a construção da estratégia até 2024. O trabalho consistiu 
na realização de um diagnóstico da educação em 2021, com 
apoio técnico da consultoria Falconi. 

O levantamento identificou os desafios, as ações necessárias e 
possíveis projetos estratégicos, políticas e ações para a melhoria 
da educação no município, conectando todos os níveis da rede, 
sede, regiões e escolas. A implantação do modelo de gestão 
possibilitará que o município do Rio de Janeiro busque um 
novo patamar de resultados.

Por meio desse processo foi possível estabelecer o Plano 
Estratégico para a SME RJ, promovendo o direcionamento 
das ações e projetos com ênfase na eficiência e na melhoria do 
resultado educacional. 
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A transformação 
digital é a base para 
a economia

Coalizão Brasil Digital 
Na última década, o MBC definiu a transformação digital como 

um dos seus pilares porque precisamos de avanços reais diante 

das tecnologias. Defendemos projetos em prol da digitalização 

de serviços públicos, por meio de uma política de Estado 

como a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital e 

a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. No âmbito 

estadual, apoiamos o Grupo de Transformação Digital dos 

Estados (GTD.gov). 

Nossa atuação em defesa de ações e políticas é constante por 

meio da Coalizão Brasil Digital. Em 2021, mantivemos nossa 

articulação com o setor público, promovemos debates em 

busca de soluções e realizamos agendas com representantes do 

governo federal para apresentação e priorização da agenda de 

transformação digital.  

Ações e avanços

Apresentação do Manifesto do  
Brasil Digital ao governo federal

Aprovação do Marco Legal das Startups

Manifesto em defesa do Marco Legal  
para a Inteligência Artificial 

Apoio à manutenção do Veto 50

Participação nos comitês temáticos sobre as 
estratégias de IA e de Transformação Digital

Apoio ao GTD.gov

Coalizão Brasil Digital 

A Coalizão Brasil Digital, 
criada em 2015, é 
composta por cerca de 30 
empresas, organizações 
e especialistas da área de 
tecnologia da informação. 
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No início de 2021, um grupo de representantes da coalizão Brasil 

Digital apresentou ao então ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovações, Marcos Pontes, o Manifesto Transformação Digi-

tal para a Competitividade. O documento reúne os principais 

aspectos defendidos pelo MBC e pelo setor produtivo para a 

transformação digital brasileira e está baseado em quatro pila-

res: infraestrutura, confiança no ambiente digital, capacitação 

profissional e governança. Ainda no mês de janeiro o documen-

to também foi entregue ao secretário de Telecomunicações do 

Ministério das Comunicações, Vitor Menezes. 

Já em março enviamos um pedido aos presidentes do Senado Fe-

deral, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, 

de apoio à prática do uso de assinaturas eletrônicas e ao veto 50 

da Lei nº 14.063 de 2020. A lei desburocratiza e amplia o aces-

so a serviços públicos digitais, além de reduzir o Custo Brasil.

Originalmente alguns dispositivos foram vetados pelo Executivo, 

em 2020, justamente para permitir a digitalização dos serviços. 

Entre eles, o que exige certificação digital à pessoa física reque-

rente quanto aos seus próprios dados. De acordo com o Minis-

tério da Economia, a manutenção do trecho impediria inúmeras 

iniciativas da administração pública, como por exemplo solicitar 

alguma forma de benefício assistencial sem a certificação digital, 

porque ao pedir o cidadão precisa informar o dado sigiloso refe-

rente a sua situação econômica.

Como convidado do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações (MCTI), o MBC integrou os comitês 
temáticos de governança para discussão da Estra-
tégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA). A 
primeira reunião foi realizada o dia 7 de maio e contou 
com a presença de representantes do Executivo, di-
versas organizações do setor produtivo e especialistas. 
O objetivo da Estratégia é construir diretrizes para o 
desenvolvimento e evolução da Inteligência Arti-
ficial no país. 

“Inteligência Artificial é a tecnologia habilitadora es-
tratégica para o avanço da transformação digital, pers-
pectiva de geração de trabalho e geração de riqueza”, 
afirmou o secretário do MCTI, Paulo Alvim. De acordo 
com o secretário, é essencial a participação de um 
grupo heterogêneo para a construção da Estratégia, 
que já é composta por 73 ações sugeridas por meio de 
consulta pública. Os grupos fizeram análises e revisão 
de ações propostas. O MBC participou também da 
construção e das revisões da Estratégia Brasileira para 
a Transformação Digital, em 2018.

“O desenvolvimento da Inteligência Artificial 
pode ter papel fundamental no desenvolvimento 
socioeconômico do país, contribuindo para a 
solução de problemas vividos pela população e 
no enfrentamento de crises.” Tatiana Ribeiro , 
diretora executiva do MBC

A Estratégia foi instituída pela 
Portaria MCTI nº 4.617, de 6 de 
abril de 2021, e teve como ponto 
de partida a definição de objetivos 
estratégicos que levam em 
consideração todo o ecossistema 
tecnológico, e que poderão 
posteriormente ser desdobrados 
em ações mais específicas. 
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PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
PARTICIPAM DE PESQUISA 

MANIFESTO EM DEFESA 
DO MARCO LEGAL PARA 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

O MBC e outras 12 entidades assinaram, no dia 28 de setembro, um 

manifesto em Defesa do Marco Legal para a Inteligência Artificial (IA) 

– substitutivo ao Projeto de Lei (PL) nº 21, de 2020 - apresentado pela 

deputada federal Luísa Canziani. O manifesto defende que um marco 

legal deve ser baseado em princípios, como a proposta apresentada pela 

deputada.

Segundo o manifesto, o substitutivo do Projeto de Lei reflete princípios 

importantes para o desenvolvimento e adoção de IA no Brasil, 

alinhados com recomendações da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento (OCDE) e boas práticas globais sobre o tema. 

O documento ressalta a importância de se tratar a 
Inteligência Artificial como um tema que transcende 
o debate sobre proteção de dados pessoais: “É 
importante contemplar aspectos que vão além 
da privacidade para discutir os eventuais ‘vieses 
da IA’ sob pena de prejudicar o desenvolvimento 
socioeconômico do país. Por isso, é de grande 
relevância a proposta do substitutivo em estimular 
boas práticas sem vedações prévias, levando o debate 
para o necessário nível técnico e contextual de 
órgãos e agentes regulatórios setoriais".

O Fórum Empresarial em Defesa da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD) e Segurança Jurídica buscou entender os 

desafios para as pequenas e médias empresas a partir de uma 

pesquisa. A ideia foi listar os problemas diante da nova regulação 

e pensar em soluções conjuntas. O MBC faz parte do grupo de 

entidades do fórum e apoiou o levantamento.

A partir das informações coletadas, o Fórum pretende entender o 

nível de maturidade dos programas de governança em proteção de 

dados, as principais dificuldades para o cumprimento da LGPD, a 

questão da  área de governança em privacidade e a proteção de da-

dos. As empresas serão mantidas anônimas e os dados serão utiliza-

dos pelo Fórum para defender a LGPD e a segurança jurídica no país.

O Fórum Empresarial da LGPD 
é uma coalizão multissetorial, 
apartidária, sem personalidade 
jurídica própria, de entidades, 
associações e confederações 
representativas do setor 
empresarial cuja missão é a defesa 
da LGPD, da segurança jurídica e a 
promoção da cultura de proteção 
de dados e da privacidade no país. 
Congrega um universo de cerca de 
100 entidades empresariais.
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Educação

Valorização do ensino 
técnico profissional

A educação está entre os pilares do MBC porque é um eixo essencial 

para qualquer país em desenvolvimento. Não podemos ser competitivos 

se não melhorarmos os níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. 

Um dos desafios enfrentados pelo setor produtivo é a formação de mão 

de obra qualificada e o analfabetismo funcional. Pesquisas recentes 

demonstram que a educação técnica e profissional facilita a inserção 

produtiva, amplia o potencial de geração de renda e promove a 

diferenciação competitiva dos jovens no mercado de trabalho. Diante 

disso, a partir de uma série de discussões promovidas pelo MBC com 

associados e especialistas, definiu-se como prioridade o apoio a projetos 

que ampliem e valorizem o ensino técnico profissional. 

O Brasil ainda tem um percentual de estudantes abaixo do necessário 

para preencher as vagas oferecidas pelo setor produtivo. Esse foi um 

dos aspectos discutidos no primeiro encontro do Comitê Temático de 

Educação do MBC, em 19 de agosto de 2021.

Na reunião on-line foi apresentada pelo diretor da Macroplan, Gustavo 

Morelli, uma análise realizada de forma exclusiva para o MBC sobre o 

ensino profissional no país. Nela foi destacado o estudo do Custo Brasil, 

que aponta o pilar de capital humano como um dos grandes gargalos. 

Conselheiros, associados e especialistas debateram os desafios que 

deverão ser enfrentados e as iniciativas que poderão ser apoiadas na 

defesa da melhoria desse nível de ensino. 

O capital humano representa um valor adicional 
de cerca de R$ 280 bilhões ao ano para o setor 
produtivo brasileiro, desse total, 44% (R$ 123 
bilhões) se referem especificamente às limita-
ções nas habilidades da força de trabalho.

A análise apontou ainda que são vários os desafios: valorização 

da educação técnica e profissional, melhoria da capacidade de 

diagnóstico e adequação da oferta às demandas locais, avaliação 

sistemática e melhoria contínua dos processos, governança 

em rede e cooperação multi-institucional, identificação e 

disseminação de boas práticas com base em evidências.

“Sem as correções, sem uma boa gestão na educação básica 
e uma maior estruturação da educação profissional não 
sairemos das limitações de crescimento.” Jorge Gerdau, 
presidente do Conselho Superior do MBC

Impactos da pandemia 

Os impactos da Covid-19 nas taxas 
de atendimento escolar confirmam a 
relevância de uma agenda voltada para 
a 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 dessa 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 
Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua).
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Cenário político é debatido 
com analistas do Jota 
Os cenários político e econômico para 2021 foram tema de debate 

durante encontro exclusivo entre associados do MBC e analistas do 

Portal Jota no início do ano. O analista-chefe, Fábio Zambeli, e o diretor 

do portal, Fernando Mello, apresentaram, durante o encontro, as 

chances de aprovação das pautas prioritárias defendidas pelo MBC que 

estão atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Os dados são 

coletados por meio do Aprovômetro, ferramenta de machine learning 

que utiliza mais de três mil variáveis para a análise. Mello avaliou que 

a reforma Administrativa é uma pauta com perspectivas positivas de 

aprovação. De acordo com os dados coletados pelo sistema de análises 

do Jota, a reforma aparece com cerca de 21% de chances de aprovação, 

apesar de seu estágio inicial de tramitação. Os números são semelhantes 

aos observados no início da tramitação da reforma da Previdência, 

aprovada em 2018. Já a reforma tributária é analisada com cerca de 10% 

de chance de aprovação pelo sistema. “Essa é uma PEC em que o governo 

tende a ter mais apoio”, afirmou Mello.

Promovemos 
encontros, ideias e 
soluções 
A mobilização é um dos pontos fortes do MBC, conseguimos 

reunir lideranças empresariais, executivos, políticos, gestores, 

representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário com o 

objetivo de aproximar atores fundamentais para que os projetos 

“saiam do papel”. Em 2021, nosso foco foi intensificar a agenda 

legislativa em defesa de uma maior competitividade nacional. 
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MBC apresenta Custo  
Brasil para Arthur Lira 
O conselheiro executivo do MBC, Rogério Caiuby, apresentou no dia 28 
de fevereiro os principais fatores que compõem o Custo Brasil e diminuem 
a capacidade competitiva do país ao deputado federal Arthur Lira, então 
candidato à presidência da Câmara dos Deputados. O encontro virtual, 
promovido pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, reuniu mais 
de 30 entidades que debateram as prioridades para avanços competitivos. 
Durante o debate, os representantes das associações expuseram as 
principais preocupações do setor em relação à competitividade. Caiuby 
destacou o estudo realizado pelo MBC em conjunto com o Ministério da 
Economia, que mediu o Custo Brasil em R$ 1,5 tri a mais do que a média 
dos países da OCDE. “O Custo Brasil é uma coisa que, se não estivermos 
atentos a todo momento, continua crescendo. Mas, mais do que isso, são 
entraves bastante complexos e plurais”, afirmou. Encontro exclusivo debate 

pautas do Congresso Nacional
As pautas prioritárias da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo 
(FPPBC) foram assunto de debate no dia 20 de agosto de 2021, durante 
encontro exclusivo promovido pelo MBC entre associados da organiza-
ção e o deputado federal e presidente da Frente, Alexis Fonteyne. O par-
lamentar fez uma análise da situação competitiva do país e dos projetos 
de lei que tramitam no Congresso, entre eles, o debate do Projeto de Lei 
2337, que altera regras do Imposto de Renda. O presidente do Conselho 
Superior do MBC, Jorge Gerdau, explicou a importância do engajamento 
político para acelerar a pauta de redução do Custo Brasil. “O sucesso dos 
nossos propósitos passa pelos processos políticos. Por isso, temos que 
acompanhar as discussões no Congresso Nacional”, disse.
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Educação é fundamental para a 
melhoria da competitividade
Os desafios para uma gestão eficiente e para um país mais competitivo 

foram temas debatidos no dia 14 de abril, durante encontro virtual 

realizado pela Academia Brasileira de Qualidade (ABQ). A diretora 

executiva do Movimento Brasil Competitivo, Tatiana Ribeiro, foi uma 

das convidadas e ressaltou a importância da redução do Custo Brasil 

e do investimento em educação para a melhoria da qualidade de vida 

da população. O presidente da ABQ, Eduardo Guaragna, e o presidente 

da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), Ronald Dausha, foram 

palestrantes do evento.

Avanços dos projetos do 
MBC são apresentados em 
Assembleia Geral 
As ações realizadas pelo MBC em 2020 e o planejamento da organização 

para 2021 foram apresentados aos associados do MBC no dia 29 de abril, 

durante a 24ª Assembleia Geral Ordinária. Apesar de um ano de pandemia 

e de muitos desafios, os resultados alcançados pelo MBC foram consi-

derados positivos por conselheiros e associados para o enfrentamento 

dos problemas nacionais. A diretora executiva do MBC, Tatiana Ribeiro, 

explicou como a organização colaborou para ajudar o Brasil a enfrentar a 

crise gerada pela pandemia. “O MBC se colocou à disposição de estados e 

municípios para auxiliar no enfrentamento à crise da Covid-19. Apoiamos, 

por exemplo, o estado de São Paulo na gestão da resposta à pandemia. Fo-

ram diversas iniciativas, como soluções para logística e estoque de testes e 

monitoramento do desenvolvimento da pandemia no estado”, explicou.

Conselho de Infraestrutura da 
CNI debate insegurança jurídica 
e Custo Brasil
O Custo Brasil foi um dos temas debatidos no dia 26 de maio, na 

reunião virtual do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). O conselheiro executivo do 

MBC, Rogério Caiuby, apresentou o Programa para Redução do Custo 

Brasil. Segundo ele, o setor privado é um player fundamental para que 

esse peso seja reduzido no país. Os conselheiros também debateram 

os prejuízos que a insegurança jurídica causa à infraestrutura brasileira. 

De acordo com o economista Cláudio Frischtak, integrante do Coinfra, 

várias decisões judiciais têm ignorado as consequências que causam a 

importantes empreendimentos essenciais à infraestrutura do país.
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Legislações aprovadas facilitam 
contratação de tecnologia pelo 
setor público
A contratação de tecnologia e inovação pelo setor público foi tema de 

debate da última edição do Madrona TECH Talks no dia 17 de junho. 

Durante o encontro, o secretário de gestão do Ministério da Economia, 

Cristiano Heckert, e o secretário de gestão de integridade do Tribunal 

de Contas da União, Wesley Vaz, apresentaram a importância do Marco 

Legal das Startups e da nova Lei de Licitações para avançar nessa pauta. A 

diretora executiva do MBC, Tatiana Ribeiro, foi moderadora do evento.

Prêmio Nacional de Inovação 
reconhece iniciativas 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizaram a sétima edição do 

Prêmio Nacional de Inovação. O Prêmio destina-se às empresas industriais, 

aos pequenos negócios de todos os setores e aos ecossistemas de inovação 

de todo o território nacional. O MBC é apoiador da premiação.

Prêmio Espírito Público 
valoriza gestores 
Em sua 4ª edição, o Prêmio Espírito Público se consolida como a 

principal premiação da sociedade civil voltada para a valorização e o 

reconhecimento de trajetórias de profissionais públicos que se dedicam 

à promoção de serviços públicos de qualidade. O prêmio é também 

uma forma de agradecimento às pessoas que dedicam sua vida para 

transformar a vida de toda a sociedade através de serviços públicos de 

qualidade. O MBC é parceiro institucional da premiação.

Regulação equilibrada é 
fundamental para o ambiente 
de inovação no Brasil
A diretora executiva do MBC, Tatiana Ribeiro, participou, no dia 16 de 

setembro, de uma audiência pública realizada pela Câmara dos Deputa-

dos para debater os impactos do Projeto de Lei 2630/2020 (PL das Fake 

News). Durante o encontro virtual, Tatiana explicou a importância de 

criar regulações inteligentes, que combatam a desinformação, mas não 

atrapalhem o desenvolvimento da inovação no país.
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COMPLIANCE NO MBC  
A área de compliance esteve entre as prioridades da Diretoria 

Executiva do MBC durante todo o ano de 2021. Liderada pelo 

diretor executivo, Romeu Neto, foram realizados encontros com 

parceiros institucionais estratégicos para ouvir as impressões 

e sugestões de melhoria para os processos atuais a respeito da 

integridade da organização. As regras, princípios e valores já 

seguidos anteriormente estão sendo revistos e intensificados 

por meio da análise de processos, regulamentos e regimentos 

internos. 

A implementação conta com a parceria da Change 4 Culture 

Compliance. A consultoria atua em soluções inteligentes de 

governança, riscos, compliance e data privacy. O objetivo é 

desenvolver um trabalho interno próprio construindo um código 

de conduta e ética que represente a organização, mas ao mesmo 

tempo observando todo o terceiro setor. 

“Queremos que a nossa área de integridade se 
torne modelo para outras organizações, aplicando e 
demonstrando as melhores práticas de governança e 
compliance.” Romeu Neto, diretor executivo do MBC

“Esse trabalho está sendo levado 
avante graças à tenacidade da equipe, 
até porque trabalhar com governança 
é sempre um desafio. Um programa 
de integridade deve ser concebido 
para que se entenda que ele só vai 
agregar valor à organização quando 
produzir resultados concretos.” José 
Eduardo Sabo Paes, procurador 
distrital do Direito do Cidadão e 
conselheiro do MBC 

“Compliance é uma jornada, e 
principalmente uma questão cultural. 
As empresas estão sendo valorizadas 
por suas áreas de compliance e, como 
organização íntegra que é o MBC, isso 
não poderia ser diferente.” Afonso 
Lamounier, vice-presidente de 
Assuntos Governamentais da SAP e 
conselheiro do MBC 
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Mais do que nunca nossas lideranças se preocupam em aprofundar 

o debate de temas relevantes para a competitividade do país. Um 

dos meios em que investimos é nossa Revista Brasil+. Na 10ª edição, 

publicada em 10 de junho de 2021, tratamos de um tema muito 

desafiador para o Brasil: a educação. 

A pandemia da Covid-19 trouxe impactos significativos para a área 

educacional, uma preocupação a mais para o setor produtivo que já 

enfrenta dificuldades para encontrar mão de obra qualificada. No Brasil, 

há um déficit de 1,8 milhão de pessoas para vagas especializadas no 

mercado. Isso significa que muitos jovens estão saindo do ensino médio 

despreparados para a vida profissional, consequência da baixa adesão de 

jovens e adolescentes ao ensino técnico ou profissionalizante. 

A matéria de capa traz uma série de dados que demonstram como a educa-

ção profissionalizante concomitante ao ensino médio pode ser uma grande 

aliada na melhoria da competitividade brasileira e geração de riqueza para 

o país. A publicação traz o exemplo do “Sistema Dual”, utilizado em países 

como Reino Unido e Alemanha, que combina aprendizados práticos e teóri-

cos, com atuação dos alunos em empresas, além da sala de aula.

Revista Brasil+ A publicação aborda também o risco de uma migração de 
multinacionais para outros mercados, devido ao ALTO CUSTO 
BRASIL. Dados demonstram que a insegurança jurídica, o sistema 
tributário complexo e a falta de infraestrutura imprimem um 
ambiente de negócios hostil ao país. A editoria de competitividade 
explica que a solução para esse problema passa pelas reformas 
estruturais, para tornar o Brasil atrativo a investimentos de fora.

Outro tema importante para o cenário nacional foi tratado na 
editoria de Benchmark Brasil, que trouxe o modelo de reforma 
administrativa feita por Portugal e como ela foi determinante 

para o saneamento das contas públicas e a retomada econômica.

“Temos um percentual de alunos em 
formações técnica e profissional muito abaixo 
do necessário para garantir o crescimento 
econômico do país e os necessários ganhos de 
produtividade”

MARIO GHIO
Diretor-presidente da Somos Educação

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL

NOVO ENSINO 
MÉDIO 

REFORMA 
ADMINISTRATIVA

PORTUGAL

CUSTO BRASIL 

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO 

Acesse: 
www.mbc.org.br/revista-brasil

ANO 7
11ª EDIÇÃO

02/2022

COMPETITIVIDADE 

Navegação de cabotagem é alternativa 
econômica para aliviar gargalos logísticos 

ESPECIAL 20 ANOS

Inovação e sustentabilidade: pilares 
do crescimento na próxima década

20 ANOS DE 
TRANSFORMAÇÕES

O papel decisivo do MBC na 
construção de soluções para melhorar 
a competitividade do país, ao mobilizar 
os setores público e privado 

http://www.mbc.org.br/revista-brasil
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20 anos MBC 

Uma história em 
defesa do Brasil 

Comemoramos os 20 anos do MBC com um debate, não poderia ser 

diferente, porque a promoção da troca de ideias está no nosso DNA. 

Reunimos o executivo Rafael Chang, presidente da Toyota no Brasil, 

a economista Dorothea Werneck, ex-ministra do Trabalho, Indústria 

e Comércio, o empresário Luiz Fernando Furlan, ex-ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o economista Paulo 

Guedes, ministro da Economia, e o empresário Jorge Gerdau, fundador 

e presidente do Conselho Superior do MBC, para uma conversa sobre: 

quais os desafios para as próximas duas décadas quando falamos em 

desenvolvimento e competitividade? 

O debate passou por temas como infraestrutura e logística, reformas 

estruturais, educação, economia, saúde e preservação do meio ambiente, 

além das desigualdades agravadas pela pandemia de Covid-19. E teve 

como mediador o conselheiro executivo do MBC, Rogério Caiuby.

O presidente da Toyota, Rafael Chang, abriu o diálogo falando sobre a 

necessidade de o Brasil estar inserido no mercado global:

“A missão da busca por mais competitividade 
é criar uma sociedade melhor. Para isso, nós 
temos que olhar para a competitividade global. O 
mercado brasileiro é muito grande e expressivo, 
mas é preciso estar atento às tendências do mundo 
com a evolução da tecnologia, que se desenvolve 
em grande velocidade”.
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Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, 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 que se transformar. 
Todas as indústrias vão mudar e 
estão mudando”.

O presidente do Conselho Superior do MBC, Jorge 

Gerdau, lembrou que toda a sociedade precisa se 

esforçar para conquistar o bem comum, que todos 

almejam, apoiando as reformas estruturantes, e 

acrescentou que ninguém consegue desenvolver 

projetos de forma isolada:

“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, 
precisamos enfrentar os desafios 
nacionais que são tão complexos”.

A economista Dorothea Werneck defendeu a 

participação da sociedade nas decisões:

“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 nesses vinte anos. 
É necessário trabalhar a questão 
do meio ambiente, da melhoria da 
qualidade de vida das pessoas e dos 
direitos humanos com organizações 
parceiras”.

A formação de profissionais foi definida como 

principal desafio dos próximos vinte anos pelo 

empresário Luiz Fernando Furlan:

“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”.
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Livro revela a história, os 
desafios e conquistas do MBC 

Além do debate, a cerimônia de aniversário do MBC contou com 

um jantar comemorativo para associados, parceiros, políticos e 

representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, o evento foi 

realizado na sede da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, no 

dia 24 de novembro de 2021. 

Na ocasião foi lançado o livro MBC 20 Anos, Evolução Contínua da 

Competitividade. Os diretores executivos do MBC, Tatiana Ribeiro 

e Romeu Neto, apresentaram aos cerca de 120 convidados a obra 

e entregaram a publicação ao presidente do Conselho Superior da 

organização, Jorge Gerdau.

O livro apresenta a história, resultados, avanços e projetos de 

maior destaque ao longo de duas décadas. Entre eles, o apoio 

a governos na redução de custos da máquina e otimização nos 

instrumentos de arrecadação, resultando na economia de mais 

de R$ 17 bilhões desde 2005. A obra é dividida em sete capítulos 

e tem o prefácio assinado pelo presidente fundador do MBC, Elcio 

de Lucca.  

 

Para ler a obra basta acessar 
www.mbc20anos.com.br

http://www.mbc20anos.com.br
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NA MÍDIA
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