PROGRAMA DE
MELHORIA CONTÍNUA DA
COMPETITIVIDADE

Oportunidade

Encaminhamento

Abertura da SEPEC para atuar em
parceria com o setor produtivo na
redução do Custo Brasil

Identificar principais gargalos
para o desenvolvimento da
agenda

Projeto que tem como objetivo ser um
fator de equilíbrio ao processo de
abertura comercial

Seleção de parceiro técnico que
pudesse apoiar o desenvolvimento
do trabalho

A premissa foi construir metodologia a
partir de estudos já existentes

Buscar financiamento junto ao
setor empresarial

Abertura do governo federal para atacar decisivamente o Custo Brasil,
em parceria com o setor produtivo

Custo Brasil composto por 12 Elementos em comparações com OCDE
Retomar ou encerrar
o negócio

• Restrições em recuperações judiciais e
encerramento das empresas
• Excesso de interferência governamental em
atividades econômicas
• Excesso de subsídios e desonerações
• Proteção de mercados locais através de
limitações à livre entrada de investimento
estrangeiro direto
• Limitações nas capacidades
de inovação

• Limitada digitalização de serviços
• Baixa efetividade dos serviços

•
•
•
•

Competir e ser
desafiado de
forma justa

Empregar
capital
humano

Acessar serviços
públicos

• Altas tarifas de importação
• Limitações ao comércio de serviços
• Barreiras não-tarifárias

• Limitada oferta de capital
• Elevado custo do crédito
• Elevado risco-país

Financiar
o negócio

Reinventar o
negócio

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

Entorno institucional
e macroeconômico

• Alto custo para abrir um negócio
• Longo prazo para formalizar um negócio

Abrir um negócio

Dispor da
Infraestrutura

Honrar
tributos

Acessar
insumos básicos
Integrar com cadeias
produtivas globais

• Funcionamento das instituições
• Serviços públicos essenciais de qualidade
• Equidade e Inclusão econômica
• Baixa "pegada de carbono"

Atuar em ambiente jurídicoregulatório eficaz

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

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

• Elevado preço da energia elétrica
• Elevado preço do gás natural

• Instabilidade e baixa eficácia da regulação
• Baixa efetividade e agilidade do enforcement legal

• Estabilidade monetária
• Equilíbrio Fiscal
• Balanço de Pagamento equilibrado

Custo Brasil como diferencial frente à OCDE estimado em R$~1,5 Tri
divididos em 12 elementos
15-20
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Retomar ou
encerrar o negócio

Abrir um negócio

Competir e ser
desafiado de
forma justa

11-14
180-220

Financiar
o negócio

260-320

70-90

40-50

Reinventar o
negócio

Empregar
capital
humano

1.500
bilhões

Acessar serviços
públicos

190-230
Dispor da
Infraestrutura

240-280
Acessar
insumos básicos

Honrar
tributos

100-120

Notas: Honrar tributos: removida dupla contagem com encargos em Empregar capital humano
Retomar ou encerrar: contabilizado em parte no spread bancário

20-23

160-200
Integrar com cadeias
produtivas globais

Atuar em ambiente jurídicoregulatório eficaz

Custo Brasil – Empregar Capital Humano

Custo Brasil – Dispor de Infraestrutura / Acessar Insumos Básicos

Custo Brasil – Honrar tributos

Construímos método para avaliar proposições
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Acompanhar
“parking lot”

Índice de
Impacto
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Elementos de Impacto
no Custo Brasil
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Baixo
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Baixa
prioridade

9

Alto

Chances de sucesso
LEGITIMIDADE

AÇÃO
POLÍTICA
PÚBLICA

Fundamentos do Impacto Público

Objetivos
Claros

Confiança
pública

Gestão

Evidência

Envolvimento dos
interessados

Medição

Viabilidade

Compromisso
político

Alinhamento

