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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 

 
Aos Administradores e Conselheiros do 
Movimento Brasil Competitivo - MBC 
Brasília – DF 

 
Opinião: 

Examinamos as demonstrações contábeis do Movimento Brasil Competitivo- MBC 
(Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, a 
demonstração do superávit/déficit, da mutação do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, do Movimento Brasil 
Competitivo - MBC em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os  seus 
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades sem fins lucrativos. 

 
Base para opinião: 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Entidades sem 
finalidade de lucros, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade e 
suas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 
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Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 

 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 

 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem em 
continuidade operacional. 

 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 

 
Brasília, 13 de março de 2020. 

 
 

VR GROUP AUDITORES E CONSULTORES S/S 
UCCS BRASIL (FIRMA MEMBRO DA UCCS GLOBAL) 
CRC DF 002962/F 

 
 
 

Rodrigo Costa Silva 
Contador CRC 1 GO 016905/O-4 



 

 

Movimento Brasil Competitivo - MBC 
 

Balanços patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
 (Em Reais)  

 

 

2018  

 
   

14.550.556 4.842.745 
 

Não circulante  

Fornecedores A Longo Prazo 21 
  

33.254 44.600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.839.221 

2018 

 
127.832 

58.023 

130.091 

7.483 

16.372 

1.455.564 

161.045 

844.489 

  20.657 

2.821.556 

 

 
1.346.196 

1.346.196 

 

 

 

  
  

744.589 719.592 

 
 
 
 

Total do ativo   14.583.810   4.887.345 Total do passivo e do patrimônio líquido   14.583.810   4.887.345  
    

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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349.167 

2.642.597 

1.809.564 

20.657 

20.760 

 

Patrimônio líquido  

Fundo Social Constituído 22 

Superávit / (déficit) acumulados 22 

 

495.360 

249.229 

 

495.360 

224.232 

 

 Ativo   

 Nota 

explicativa 
 

2019 

Circulante  

Caixa e equivalentes de caixa 4 14.123.356 

Contas a receber 5 19.876 

Recursos Transferidos Secretaria Executiva 6 388.785 

Recursos Transferidos entre projetos 7 12 

Outros créditos 8 18.527 

 

 Passivo e patrimônio líquido   

 Nota 

explicativa 
 

2019 

Circulante  

Fornecedores 11 169.536 

Obrigações Sociais 12 66.072 

Provisões Trabalhistas 13 73.001 

Financiamentos 14 0 

Obrigações Fiscais 15 58.473 

Recursos a reembolsar 16 388.785 

Recebimentos antecipados 17 6.385 

Recursos de terceiros 18 13.076.956 
Transferência Financ.Entre Projetos 19   12 

 

- 

- 

 

Não circulante  

Imobilizado 9 

Intangível 10 

 

22.767 

10.487 

 

30.312 

14.287 

 



 

 

Movimento Brasil Competitivo - MBC 
 

Demonstrações dos resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em Reais) 

 
  2019    2018  

   

 
(=) Receitas 7.342.783 5.325.432 

(126.237) (219.706) 

(=) Superávit Operacional Bruto 7.216.546 5.105.727 

 

 
 (7.192.537) (5.009.449) 

(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro 24.010 96.278 

 

(=) Superavit do exercício   24.997   102.369  
  

 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
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Receitas 

Receitas Ordinárias 
Receitas Eventuais 
Receitas de Projetos 
Receitas de Governança PMGP 2.0 

 

790.772 
3.441.753 
1.924.311 

  1.185.947 

 

499.767 
2.220.044 

927.800 
  1.677.821 

 

Nota 

   explicativa  

23 

24 
25 
26 

 

(-) Deduções das Receitas 

(-) Deduções das Receitas 

 

Despesas Operacionais  

Pessoal e encargos sociais 27 

Despesas de viagem 28 

Serviços de terceiros 29 

Despesas gerais 30 

Despesas Governança - PMGP 2.0 31 

 

(1.618.277) 

(494.435) 

(1.234.551) 

(3.014.012) 

  (831.262) 

 

(1.671.260) 

(498.824) 

(1.382.088) 

(507.088) 

  (950.189) 

 

Receita financeira 32 

(=) Resultado financeiro líquido  

 

  987  

987 

 

  6.091  

6.091 

 



 

 

Movimento Brasil Competitivo - MBC 
 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
 (Em Reais)  

 

 
 

   Fundo Social  

 
Superávit 

  acumulados  

 
 

  Total  

 

  121.863  617.223 

Superávit do exercício 102.369 102.369 

 
  224.232  719.592 

Superávit do exercício 24.997 24.997 

As notas explicativas da Adminsitração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Saldos em 31 de dezembro de 2017   495.360 

 

Saldos em 31 de dezembro de 2018   495.360  

 

Saldos em 31 de dezembro de 2019   495.360     249.229     744.589  

 



 

 

Movimento Brasil Competitivo - MBC 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
 (Em Reais)  

 

  2019    2018  
 
 

Superávit / Déficit do exercício 24.997 

 
Itens que não afetam o caixa operacional  

Aumento/(diminuição) Provisão para Contigência - 

Depreciação e amortização   11.346 
 36.343 

 
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo  

(Aumento) / diminuição no contas a receber 2.622.721 

(Aumento)/ diminuição nos recursos transferidos p/ projetos 1.441.424 

(Aumento)/ diminuição nas despesas antecipadas - 

(Aumento)/ diminuição em demais contas a receber 2.233 

(Aumento)/ diminuição em Conta Caução e depósitos - 

Aumento/(diminuição) em fornecedores (1.304.492) 

Aumento/(diminuição) em obrigações sociais e trabalhistas (49.041) 

Aumento/(diminuição) em Ações Trabalhistas - 

Aumento/(diminuição) em obrigações fiscais e Estaduais 42.101 

Aumento/(diminuição) em recursos de projetos a reembolsar (1.066.779) 

Aumento/(diminuição) em recebimentos antecipados (154.660) 

Aumento/(diminuição) em outras obrigações (7.483) 

Aumento/(diminuição) em recurso de terceiros 12.232.467 

Aumento/(diminuição) Transferência entre Projetos   (20.645) 

Caixa líquido das atividades operacionais 13.774.189 

 
 

 
   

 

 
(Redução) / aumento líquido de caixa   13.774.189  

 
Caixa no início do período 349.167 

Caixa no final do período 14.123.356 

 
Aumento/(redução) líquido de caixa   13.774.189  

 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

102.369 

 

 
- 

  9.849 

112.218 

 

 
(173.548) 

280.331 

- 

(6.397) 

- 

(207.429) 

(31.959) 

- 

(5.288) 

(280.331) 

(123.781) 

7.483 

(2.682.181) 

  11.990 

(3.098.892) 

 

 
(29.931) 

  - 

(29.931) 

 

  (3.128.823) 
 

 
3.477.990 

349.167 

 

  (3.128.823) 
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Fluxo de caixa das atividades de investimentos  

Aquisição de imobilizado - 

Caixa líquido das atividades de investimentos  

 - 

 



MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

 

(Em Reais) 

 

 

1. Contexto operacional 

O Movimento Brasil Competitivo– MBC (doravante denominado “Entidade” ou “MBC”) foi 

constituído em 05 de novembro de 2001 e declarado, em 11 de dezembro de 2001, como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público pela Lei nº 9.790, de 23 de março 

de 1999. O MBC, sediado em Brasília-DF, é constituído como uma associação civil de 

interesse público, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com 

prazo indeterminado de duração. 

A organização tem como objetivo contribuir para a evolução contínua do comportamento 

da sociedade brasileira quanto à qualidade e produtividade, enfatizando 

permanentemente a valorização do ser humano. Em decorrência, a associação visa 

coordenar e promover ações estruturadas de conteúdo inovador na área da qualidade e 

produtividade, priorizando a implementação de projetos de alta visibilidade, contribuindo 

para elevar a competitividade da economia e o padrão de vida da sociedade brasileira. 

Além disso, o MBC gerencia, devidamente priorizados em seu planejamento estratégico, 

recursos a serem aplicados em projetos específicos. 

A organização conta com recursos que provêm (i) da contribuição de associados 

mantenedores, (ii) do patrocínio à sua agenda de eventos, (iii) da taxa de administração 

pelo gerenciamento de projetos e (iv) de doações institucionais. São considerados 

“mantenedores” as pessoas jurídicas que se comprometem a contribuir financeiramente 

com o MBC. Os associados “institucionais” são as pessoas jurídicas que desenvolvem 

atividades em áreas de interesse comum ao da associação, cuja participação no MBC 

concorre para o apoio institucional e sua representatividade. 

São também fontes de recursos da entidade doações recebidas de pessoas jurídicas, 

receitas oriundas do desenvolvimento e execução de projetos e organização de eventos 

em parceria com instituições como FINEP, SEBRAE, MPOG, MDIC e PETROBRÁS. 

Na hipótese de extinção de suas atividades, o patrimônio líquido da associação será 

incorporado ao patrimônio de outra sociedade qualificada como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), preferencialmente que tenha o mesmo 

objeto social da extinta. 
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Para o ano corrente de 2020, o MBC e sua operação já tem desdobrado na  sua estrutura 

o plano com medidas e ações de prospecções para impulsionar as receitas da instituição. 

Após validação do Conselho Superior do MBC, ações como atualizações do valor das 

anuidades, criações de nova categoria de associados, um contingenciamento de valores 

de projetos são premissas da operação do MBC. Ainda no sentido de eficiência de gastos, 

a operação do MBC realizará a gestão de contratos no sentido de otimizar e readequar 

nossos custos. 

2. Apresentação das demonstrações contábeis 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem finalidades, as 

quais abrangem os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis – CPC e as normas expedidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC. 

A administração da Entidade definiu o Real como sua moeda funcional de acordo com as 

normas descritas na NBC TG 02 – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão 

de Demonstrações Contábeis. 

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram 

preparadas, principalmente, de acordo com a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de 

lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado 

Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para 

Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados  pela ITG 2002 – 

Entidade sem finalidade de lucros. 

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 

do MBC em 13 de março de 2020. 



MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em Reais) 

13 

 

 

 
 
 

 

3. Principais práticas contábeis 

(a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários 

à vista e aplicações financeiras, com prazo de resgate de até 90 dias da data da aplicação. 

Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, 

acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício. Os riscos 

de variação no saldo contábil quando comparado ao valor justo é considerado irrelevante. 

(b) Ativos circulantes e não circulantes: São apresentados pelo valor líquido de 

realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 

auferidos até a data dos balanços, que não excedem ao valor de realização. 

(c) Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzidas as depreciações e 

amortizações calculadas pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil dos 

bens, às taxas informadas na nota explicativa nº 9. O saldo residual do bem substituído é 

baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado do 

exercício quando incorridos. O valor residual dos itens do imobilizado é baixado 

imediatamente ao seu valor recuperável quando o saldo residual exceder o respectivo 

valor recuperável. 

(d) Intangível: Referem-se, principalmente a softwares, mensurados ao custo de 

aquisição, deduzidos da amortização acumulada. A amortização é reconhecida 

linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. 

(f) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

Em atendimento à legislação vigente para as entidades sem fins lucrativos que tenham 

empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, a Entidade contribui para o 

PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é 

registrado como despesa de custeio na rubrica de “Despesas gerais”, obedecendo ao 

regime de competência. 
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A Entidade está isenta de efetuar o recolhimento da COFINS, conforme determina o 

Decreto-lei nº 1.940 de 25 de maio de 1982. 

Sobre todas as receitas de prestação de serviço estão sendo recolhidos os seguintes 

impostos: COFINS 7,6% e ISS 5%; 

(f) Execução de projetos: O controle e a escrituração para os recursos de projetos são 

efetuados em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade CPC 47 – (ITG 

2002 – Entidades sem finalidades de lucro). Dessa forma, as movimentações dos recursos 

dos projetos são controladas por meio de contas patrimoniais. 

(g) Obrigações diversas: São demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e 

cambiais incorridos até a data dos balanços. 

(h) Reconhecimento de receita: Como o MBC, é a Entidade “agente”, ele deve 

reconhecer a receita equivalente ao valor de da taxa de performance ou de administração 

sobre a qual espera ter direito por providenciar que a outra parte forneça seus bens ou 

serviços especificados no contrato. Já o registro das receitas com doações ocorre quando 

do recebimento efetivo da doação. As anuidades pagas pelos mantenedores da Entidade 

são apropriadas no decorrer do exercício. 

(i) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de 

exercícios. Superávit (Déficit) do exercício: Conforme art. 48 do Estatuto do MBC, a critério 

do Conselho Superior, o superávit de exercícios anteriores poderá ser incorporado ao 

patrimônio social. 

(j) Impostos e contribuições: Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Entidade goza da 

isenção de impostos e contribuições incidentes sobre seu resultado, exceto para o imposto 

sobre serviços (ISS), a COFINS sobre prestação de serviços e outras receitas não próprias 

e PIS sobre folha de pagamento. A partir de 01/07/2015, os rendimentos sobre aplicações 

financeiras voltaram a ser tributados pela COFINS, de acordo com o estipulado no Decreto 

8.426/15, de 1º de abril de 2015. 
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Imposto de Renda e Contribuição Social: a Entidade está isenta do pagamento de Imposto 

de Renda e da Contribuição Social, conforme estabelece a alínea “c”, do inciso VI, do 

artigo 150 da Constituição Federal 

(k) Estimativas contábeis: São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos 

ativos e passivos das demonstrações contábeis da entidade. A determinação dessas 

estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, 

pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. A 

liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 

significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido às 

imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa suas 

estimativas e premissas anualmente. 

4. Caixa e equivalentes de caixa 
 
 
 

Descrição 2019  2018 

 
Caixa 

 
3 

  
3 

Banco conta movimento a) 339.459  344.001 

Aplicações financeiras b) 13.783.894  5.163 

Total 14.123.356  349.167 

 
 

a) Banco conta movimento 

 
 

O MBC mantém a maior parte de seus recursos financeiros em contas-corrente 

administradas pelo Banco do Brasil S/A. 



MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em Reais) 

16 

 

 

 
 
 
 
 

Descrição  2019  2018 

 
Conta 13.269-1 - MBC Principal 

  
169.812 

  
83.161 

Conta 49.357-0 – Governança – PMGP 2.0  -  678 

Conta 49.449-6 – Governança – PMGP 2.0  -  12.752 

Conta 5.690-1 – MGE GOVERNANÇA RIO VERDE  139.109  - 

Conta 5.714-2 – MBC MGE TJSP  7.885  - 

Conta 5.716-9 - MBC MGE CUSTO BRASIL  4.502  - 

Conta 5.783-5 - MGE CAMARA DOS DEPUTADOS  16.919  - 

Conta 426.057-0- MBC ANVISA FASE IV 2017  -  776 

Conta 49.316-3 – MBC PMGP PPI  1.109  213.104 

Conta 425.824-X- MBC PMGP SEFAZ - SP  -  62 

Conta 49.397-X - MBC MINIST.SEG.PUBLICA  -  6.438 

Conta 5.646-4 - MBC TRANSIÇÃO GOV.RORAIMA  -  27.030 

Conta 5.281-1 – MBC CONCESSAO RODOANEL BH  123  - 

  339.459  344.001 

 
 
 

b) Aplicações financeiras 
 

 
Descrição 2019  2018 

BB CDB/DI    

Conta 13.269-1 - MBC Principal 1.000.900  - 

Conta 422.569-4 – MGE Concessão Rodoanel BH 12.782.994  - 

Conta 425.824-X - MBC PMGP SEFAZ - SP -  4.637 

Conta 426.057-0 - MBC ANVISA FASE IV 2017 -  526 

 
 

13.783.894  5.163 

Representadas por Certificados de Depósitos Bancários - CDB, administrados pelo Banco 

do Brasil S.A. São registradas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos 

e controladas por objetivo de utilização dos recursos. As taxas de remuneração praticadas 

estão em linha com o mercado para aplicações com características similares, possuem 

liquidez imediata sem perdas dos juros transcorridos quando dos resgates. 
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5. Contas a receber 
 
 

 2019  2018 
Descrição    

MBC Secretária Executiva -  12.800 

MGE Custo Brasil (i) 19.876  - 

PMGP Geral (ii) -  2.449.211 

Governança 2.0 -  180.586 

 19.876  2.642.597 

 
(i) Refere-se à repasse de recursos do MGE Custo Brasil, para suprimento temporário de caixa em outros projetos. 

 

6. Recursos transferidos Secretaria Executiva 

Foram efetuados repasses de recursos para suprimento temporário de caixa em projetos 

mantidos pela entidade. Esses repasses foram contabilizados no ativo e no passivo para 

futuro ressarcimento. Segue abaixo composição analítica desta conta: 

 
Descrição 2019  2018 

MBC Sec. Executiva Deve para MGE TJSP 37.000  - 

MBC Sec. Executiva Deve para Maci Local 42.000  - 

MBC Sec. Executiva Deve Para PMGP PPI 206.300  268.000 

MBC Sec. Executiva Deve Para MGE Sefaz- SP -  356.375 

MBC Sec. Executiva Deve Para Anvisa Fase IV-2017 10.884  37.920 

MBC Sec. Executiva Deve Para MGE Custo Brasil 92.500  - 

MGE Custo Brasil Deve Para Sec. Executiva 101  - 

MGE Maci Local Deve Para MBC Sec. Executiva -  955 

MGE Geral Deve Para MBC Sec. Executiva. -  752.012 

MGE Iracemápolis Deve Para MBC Sec. Executiva -  895 

PMGP Anvisa Fase IV Deve Para MBC Sec. Executiva. -  93 

MGE Maci Local Deve Para MBC Sec.Executiva -  354.000 

MGE Governança Ipojuca Deve Para MBC Sec. Executiva -  31.032 

MGE Govern. Araripina Deve Para MBC Sec.Executiva -  348 

Transição Gov. Amaz. Deve Para MBC Sec.Executiva -  7.934 

 388.785  1.809.564 
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7. Recursos transferidos entre projetos 

Foram efetuados repasses de recursos entre projetos. Esses repasses foram 

contabilizados no Ativo para futuro ressarcimento. 

 
Descrição 2019  2018 

 
MGE Custo Brasil Deve Para MGE TJSP 

 
12 

  
- 

MGE Governança Ipojuca Deve Para PMGP PPI -  20.657 

 12  20.657 
 

 
8. Outros créditos 

 
 

Descrição 
2019  2018 

Antecipações a fornecedores 11.085  6.595 

Antecipações a funcionários 5.000  1.000 

Tributos a recuperar 2.442  13.165 

 18.527  20.760 

9. Imobilizado 
 

     Taxa Anual 

Descrição 2019 
 

2018 
 depreciação 

% 

Instalações 31.076  31.076  10 

Móveis e utensílios 91.352  91.352  10 

Equipamentos de comunicação 14.536  14.536  10 

Equipamentos de informática – Hardware 29.931  29.931  20 

Máquinas e equipamentos 9.456  9.456  10 

Subtotal 176.351  176.351   

Depreciação acumulada (153.584) 
 

(146.039) 
  

 
 

    

 22.767  30.312   
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As movimentações ocorridas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 

de 2018 são assim apresentadas: 

 
 2019  2018 

Saldos no início do exercício 30.313  6.431 

Adições -  29.931 

Depreciação (7.546)  (6.049) 

Saldos no final do exercício 22.767  30.313 

 

10. Intangível 
 

    Taxa 

    anual 

 2019  2018 Amortização 

Licenças de uso – Software 19.000  19.000 20 

Marcas e patentes 988  988  

Subtotal   -  

Amortização acumulada (9.501)  (5.701)  

  
10.487 

  
14.287 

 

As movimentações ocorridas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 

de 2018 são assim apresentadas: 

 
 2019  2018 

Saldos no início do exercício 14.287  18.087 

Adições -  - 

Amortização (3.800)  (3.800) 

Saldos no final do exercício 10.487  14.287 

 

11. Fornecedores 
 

 2019  2018 

Serviços de Terceiros – Consultoria 110.000  42.000 

Serviços de Terceiros - Assessoria Contábil/Auditoria -  14.500 

Serviços de Terceiros - Agências de Viagem 33.639  35.643 
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Serviços de Terceiros - Serviços de Informática -  5.750 

Outros fornecedores a pagar 25.897  29.939 

 169.536  127.832 

12. Obrigações Sociais 
 

 
Descrição 2019  2018 

 

INSS S/ Folha a Recolher 

 
26.925 

  
23.038 

IRRF S/ Folha a Recolher 27.155  24.516 

FGTS A Recolher 10.101  8.748 

PIS S/ Folha a Recolher 1.620  1.450 

Contribuição Assistencial a Recolher 271  271 

 66.072  58.023 

13. Provisões Trabalhistas 
 

 
Descrição 2019  2018 

 

Provisão de Férias 

 
54.380 

  
97.299 

Provisão de INSS s/ Férias 13.763  24.238 

Provisão de FGTS s/ Férias 4.318  7.604 

Provisão de PIS S/ Folha de Férias 540  950 

 73.001  130.091 
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14. Financiamentos 

  2019   2018 

Financiamento a Pagar (i) - 7.483 

 
 

15. Obrigações Fiscais 

 

  - 
  

  7.483 

  

  2019 
  

  2018 

IRRF Retenção 10.122  3.702 
PCC a Recolher 31.378  11.477 
COFINS a Recolher 16.716  944 
ISS Retenção 93  90 

INSS Retenção   164    159 

   58.473    16.372 

16. Recursos a reembolsar 
   

 

Refere-se à utilização, durante o exercício de 2019, de recursos destinados a projetos 

para pagamento de despesas. Tais recursos serão reembolsados pela entidade no 

exercício subsequente. Segue abaixo composição analítica desta conta: 



MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em Reais) 

22 

 

 

 
 
 
 

 

Descrição 
2019  2018 

 
MBC Sec. Executiva. Deve para MGE TJSP 

37.000 
 

- 

MBC Sec. Executiva. Deve para Maci Local -  955 

MBC Sec. Executiva. Deve Para PMGP PPI 206.300  268.000 

MBC Sec. Executiva Deve Para MGE Sefaz – SP -  356.375 

MBC Sec. Executiva Deve Para Anvisa Fase IV 10.884  37.920 

MBC Sec.Executiva Deve Para Camara dos Deputados 42.000  - 

MBC Sec. Executiva Deve Para Custo Brasil 92.500  - 

MGE Geral Deve para MBC Sec. Executiva.(ii) -  752.012 

MGE Anvisa Fase IV Deve Para MBC Sec. Executiva -  93 

MGE Iracemápolis Deve Para MBC Sec. Executiva -  895 

MGE Governança Ipojuca Deve Para MBC Sec. Executiva -  31.032 

MGE Governança Araripina Deve Para MBC Sec. Executiva -  348 

Transição Governo do Amazonas Deve Para MBC Sec. Executiva -  7.934 

MGE Custo Brasil Deve Para MBC Sec. Executiva. 101  - 

 388.785  1.455.564 

 

17. Recebimentos antecipados 

Conforme previsto nos termos de doação para o Programa Mais Gestão, o MBC poderá 

utilizar um determinado percentual dos valores doados para custeio de despesas 

operacionais da entidade ou mesmo de despesas próprias relacionadas à execução dos 

projetos. Esses recursos, quando recebidos na conta corrente de cada projeto, são 

automaticamente transferidos financeiramente para a conta corrente institucional do MBC 

(13.239-1), e reconhecido na receita já que não existe obrigação de desempenho a 

cumprir. 
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(a) Receita de Taxa de Administração a Apropriar 
 
 
 

Projeto 
 Centro de 

Custo 

 
2019 

 
2018 

MGE Ministério Segurança Publ.  600.032.001  -  21.818 

PMGP Sefaz – Sp  600.024.001  -  91.685 

PMGP PPI  600.030.001  -  - 

PMGP Governo de MS  600.018.001  -  1.922 

Sub- Total    -  115.425 

 

(b) Recebimento antecipado 
 
 
 

 2019  2018 

Recebimento antecipado 6.385  45.620 

Sub- Total 6.385  45.620 

 
 

Total recebimentos antecipados 6.385  161.045 

 

Recebimento antecipado: O saldo desta rubrica representa o montante das doações de 

valores para projetos do MBC recebidos antecipadamente, antes da implantação dos 

respectivos contratos no sistema. 

 
Recursos de terceiros Descrição 2019  2018 

Convênios -  8.740 

Patrocínios 49.414  39.773 

Doações 13.027.542  795.976 

 13.076.956  835.749 
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 Convênios 
 
 
 

 
CONVÊNIO 

Saldo ( + ) 
( + ) 

Receita 

( - ) 

Despesa 
( +/- ) Transf/ 

( = ) A 

Executar 

 31/12/2018 Receita Financeira Incorrida Devolução 31/12/2019 

 
PMGP Geral 

 
8.740 

 
- 

 
- 

 
(-) 

 
-8.740 

 
- 

T O T A L 8.740 - - (-) -8.740 - 

 

Patrocínios 
 

Saldo ( + ) ( + ) Receita ( - ) ( +/- ) ( = ) A  

PATROCÍNIO    Despesa Transf/  Executar  

 31/12/2018 Adições Financeira Incorrida Devolução  31/12/2019  

Anvisa Fase IV– 2017 39.129 (27.121) 97,59 (1.221)  - 10.884  

MBC CNC Patrocínio Instit. 644  - - (-)   644  

MGE CAMARA DOS 

DEPUTADOS 

 

- 
 

725.499 
 

- 
 

(687.613) 
  

37.886 
 

T O T A L 39.773 698.378 97,59 (688.834) - 49.414  



MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em Reais) 

25 

 

 

 
 
 
 

Doações 
 
 
 

 
PROJETOS 

SALDO 

31/12/2018 

(+) 

Adições 

(+) 

Receita 

financeira 

(-) 

Despesas 

Incorridas 

(+/-) transf. 

/Devolução 

(=) A Executar 

31/12/2019 

PMGP Iracemapolis – Maci 41.828 -  (41.828)  - 

PMGP Sefaz - SP 360.859 - - (360.859)  - 

PMGP Ministério Segurança Publica 6.438 862.935 - (869.373) 
 

- 

PMGP PPI 386.851 231.600  (411.042)  207.409 

MGE TJSP - 825.315 6.917 (794.716) 
 

37.516 

MGE CONCESSÃO RODOANEL BH 
 

14.000.000 12.516 (1.229.899) 
 

12.782.617 

 
TOTAL 

 
795.976 

 
15.919.850 

 
19.433 

 
(3.707.717) 

 
- 

 
13.027.542 

 

 

18. Recursos transferidos entre projetos 

Foram efetuados repasses de recursos entre projetos. Esses repasses foram contabilizados no 
Passivo para futuro ressarcimento. 

 
Descrição 2019  2018 

 
MGE Custo Brasil Deve Para MGE TJSP 

 
12 

  
- 

MGE Governança Ipojuca Deve Para PMGP PPI -  20.657 

 12  20.657 
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19. Provisão para contingências 

Em 31 de dezembro de 2019, de acordo com a posição dos consultores jurídicos, abaixo 

demonstramos os montantes envolvidos e os respectivos graus de risco: 
 

 

 
Grau de risco 

Valor 

envolvido 

31/12/19 

 Valor 

envolvido 

31/12/18 

 
 
 
Remota (i) 

 
 
 

155.302 

  
 
 

155.302 

 

 
(i)    Em 25 de Abril de 2018 foi dada entrada em uma Reclamação Trabalhista junto   ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 10º região – Brasília-DF, Processo nº 0000380-
89.2018.5.10.0001, 1º Vara do Trabalho de Brasília, em desfavor do Movimento 
Brasil Competitivo - MBC, em que a Reclamante, Sra. Rosana Helena Sudário 
Brabo, requer que seja considerado vinculo trabalhista, bem como a consequente 
aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e demais reflexos 
trabalhistas. Houve uma primeira audiência de conciliação, que foi realizada em 
06 de junho de 2018, onde não houve Conciliação. Ficou então, consignada na 
Ata, que a realização da Audiência de Instrução se dará em 18/09/2019 Processo 
nº 0000380-89.2018.5.10.0001.Foi proferida sentença em 04 de Novembro 2019, 
publicada em 05 de novembro de 2019, julgando totalmente improcedentes os 
pedidos da parte, Rosana Helena Sudário Brabo condenando-a ao pagamento de 
custas processuais, e honorários de sucumbência de 10% do valor da causa. A 
parte autora interpôs recurso ordinário. Ainda está aberto o prazo para 
apresentação de contrarrazões ao recurso da autora até a presente data. Os 
assessores jurídicos do MBC entendem que o risco da causa é remota. 
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20. Fornecedores não circulantes 
 
 

 
 2019  2018 

Serviços de Terceiros-Sistemas de Gestão INDG (i e ii) -  2.892.123 

(-) Recursos a Ser Capitado - PMGP Geral (-)  (1.545.926) 

 -  1.346.497 

 
 

(i) Em 01 de dezembro de 2017, foi pactuado entre as partes, acordo cujo objeto foi 

a desistência e, por consequência da repactuação dos pagamentos em valores 

históricos de R$ 2.892.123,38 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento 

e vinte três reais e trinta e oito centavos, em 40 (quarenta, parcelas mensais de 

R$ 72.303,08 (setenta e dois mil, trezentos e três reais e oito centavos), com o 

prazo de carência de 10(dez), meses para vencimento da primeira parcela, após 

homologação da sentença (julgamento de mérito perante a primeira e segunda 

instâncias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais), o arquivamento das ações judiciais. Resume-se pela 

extinção dos processos judicias. 

(ii) Em 31 de outubro de 2019, foi emitido o Primeiro Aditamento ao Acordo 

Extrajudicial citado, firmado entre as partes, que estabelece o perdão da dívida na 

sua totalidade do valor devido, concedido pela Falconi, em virtude da relação 

positiva e comercial da FALCONI e MBC. Desta forma, foi revertido no exercício 

de 2019, o valor consignado nas demonstrações contábeis do MBC o montante 

de R$1.346.196, a partir da assinatura do referido acordo. 
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21. Patrimônio Líquido 

a. Composição 

O patrimônio social da entidade é composto pelo fundo social constituído e resultados 

(déficit ou superávit) acumulados de exercícios anteriores, conforme demonstrado na 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

b. Superávit acumulado 

Conforme artigo 48 do Estatuto Social do MBC, a critério do Conselho Superior, os 

superávits dos exercícios poderão ser incorporados ao Patrimônio Social. 

22. Receitas ordinárias 

Compõem-se das anuidades recebidas dos sócios mantenedores e das inscrições de 

eventos realizados pelo MBC. 

 
  2019   2018 

Anuidades   790.772   499.767 

  790.772   499.767 

 

 

23. Receitas eventuais 

Referem-se a doações feitas ao MBC para manutenção da estrutura administrativa, além 

de outras receitas auferidas esporadicamente, não estando, portanto, vinculadas aos 

projetos da entidade. 
 

   2019   2018 

Doações institucionais 577.445 525.000 

Outras Receitas Eventuais 1.352.119 31.419 

Patrocínios institucionais   1.512.189   1.663.625 
   3.441.753   2.220.044 
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24. Receitas de projetos  

   
  2019 

 
  2018 

 
Taxa Doações Secretaria Executiva 1.507.529 502.200 

 Patrocínios 6.000 - 

 Resultado por eficiência/economicidade – projetos   410.782   425.600 
    1.924.311   927.800 

 
 

Receita por eficiência/economicidade - projetos: Recursos decorrentes de patrocínios e 

doações obtidos pelo MBC para realização de projetos e que não houve necessidade de 

utilização para essa finalidade, por eficiência e economicidade da entidade na gestão dos 

recursos. Pelo fato de, em alguns casos específicos, não haver exigência contratual de 

devolução dos recursos não utilizados, os mesmos foram registrados contabilmente como 

receita própria. 

25. Receitas Governança PMGP 2.0 
 

 2019  2018 

Governança PMGP 2.0 1.185.947  1.677.821 

Total 1.185.947  1.677.821 

 

 
26. Despesas com pessoal e encargos sociais  

  
  2019   2018 

 
Salários 678.345 926.631 

 Gratificação a Funcionários 98.622 - 

 Férias 145.602 90.118 

 13º Salário 71.316 64.881 

 INSS 249.953 276.475 

 FGTS 77.441 86.230 

 GRRF Rescisório do FGTS 22.113 - 

 PIS sobre folha de pagamento 10.338 9.923 

 Bolsa estágio 22.968 41.297 

 Vale refeição 69.718 81.215 

 Vale Transporte 7.740 8.966 
 Assistência médica / odontológica 125.226 85.460 
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 Indenização Trabalhista 38.799 - 

Outros   96   64 

   1.618.277   1.671.260 

27. Despesas de Viagem   

  
  2019 

 
  2018 

Passagens Aéreas 377.989 351.456 
Hospedagem 52.713 52.606 
Outras despesas   63.733   94.762 

   494.435   498.824 

28. Serviços de Terceiros   

  
  2019   2018 

 Serviços de Produção de Eventos 196.787 152.833 
 Serviços de auditoria 11.500 5.000 
 Serviços de Assessoria contábil 197.595 205.570 
 Serviços de Comunicação 134.512 157.162 
 Serviços de consultoria 496.139 472.723 
 Serviços de tecnologia da informação 16.464 44.998 
 Serviços de armazenagem 8.227 7.797 
 Serviços de Treinamento escritório e apoio adm. 7.680 83.720 
 Serviços Gráficos 27.998 20.290 
 Serviços Produção de Conteúdos 51.347 50.945 
 Serviços Públicos 72.913 78.929 
 Outros serviços   13.389   102.121 
    1.234.551   1.382.088 

 

 
29. Despesas gerais  

  
  2019   2018 

 Despesas Legais e Judiciais 11.271 24.165 
 Conservação e Manutenção 29.114 50.790 
 Aluguéis 75.523 147.786 
 Seguros 8.973 11.798 
 Despesas com projetos 2.699.377 5.915 
 Depreciação e Amortização 11.346 9.849 
 Outras despesas administrativas   178.408   256.785 
    3.014.012   507.088 

 

No exercício de 2019, houve um acréscimo nas despesas de projetos já que a administração entendeu 
que as expectativas e tratativas que haviam sido realizadas ao logo dos anos foram encerradas, e 
portanto os valores consignados nas demonstrações contábeis, referentes aos 
recebimento/ressarcimentos de determinadas despesas iniciais de projetos, foram desreconhecidas, 
no referido exercício. 
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30. Despesas Governança PMGP 2.0  

  

  2019 
 

  2018 

Despesas de Viagem 347.223 338.765 
Outras Despesas Governança 2.0 3.755 3.302 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica–Consultoria   480.284   608.122 

   831.262   950.189 

31. Resultado financeiro 
  

  
  2019 

 
  2018 

Receitas Financeiras 987 6.091 

Rendimentos de aplicação financeira 980 5.994 

Outras 7 97 

Despesas Financeiras (-) (-) 

Multas e juros   (-)   (-) 
   987   6.091 

 

 

32. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros 

A Entidade participa em operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais estão 

registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender suas necessidades 

operacionais, bem como reduzir a exposição a riscos financeiros, no caso suas aplicações 

financeiras conforme divulgado na Nota Explicativa nº 3. 

A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas 

e aprovadas pela Administração da Entidade, não sendo realizadas operações 

envolvendo instrumentos financeiros derivativos ou derivativos embutidos. 

A contratação e o controle de operações financeiras são efetuados através de critérios 

gerenciais periodicamente revisados que consideram requisitos de solidez financeira, 

confiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual são realizadas. As taxas 

utilizadas são compatíveis com as do mercado. 
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33. Seguros 

A Entidade busca no mercado apoio de consultores de seguros para estabelecer 

coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas, em 31 de 

dezembro de 2019, foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, consoante 

apólice de seguro Nº 0746.19.293-3: 

 
 

 
Ramos  Importâncias seguradas 

Aluguel  R$ 72.000 

Desp. Ord. Condominiais  R$ 16.560 

I.P.T.U  R$ 12.000 
 

 

34. Trabalho Voluntário 

Em 31 de dezembro de 2019, conforme determina a ITG 2002 (R1), para efeito de 

cumprimento à resolução aplicável às entidades sem fins lucrativos, não foi identificada 

a realização de trabalhos voluntários por parte dos colaboradores e/ou pelos membros 

integrantes dos órgãos da administração da Entidade. Diante disso, não há necessidade 

de reconhecer o valor justo da prestação do serviço. 

* * * 


