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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

À administração e Conselheiros do 
Movimento Brasil Competitivo - MBC 
Brasília - DF  
 
 

Opinião sem ressalvas 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Movimento Brasil Competitivo (“MBC” e/ou 
“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais 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 2020, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem a finalidade de lucros ITG 2002.  
 
Base para Opinião sem ressalvas 
 
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 sem ressalva sobre 
as demonstrações contábeis. 
 
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 a finalidade de lucro 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 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 empresa. 

▪ 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 empresa a não mais se manter 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-DF, 15 de março de 2021. 

 
 
 

 

MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES 

CRC DF 002962/F 

 
 
 
 
Rodrigo Costa Silva       

Contador CRC 1 GO 016905/O-4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movimento Brasil Competitivo - MBC

Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

Nota explicativa
2020 2019

Nota 

explicativa 2020 2019

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 4.172.129     14.123.356    Fornecedores 11 50.653                169.536           

Contas a receber 5 -                19.876           Obrigações Sociais 12 32.095                66.072             

Recursos Transferidos Secretaria Executiva 6 346.884        388.785         Provisões Trabalhistas 13 63.793                73.001             

Recursos Transferidos entre projetos 7 12                 12                   Obrigações Fiscais 14 331.729              58.473             

Outros créditos 8 28.405          18.527           Recursos a reembolsar 15 346.884              388.785           

Recebimentos antecipados 16 -                      6.385               

4.547.430     14.550.556    Recursos de terceiros 17 3.984.713           13.076.956      

Recursos transferidos de projetos 12                       12                    

Não circulante 4.809.880           13.839.221      

Imobilizado 9 15.221          22.767           

Intangível 10 6.687            10.487           Não circulante

Fornecedores não circulante -                      -                   

-                      -                   

21.908          33.254           

Patrimônio líquido

Fundo Social Constituído 19 495.360              495.360           

Superávit / (déficit) acumulados 19 (735.901)             249.229           

(240.541)             744.589           

Total do ativo 4.569.338     14.583.810    Total do passivo e do patrimônio líquido 4.569.338           14.583.810      

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

Ativo Passivo e patrimônio líquido
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Demonstração do resultado do exercício

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

Nota explicativa 2020 2019
Receitas
Receitas Ordinárias 20 1.186.863            790.772               
Receitas Eventuais 21 429.718               3.441.753            
Receitas de Projetos 22 124.099               1.924.311            
Receitas de Governança PMGP 2.0 23 291.168               1.185.947            

(=) Receitas 2.031.849            7.342.783            

(-) Deduções das Receitas 

(-) Deduções das Receitas (70.282)               (126.237)             

(=) Superávit  Operacional Bruto 1.961.567            7.216.546            

Despesas Operacionais

Pessoal e encargos sociais 24 (1.430.259)          (1.618.277)          

Despesas de viagem 25 (57.799)               (494.435)             

Serviços de terceiros 26 (946.869)             (1.161.638)          

Despesas gerais 27 (264.317)             (3.075.579)          

Depreciação/amortização  (11.346)               (11.346)               

Despesas Governança - PMGP 2.0 28 (250.643)             (831.262)             

(2.961.234)          (7.192.536)          

(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro (999.667)             24.010                 

Receita financeira 29 14.535                 987                      

(=) Resultado financeiro líquido 14.535                 987                      

(=) Superavit do exercício (985.131)             24.997                 

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

Movimento Brasil Competitivo - MBC

7



Demonstração das mutações do 

patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

Fundo Social Superávit acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 495.360                              121.863                              617.223                              

Superávit do exercício                               102.369                               102.369 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 495.360                              224.232                              719.592                              

Superávit do exercício                                 24.997                                 24.997 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 495.360                              249.229                              744.589                              

Deficit do exercício (985.131)                            (985.131)                            

Saldos em 31 de dezembro de 2020 495.360                              (735.901)                            (240.541)                            

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

Movimento Brasil Competitivo - MBC
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Movimento Brasil Competitivo - MBC
Demonstração de fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

2020 2019

Superávit / Déficit do exercício (985.131)                     24.997 

Itens que não afetam o caixa operacional

Depreciação e amortização 11.346 11.346            

(973.786)         36.343            

Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo

(Aumento) / diminuição no contas a receber 19.876            2.622.721       

(Aumento)/ diminuição nos recursos transferidos p/ projetos 41.901            1.441.424       

(Aumento)/ diminuição em demais contas a receber (9.878)             2.233              

Aumento/(diminuição) em fornecedores (118.883)         (1.304.492)     

Aumento/(diminuição) em obrigações sociais e trabalhistas (43.185)           (49.041)          

Aumento/(diminuição) em obrigações fiscais e Estaduais 273.256          42.101            

Aumento/(diminuição) em recursos de projetos a reembolsar (41.889)           (1.066.779)     

Aumento/(diminuição) em recebimentos antecipados (6.385)             (154.660)        

Aumento/(diminuição) em outras obrigações - (7.483)            

Aumento/(diminuição) em recurso de terceiros (9.092.243)      12.232.467     

Aumento/(diminuição) Transferência entre Projetos (12)                  (20.645)          

Caixa líquido das atividades operacionais (9.951.227)      13.774.189     

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado -                  -                 

Caixa líquido das atividades de investimentos

-                  -                 

(Redução) / aumento líquido de caixa (9.951.227)      13.774.189     

Caixa no início do período 14.123.356     349.167

Caixa no final do período 4.172.129       14.123.356

Aumento/(redução) líquido de caixa (9.951.227)      13.774.189     

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

1.1. Continuidade Operacional/Impactos da Pandemia nos negócios MBC  

Para o ano corrente de 2021, o MBC, por meio de sua Diretoria Executiva, se desdobrou 

para o início do plano de marketing e comunicação: um plano com medidas e ações, 

também, de prospecção, manutenção de associados, novos entrantes como forma de 
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impulsionar receitas para a instituição. Por outro lado e, de forma imediata, impulsionando 

a causa do MBC, foi validado pelo Conselho Superior do MBC, ações como atualizações 

do valor das anuidades, corrigido pela inflação, outras categorias para determinados 

associados com suas devidas contrapartidas e, por fim, um contingenciamento de valores 

de projetos são premissas da operação do MBC e, sim, estará desenhado nos 

entregáveis do plano de marketing e comunicação. Foi um ano totalmente atípico, 

decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O MBC impulsionou para o 

pensar do plano de marketing; aderiu ao sistema de home office e, sim, cortes de 

despesas operacionais e de instalações e logísticas. Com a pandemia do novo 

coronavírus os projetos do MBC não tiveram grandes impactos. Apoiamos ao Governo de 

São Paulo, por exemplo, em algumas soluções para o combate ao coronavírus; 

ganhamos espaços em debates virtuais; realizamos 11 (onze) webs com temas variados 

durante 12 meses; além de continuidade aos projetos de gestão e governança, do digital 

e do custo brasil 

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 de 

lucros - ITG 2002, 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. 

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 
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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. 

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: A Entidade foi constituída na sua essência para operar como 

interveniente na execução dos projetos por meio de empresas públicas e privadas para as 

entidades que irão desenvolver pesquisas e inovações. 

Assim, os recursos aportados na Entidade não se constituem como uma receita ou doação e 

não foram ou não são considerados como patrimônio da Entidade. 
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Após análises das disposições contidas no CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes, ficou 

evidente que a natureza das transações de repasses efetuados pelo MBC à outras Entidades 

não é uma obrigação de performance para fornecer os próprios bens ou serviços específicos. 

O único objetivo da MBC é a de organizar para que esses bens ou serviços sejam fornecidos 

por outra parte, nesse contexto, a MBC se configura como uma entidade “Agente” e não uma 

entidade “Principal”.  

Consequentemente, as subvenções previstas e já recebidas são controladas em contas 

patrimoniais, incluindo os rendimentos financeiros dos recursos que se encontram em 

aplicações financeiras, sendo que as receitas e despesas representam somente os custos 

operacionais da Entidade. 

Diante das características específicas do MBC, a escrituração contábil do MBC foi elaborada 

no pressuposto de entidade “Agente” 

(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. 
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4. Caixa e equivalentes de caixa 

 

  2020  2019 
 

    
Caixa  3  3 

Banco conta movimento (a)  1.154.658  339.459 

Aplicações financeiras (b)  3.017.468  13.783.894 

Total  4.172.129  14.123.356 

 

a) Banco conta movimento 

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

administradas pelo Banco do Brasil S/A. 

 
 2020  2019 

Conta 13.269-1 - MBC Principal          436.786   169.812  

Conta 5.690-1 – MGE GOVERNANÇA RIO VERDE   -   139.109  

Conta 5.714-2 – MBC MGE TJSP           90.472              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   -    -  

Conta 49.316-3 – MBC PMGP PPI    -              1.109  

Conta 5947-1 – CUSTO BRASIL II C/C                                                              10.480    -  

Conta 5.281-1 – MBC CONCESSAO RODOANEL BH           76.920                 123  

Conta 5980-3 – MGE MINFRA/ANTT                                                                            540.000    -  

  1.154.658       339.459  

  

b) Aplicações financeiras 

 
 2020  2019 

BB CDB/DI     
Conta 13.269-1 - MBC Principal             1.023        1.000.900  

Conta 422.569-4 – MGE Concessão Rodoanel BH       2.998.866      12.782.994  

Conta 5783-5 – CUSTO BRASIL II C/C           17.579    -  
       3.017.468      13.783.894  
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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. 

5.  Contas a receber  

 
 2020  2019 

MGE Custo Brasil (i)   -            19.876  

              -            19.876  

   

(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: 

  2020  2019 

MGE TJSP possui crédito com MBC Sec. Exec.               36.000                37.000  

Maci Local possui crédito com MBC Sec. Exec.   -                42.000  

PMGP PPI possui crédito com MBC Sec. Exec.   -               206.300  

Anvisa Fase IV-2017 possui crédito com MBC Sec. Exec.               10.884                10.884  

MGE Custo Brasil possui crédito com MBC Sec. Exec.   -                92.500  

MGE Custo Brasil Deve Para Sec. Executiva                      -                       101  

MBC SEC. EXEC. Deve para MGE Rodoanel BH              200.000                       -    

MBC SEC. EXEC. Deve para Transição MACEIÓ              100.000   - 

              346.884               388.785  

 

7. Recursos transferidos entre projetos 

Foram efetuados repasses de recursos entre projetos. Esses repasses foram 

contabilizados no Ativo para futuro ressarcimento. 

 
 2020  2019 

MGE Custo Brasil Deve Para MGE TJSP                    12                    12  

                      12                       12  
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8. Outros créditos 

 
 2020  2019 

Antecipações a fornecedores                 5.700                11.085  

Antecipações a funcionários               20.263                  5.000  

Tributos a recuperar                 2.442                  2.442  

               28.405                18.527  

 

9. Imobilizado 

  Taxa Anual 
Depreciação  

 2019  Adições 
(+) 

 Baixas 
(-) 

 2020 

           

Instalações  10%  31.076  -  -  31.076 

Móveis e utensílios  10%  91.353  -  -  91.352 

Equipamentos de comunicação  10%  14.536  -  -  14.536 

Equipamentos de informática – 
Hardware   

20% 
 

29.931 
 

- 
 

- 
 

29.931 

Máquinas e equipamentos  10%  9.456  -  -  9.456 

    176.351      176.351 

(-) Depreciação Acumulada  
 

 (153.584)  (7.546)  
 

 (161.130) 
 

 
 

 22.767      15.221 

 

10. Intangível 

  Taxa Anual 
Amortização  

 2019  Adições 
(+) 

 Baixas 
(-) 

 2020 

    
 

 
 

 
 

 
 

Licenças de uso – Software 20%  19.000  -  -  19.000 

Marcas e patentes  
 988  -  -  988 

    19.988      19.988 

(-) Amortização Acumulada  
 

 (9.500)  (3.800)  -  (13.300) 
 

 
 

 10.487      6.687 
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11. Fornecedores  

  2020  2019 

Serviços de Terceiros – Consultoria               30.359               110.000  

Serviços de Terceiros - Agências de Viagem                 2.816                33.639  

Serviços de Terceiros - Serviços de Informática                         778                       -    

Outros fornecedores a pagar               16.700                25.897  
               50.653               169.536  

 

12. Obrigações Sociais 

 
 2020  2019 

INSS S/ Folha a Recolher               17.128                26.925  

IRRF S/ Folha a Recolher                 8.451                27.155  

FGTS A Recolher                  5.446                10.101  

PIS S/ Folha a Recolher                     797                  1.620  

Contribuição Assistencial a Recolher                     270                     271  

               32.095                66.072  

 

13. Provisões Trabalhistas 

 
 2020  2019 

Provisão de Férias   47.300  54.380 

Provisão de INSS s/ Férias   12.434  13.76 

Provisão de FGTS s/ Férias   3.712  4.318 

Provisão de PIS S/ Folha de Férias    347  540 

  63.793  73.001 

 

14. Obrigações Fiscais  

                      2020  2019 

IRRF Retenção               80.813                10.122  

Cont. PIS, COFINS E CSLL a Recolher              250.519                31.378  

COFINS a recolher                    397                16.716  

ISS Retenção                      -                         93  

INSS Retenção                      -                       164  

              331.729                58.473  
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15. Recursos a reembolsar 

Refere-se à utilização, durante o exercício de 2020, de recursos destinados a 

projetos para pagamento de despesas. Tais recursos serão reembolsados pela 

entidade no exercício subsequente. Segue abaixo composição analítica desta conta: 

  2020  2019 

MGE TJSP possui crédito com MBC Sec. Exec.               36.000                37.000  

Maci Local possui crédito com MBC Sec. Exec.   -                42.000  

PMGP PPI possui crédito com MBC Sec. Exec.   -               206.300  

MGE Sefaz- SP possui crédito com MBC Sec. Exec.   -    -  

Anvisa Fase IV-2017 possui crédito com MBC Sec. Exec.               10.884                10.884  

MGE Custo Brasil possui crédito com MBC Sec. Exec.   -                92.500  

MGE Custo Brasil Deve Para Sec. Executiva                      -                       101  

MBC SEC. EXEC. Deve para MGE Rodoanel BH              200.000                       -    

MBC SEC. EXEC. Deve para Transição MACEIÓ              100.000    

              346.884               388.785  

 

16. 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.  

 
 2020  2019 

Recebimento Antecipado                      -                    6.385  

                      -                    6.385  

 

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. 
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17. Recursos de terceiros  

 
 

 2020  2019 

Convênios    -    -  

Patrocínios              738.167                49.414  

Doações           3.246.546          13.027.542  

           3.984.713          13.076.956  

  

a) Patrocínio 

PATROCÍNIO   
Saldo  

Anterior 
  

Adições  
(+) 

  
Receita 

Financeira 
(+) 

  
Despesa 

Incorrida (-) 
  

A Executar 
31/12/2020 

(=) 

Anvisa Fase IV– 2017  10.884  -  -  -  10.884 

MBC CNC Patrocínio Instit.  644  -  -  -  644 

MGE Camara Dos Deputados  37.886  755.353  489  703.729  89.999 

Custo Brasil Ii  -  290.000  273  293.634  -3.361 

Mais Gestão Ferrovias  -  640.000  -  -  640.000 

    49.414  1.685.353  762  997.363  738.167 

 

b) Doações 

DOAÇÕES   
Saldo  

Anterior 
  

Adições  
(+) 

  
Receita 

Financeira 
(+) 

  
Despesa 
Incorrida  

(-) 
  

A Executar 
31/12/2020 

(=) 

PMGP PPI  207.409  -  -  -  - 

MGE TJSP   37.516  1.634.614  -  1.475.477  196.653 

MGE Concessão Rodoanel 
BH  

12.782.617 
 

- 
 

136.249 
 

9.868.973 
 

3.049.893 

 
 13.027.542  1.634.614  136.249  11.344.450  3.246.546 

 

 
18. Provisão para contingências 

 

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 vínculo trabalhista, bem como a consequente aplicação da 
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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 a probabilidade de perda é remota, bem 
como o valor envolvido é de R$ 155.302.  

 

19. Patrimônio Líquido 

a. Fundo Social Constituído 

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. 

20. Receitas ordinárias 

 

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

eventos realizados pelo MBC.  

  2020  2019 

Anuidades  1.186.863  790.772 

  1.186.863  790.772 

 

21. 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. 

  2020  2019 

Doações institucionais   -  577.445 
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Outras Receitas Eventuais  -  1.352.119 

Patrocínios institucionais  429.718  1.512.189 

  429.718  3.441.753 

 

22. Receitas de projetos 

  2020  2019 

Taxa Doações Secretaria Executiva  -  1.507.529 

Patrocínios  -  6.000 

Resultado por eficiência/economicidade – projetos  124.099  410.782 

  124.099  1.924.311 

 

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. 

23. Receitas Governança PMGP 2.0 

  2020  2019 

Governança PMGP 2.0   291.168  1.185.947 
 

 291.168  1.185.947 

 

24. Despesas com pessoal e encargos sociais 

  2020  2019 

 Salários e Ordenados   783.571  678.345 

 Gratificações a Funcionários  
 

67 
 

98.622 

 Bolsa Estágio   3.272  22.968 

 Férias (+ 1/3)   50.052  145.602 

 13º Salário   43.209  71.316 

 Rescisões E Aviso Prévio   2.753  - 

 INSS   230.116  249.952 

 FGTS   70.137  77.441 

 Pis S/ Folha   8.781  10.338 

 GRRF Rescisório do FGTS   237  22.113 
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 Assistência Médica / Odontológica  
 

154.356 
 

125.226 

 Medicamentos   -230  - 

Vale Transporte                           680 
 

7.740 

 Vale Alimentação   83.173  69.718 

 Atestados de Saúde Ocupacional   86  96 

 Indenizações Trabalhistas   -  38.799 

 
 

1.430.259  1.618.277 

 

25. Despesas de Viagem  

 
 2020  2019 

Passagens Aéreas   45.930  377.989 

Hospedagem  4.622  52.713 

Outras despesas   7.247  63.733 

  57.799  494.435 

 

26. Serviços de Terceiros  

 
 2020  2019 

Serviços de Produção de Eventos  18.604  196.787 

Serviços de auditoria   13.600  11.500 

Serviços de Assessoria contábil   96.225  197.595 

Serviços de Comunicação   90.612  134.512 

Serviços de consultoria  533.980  496.139 

Serviços de tecnologia da informação  -  16.464 

Serviços de armazenagem           8.326  8.227 

Serviços de Treinamento escritório e apoio adm.  80.000  7.680 

Serviços Gráficos  515  27.998 

Serviços Produção de Conteúdo  76.498  51.347 

Serviços de Informática  19.064  - 

Outros serviços  9.445  13.389 

  946.869  1.161.638 

 

27. Despesas gerais        

  2020  2019 

 Telefonia Fixa/Fax   4.784  10.291 

 Telefonia Celular   9.284  21.148 

 Internet   22.495  23.370 

 Energia Elétrica   1.578  4.237 
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 Correios e Malotes   329  13.866 

 Taxas e Emolumentos Cartorários   213  5.038 

 IPTU / TLP e Taxa De Funcionamento   4.685  5.273 

 IOF  -  880 

 IRRF S/ Aplicação Financeira   2.829  80 

 Conservação de Bens / Instalações   10.997  22.652 

 Conservação de Máquinas / Equipamentos   1.250  150 

 Conservação e Manutenção de Hardware / Software   9.063  6.312 

 Bens Móveis de Pequeno Valor   660  - 

 Aluguéis de Imóveis   43.200  57.600 

 Aluguéis De Bens Móveis   6.525  8.085 

 Alugues Para Eventos   21.210  9.838 

 Despesas Com Seguros Prediais   -  8.973 

 Material de Limpeza   14  - 

 Material de Escritório / Expediente   755  1.057 

 Material de Uso e Consumo   814  3.975 

 Copa/Bar e Confraternizações   -  7.563 

 Jornais / Revistas / Literatura Técnica   829  1.889 

 Condução Urbana / Pedágios / Estacionamento   10.207  41.966 

 Fretes e Carretos   1.428  355 

 Condomínio   9.262  13.474 

 Tarifas Bancarias   2.036  5.378 

 Despesas Diversas   150  220 

 Bens de Pequeno Valor   1.048  1.995 

 Taxa de Ocupação Fibra Ótica   3.318  2.483 

 Juros / Multas   38  4.105 

 Lanches e Refeições   1.757  2.383 

 Despesas Licença de Uso De E-Mail   14.628  5.638 

 Mensalidades E Anuidades   33.022  34.162 

 Brindes e Presentes   3.800  760 

 Despesas Com Eventos   24.928  26.797 

 Perdas Eventuais   34  24.206 

 Registro Marcas Patentes   166  - 

 Despesas - Perdas Com Projetos   16.982  2.699.377 

  264.317  3.075.579 
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28. Despesas Governança PMGP 2.0  

  2020  2019 

 Correios E Malotes 2.0   286  - 

 IRRF s/ Aplicação Financeira 2.0   -  485 

 Juros / Multas 2.0   -  5 

 Passagens Aéreas 2.0   25.505  229.232 

 Passagens Terrestres 2.0   2.640  25.546 

 Hospedagem 2.0   20.216  85.975 

 Alimentação em Viagem 2.0   -  1.086 

 Condução Urbana/Estacionamento/Pedágio em Viagem   -  2.316 

 Diárias de Viagem 2.0   -  150 

 Despesas de Xerox / Impressões 2.0   -  2.917 

 Serviços Prestados de Consultoria, Analise, Avaliação 2.0                 201.150   430.244 

 Serviços Prestados - Treinamento e Desenvolvimento   -  50.040 

 Tarifas Bancarias 2.0   846  2.533 

 Outras Despesas 2.0   -  733 

  250.643  831.262 

 

29. Resultado financeiro 

 
 2020  2019 

Rendimentos de aplicação financeira  13.334  980 

Outras  1.201  7 

  14.535  987 

 

30. 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 divulgadas 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.  
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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. 

31.   Evento Subsequente 

Covid-19 – A rápida e repentina propagação da epidemia do Corona vírus (Covid-19) está 

causando a paralisação de vários setores produtivos e comerciais, além de confinar 

pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a 

empresa está sujeita, aguarda-se do governo, medidas Econômico Fiscais que visem 

assegurar o cumprimento e sequencia de seus objetivos Sociais e Estatutários, (e no 

pressuposto de sua continuidade operacional)”. 

                           * * *                   
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