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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  



MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO – MBC                                                     

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em Reais) 

2 

 

O ano corrente de 2021 ainda foi de desafios no que tange a sustentabilidade 

operacional. Isto, por exemplo, pelos desafios de dar vasão e continuidade em eventos 

presenciais, com rubricas e contrapartidas financeiras para o MBC. No cenário político 

institucional muitos projetos não foram prioridades dada a pandemia do coronavírus. O 

MBC, como já informado, desdobrou 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. E 

assim será para o ano de 2022, visto que os impactos causados pela pandemia da 

covid-19 seguem causando danos ao cenário atual. Para o ano de 2022 temos alguns 

fatos que são previsíveis e importantes de serem ditos: metas de 900 mil reais de 

anuidade e associação | Projetos de Gestão e Governança na ordem de 9 milhões de 

reais | eficiência de projetos no valor de 224 mil reais o que, num cenário de déficit, e 

longevidade, temos um cenário promissor.  

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) – 
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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 

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. 



MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO – MBC                                                     

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em Reais) 

5 

 

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 
 

2021 
 

2020 

Caixa             3              5 

Banco conta movimento (a) 3.727.883  1.154.657 

Aplicações financeiras (b)        7.426 
 

3.017.467 

Total 
 

3.735.312 
 

4.172.129 

 

a) Banco conta movimento 
 

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

administradas pelo Banco do Brasil S/A. 

Descrição 
 

2021 
 

2020 

Conta 13.269-1 - MBC Principal  
 

  173.878 
 

436.785 

Conta 5.714-2 – MBC MGE TJSP 
 

-    90.473 

Conta 5947-1 – CUSTO BRASIL II C/C                                                     
 

- 
 

 10.480 

Conta 5.281-1 – MBC CONCESSAO RODOANEL BH 
 

         978 
 

 76.919 

Conta 5980-3 – MGE MINFRA/ANTT                                                                             224.847  540.000 

Conta – CUSTO BRASIL III    271.073  - 

Conta – MGE PREFEITURA DE NITEROI    184.081  - 

Conta – PROJETO MAPA  2.228.332  - 
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Conta – SHIVA/COMEX   644.694 - 

Total  
 

3.727.883    1.154.657 

    

 

b) Aplicações financeiras 
 

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. 

 

Descrição 
 

2021 
 

2020 

Conta 13.269-1 - MBC Principal 
 

1.060 
 

      1.022 

Conta 422.569-4 – MGE Concessão Rodoanel BH 
 

6.365 
 

2.998.865 

Conta 5783-5 – CUSTO BRASIL II C/C 
 

- 
 

    17.578 

  7.426  3.017.467 

  

5. 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 2021  2020 

Saldo Inicial   388.785 

Pagamento de empréstimo CUSTO BRASIL para a MBC                                                -       -101 

Pagamento de empréstimo MBC SEX. EXEC. P/ MGE -    -5.000 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ PMGP PPI -   16.963 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ PMGP PPI -    -206.300 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ MGE CUSTO BRASIL -   -92.500 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ MGE CUSTO BRASIL -   10.500 
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MBC SEC. EXEC. Assume despesas do PMGP PPI -  -16.963 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ MGE TJSP -   -1.000 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P / MGE Câmara dos deputados -     -275 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P / MGE Câmara dos deputados -    -1.553 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P / MGE Câmara dos deputados -  408.692 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P / MGE Câmara dos deputados -  -406.864 

Pagamento de empréstimo CUSTO BRASIL P/ MBC SEC. EXEC -   -10.500 

MBC SEC. EXEC. assume despesas do MGE TJSP  -         12 

Recebimento de valor a ser transferidos para o projeto C. dos deputados  -   335.830 

Cobrança de IOF - Despesa do projeto C. dos deputados  -     -1.276 

Despesa do projeto C. dos deputados  -       -275 

Valor ref. Transferência para a C. dos deputados  -   -334.279 

Recebimento - CINAPE PART. E LOGISTICA LTDA PPI FASE III -    200.000 

Recebimento - Fundação BRAVA / Câmara dos deputados -   355.272 

Despesa do projeto C. dos deputados  -        -275 

Despesa do projeto C. dos deputados  -     -1.350 

Transferência - Fundação BRAVA / Câmara dos deputados -   -355.272 

Recebimento Ref. - PRUMO ENGENHARIA / MGE - Minfra/ANTT -      20.000 

Recebimento Ref. - CONSTRUTORA TERRACO LTDA - MGE - Minfra/ANTT -      20.000 

Recebimento Ref. - FUNDAÇÃO BRAVA - Câmara dos deputados  -       1.625 

Devolução de empréstimo p/ CAMARA DOS DEPUTADOS  -    -37.000 

Recebimento Ref. - SYSFER - MGE Minfra/ANTT -    200.000 

Recebimento Ref. - CONTRUTORA TERRACO - MGE Minfra/ANTT -    -20.000 

Recebimento Ref. - PRUMO ENGENHARIA - MGE Minfra/ANTT -    -20.000 

Recebimento Ref. - CINAPE - MGE Minfra/ANTT -   -200.000 

Recebimento Ref. - SYSFER - MGE Minfra/ANTT -   -200.000 

Recebimento Ref. - URBANIZA - MGE Minfra/ANTT -    100.000 

Recebimento Ref. - RODOANEL BH  -    200.000 

Recebimento Ref. - URBANIZA - MGE Minfra/ANTT -   -100.000 

Recebimento Ref. - Federação das industria do estado de Alagoas - PAT 022/22 FIEA - 
TRANSFERIR PARA MINFRA/ ANTT 

-    100.000 

MBC PRINCIPAL MBC tem o direito a receber da transição Maceió 16.600   - 

MGE TJSP TJSP tem o direito de receber da MBC 35.801   - 

MGE RODOANEL BH BH tem o direito de receber da MBC 170.001   - 

CUSTO BRASIL FASE II  custo ii tem o direito de receber da MBC 49.849   - 

ANVISA FASE IV ANVISA fase IV tem o direito a receber da MBC 10.884   - 

MGE PREF. NITEROI MGE pref. Niterói tem o direito a receber da MBC -5.000   - 

CUSTO BRASIL FASE III CUSTO III tem o direito a receber da MBC  6.250   - 
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Total 284.385   346.896 

 

 

6. Outros créditos 

Descrição 
 

2021 
 

2020 

Antecipações a fornecedores 
 11.068  5.700 

Antecipações a funcionários 
 16.061  20.262 

Tributos a recuperar 
  2.442  2.443 

Total    29.571 
 

28.405 

     

7. Imobilizado 

     
 Taxa Anual 

Descrição  2021  2020  
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   
 

 

 

8. Intangível 

        Taxa Anual 

Descrição  2021 
 

2020  Amortização % 

Licenças de uso – Software  19.000  19.000  20% 

Marcas e patentes  988  988   

Subtotal  -  -  
 

 Amortização acumulada  -17.099  -13.299  
 

Subtotal   2.888  6.687  
 

 

9. Fornecedores  

Descrição  2021  2020 

Subtotal 
 

(168.676)  (161.130) 

Imobilizado líquido  7.675  15.221 
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Descrição 
 

2021 
 

2020 

Serviços de Terceiros – Consultoria  185.300  30.359 

Serviços de Terceiros - Assessoria Contábil/Auditoria   5.133  - 

Serviços de Terceiros - Agências de Viagem  2.816  2.816 

Serviços de Terceiros - Serviços de Informática       2.440    778 

Outros fornecedores a pagar      86  16.700 

Total   195.775  50.653 
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10. Obrigações Sociais 

Descrição  2021  2020 

INSS S/ Folha a Recolher 
 

14.413  17.128 

IRRF S/ Folha a Recolher 
 

6.980  8.451 

FGTS A Recolher  
 

4.793  5.446 

PIS S/ Folha a Recolher  
 

678  797 

Contribuição Assistencial a Recolher  
 

272 
 

273 

Total   27.136  32.095 

 

 

11. Provisões Trabalhistas 

Descrição 
 

2021 
 

2020 

Provisão de Férias  
 

44.181 
 

47.300 

Provisão de INSS s/ Férias  
 

11.703 
 

12.434 

Provisão de FGTS s/ Férias  
 

3.499 
 

3.711 

Provisão de PIS S/ Folha de Férias   
 

417 
 

348 

Total   
59.799 

 
63.793 

 

12. Obrigações Fiscais 

Descrição 
 

2021 
 

2020 

IRRF Retenção 
 

4.402 
 

80.812 

Cont. PIS, COFINS E CSLL a Recolher  13.624 
 

250.519 

COFINS a recolher 
 

13 
 

398 

ISS Retenção 
 

2.250 
 

- 

Total 
 

20.290 
 

331.729 

 
 
 

13. Recursos a reembolsar 

Refere-se à utilização, durante o exercício de 2021, de recursos destinados a projetos para 

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

subsequente. Segue abaixo composição analítica desta conta: 
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Descrição 2021  
      2020 

Saldo Inicial   388.785 

Pagamento de empréstimo CUSTO BRASIL para a MBC -  -101 

Pagamento de empréstimo MBC SEX. EXEC. P/ MGE -  -5.000 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ PMGP PPI -  16.963 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ PMGP PPI -  -206.300 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ MGE CUSTO BRASIL -  -92.500 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ MGE CUSTO BRASIL -  10.500 

MBC SEC. EXEC. Assume despesas do PMGP PPI -  -16.963 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P/ MGE TJSP -  -1.000 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P / MGE Câmara dos 
deputados 

-  -275 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P / MGE Câmara dos 
deputados 

-  -1.553 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P / MGE Câmara dos 
deputados 

-  408.692 

Pagamento de empréstimo MBC SEC. EXEC. P / MGE Câmara dos 
deputados 

-  -406.864 

Pagamento de empréstimo CUSTO BRASIL P/ MBC SEC. EXEC -  -10.500 

MBC SEC. EXEC. assume despesas do MGE TJSP -  12 

Recebimento de valor a ser transferidos para o projeto C. dos deputados -  335.830 

Cobrança de IOF - Despesa do projeto C. dos deputados -  -1.276 

Despesa do projeto C. dos deputados -  -275 

Valor ref. Transferência para a C. dos deputados -  -334.279 

Recebimento - CINAPE PART. E LOGISTICA LTDA PPI FASE III -  200.000 

Recebimento - Fundação BRAVA / Câmara dos deputados -  355.272 

Despesa do projeto C. dos deputados -  -275 

Despesa do projeto C. dos deputados -  -1.350 

Transferência - Fundação BRAVA / Câmara dos deputados -  -355.272 

Recebimento Ref. - PRUMO ENGENHARIA / MGE - Minfra/ANTT -  200.00 

Recebimento Ref. - CONSTRUTORA TERRACO LTDA - MGE - 
Minfra/ANTT 

-  20.000 

Recebimento Ref. - FUNDAÇÃO BRAVA - Câmara dos deputados -  1.625 
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Devolução de empréstimo p/ CAMARA DOS DEPUTADOS -  -37.000 

Recebimento Ref. - SYSFER - MGE Minfra/ANTT -  200.000 

Recebimento Ref. - CONTRUTORA TERRACO - MGE Minfra/ANTT -  -20.000 

Recebimento Ref. - CONTRUTORA TERRACO - MGE Minfra/ANTT -  20.000 

Recebimento Ref. - PRUMO ENGENHARIA - MGE Minfra/ANTT -  -20.000 

Recebimento Ref. - CINAPE - MGE Minfra/ANTT -  -200.000 

Recebimento Ref. - SYSFER - MGE Minfra/ANTT -  -200.000 

Recebimento Ref. - URBANIZA - MGE Minfra/ANTT -  100.000 

Recebimento Ref. - RODOANEL BH -  200.000 

Recebimento Ref. - URBANIZA - MGE Minfra/ANTT -  -100.000 

Recebimento Ref. - Federação das indústrias do estado de Alagoas - 
PAT 022/22 FIEA - TRANSFERIR PARA MINFRA/ ANTT 

-  100.000 

MBC PRINCIPAL  trans. Maceió tem a pagar p/. MBC 16.600   - 

MGE TJSP MBC tem a pagar p/. TJSP 35.801   - 

MGE RODOANEL BH MBC tem a pagar p/. BH 170.001   - 

CUSTO BRASIL FASE II MBC tem a pagar p/. C.II 49.849   - 

ANVISA FASE IV MBC tem a pagar p/. ANVISA fase IV 10.884   - 

MGE PREF. NITEROI MBC tem a pagar p/. MGE PREF. Niterói -5.000   - 

CUSTO BRASIL FASE III MBC tem a pagar p/.  C.III 6.250   - 

TOTAL 284.385   346.896 

 

14. 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) Recebimento antecipado 

 

Descrição  2021 
 

2020 

Recebimento antecipado   150.000  - 

Total  150.000 
 

- 

 

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. 

15. Recursos de terceiros  

Descrição 
 

2021 
 

2020 

Patrocínios 3.671.034  738.167 

Doações     389.047  3.246.546 

Total   4.060.081 
 

3.984.713 

 

a) Patrocínio 

PATROCÍNIO  Saldo em 
31/12/2020 

 Adições 
(+) 

 
(-) 

Despesa 
incorrida 

 
(+/-) 

Trans./ 
Devolução 

 

(=) A 
Executar 

em 
31/12/2021 

Anvisa Fase IV– 2017  10.844  -  -  -  10.844 

MBC CNC Patrocínio Instit.  644  -  -  -  644 

MGE CAMARA DOS DEPUTADOS  89.998  -  -  -  90.000 

CUSTO BRASIL II  -3.361  210.010  156.800  -  49.849 

MAIS GESTÃO FERROVIAS  640.000  -  315.153  -  224.847 

PREF. RIO EDUCAÇÃO   -  297.872  314.472  -  - 

MGE MAPA  -  3.306.250  282.918  -  3.023.332 

CUSTO BRASIL III  -  536.249  172.578  -  363.672 

MGE PREF. NITEROI  -  185.000  919  -  184.081 

Frente Parl.  -  -  275.969  -  -275.969 

Shiva/Comex  -  -  306  -  -306 

Custo Brasil C/C 5.716-9   -  -    -  - 
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Fabrica de Negocios  -  331.970  331.970  -  - 

Transição Macéio  -  500.612  500.612  -  - 

T O T A L  738.167  5.367.963  2.351.697  -  3.670.994 

 

b) Doações 

DOAÇÃO Saldo   
Adição 

(+) 
  Despesa (-)   

(+/-) 
Trans./ 

Devolução 
  

(=) A 
Executar 

em 
31/12/2021 

MGE TJSP 
-2.384.316   

-
809.299 

  809.509   -   -196.442 

2.187.665   -   -   -   - 

MGE RODOANEL BH 
-13.077.561   -28.376   2.885.665   -   -192.605 

10.027.667   -   -   -   - 

TOTAL  -3.246.546   
-

837.674 
  3.695.174   0   -389.047 

 

16. Provisão para contingências 

Em 31 de dezembro de 2021, de acordo com a posição dos consultores jurídicos, abaixo 

demonstramos os montantes envolvidos e os respectivos graus de risco: 

Grau de risco    

Valor 

envolvido 

31/12/21 

 

Valor 

envolvido 

31/12/20  

      

Possível (i)  155.302  155.302  

 

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 

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 
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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 possível, bem 

como o valor envolvido é de R$ 155.302.  

17. 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. 

18. Receitas ordinárias 

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

eventos realizados pelo MBC.  

Descrição   
 2021  2020 

Anuidades  1.470.986  1.186.863 

Taxa Administrativa    557.709  - 

Total   
 2.028.695  1.186.863 

 

19. 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. 
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Descrição  
2021  2020 

Patrocínios institucionais 
 

280.939  429.718 

Total   
280.939  429.718 

 

20. Receitas de projetos 

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. 

Descrição 
 

2021  2020 

Resultado por eficiência/economicidade – projetos  30.000  124.099 

Total   30.000  124.099 

 

21. Receitas Governança PMGP 2.0 

Descrição 
 

2021  2020 

Governança PMGP 2.0   -  421.030 

Total  -  421.030 

     

22. Despesas com pessoal e encargos sociais  

 Descrição  
2021  2020 

Salários 
 

396.916     783.570 

Gratificação a Funcionários 
 

-         66 

Férias 
 

  54.595  50.051 

13º Salário  
 

  40.137  43.208 

INSS 
 

132.812  230.115 

FGTS 
 

  42.223  70.137 

GRRF Rescisório do FGTS  
 

   7.856       237 

PIS sobre folha de pagamento 
 

   5.420     8.780 

Bolsa estágio 
 

-    3.271 

Vale refeição 
 

 62.403  83.173 



MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO – MBC                                                     

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em Reais) 

17 

 

Vale Transporte  -        680 

Assistência médica / odont..  172.157  154.355 

Outros         32  
     2.608 

Total  
914.551  1.430.259 

  

23. Despesas de Viagem  

Descrição   
2021  2020 

Passagens Aéreas  
 

89.834  45.930 

Hospedagem 
 

     321  4.621 

Outras despesas  
 

     778  7.247 

 Total  90.934  57.798 

 

24. Serviços de Terceiros   

Descrição 
 

2021  2020 

Serviços de Produção de Eventos    111.060  18.604 

Serviços de auditoria      12.233  13.600 

Serviços de Assessoria contábil       61.940  96.225 

Serviços de Comunicação     117.249  90.612 

Serviços de consultoria  1.094.627  533.979 

Serviços de armazenagem                   9.124        8.326 

Serviços de Treinamento escritório e apoio adm.      31.520  80.000 

Serviços Gráficos     55.702    515 

Serviços Produção de Conteúdo   115.158  76.498 

Serviços Advocatícios         14.000  - 

Serviços de Informática     11.013  19.064 

Outros serviços       3.801    9.445 

Total   1.637.427  946.869 

 

25. Despesas gerais                                                     

Descrição 
 

2021  2020 

Despesas Legais e Judiciais    5.800      212 

Conservação e Manutenção  10.235  21.309 

Aluguéis  61.530  70.934 

Despesas com projetos       612  16.981 
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Depreciação e Amortização                                                                                  11.346  11.346 

Despesas tributárias    1.805    7.513 

Serviços públicos   18.235  38.470 

Outras despesas administrativas  83.645  37.961 

Total  
 

193.208  204.726 

 

26. Despesas Governança PMGP 2.0  

      

  Descrição  2021  2020 

 Despesas de Viagem  -  48.647 

 Outras Despesas Governança 2.0  -       846 

 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica–consultoria 

 
-  201.150 

 Total  -  250.643 

 

27. Resultado financeiro 

Descrição  2021  2020 

Receitas Financeiras     3  1 

Rendimentos de aplicação financeira   44  13.333 

Outras  454  1.201 

Total   
501  14.535 

 

28. 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.  

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

gerenciais periodicamente revisados que consideram requisitos de solidez financeira, 
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confiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual são realizadas. As taxas 

utilizadas são compatíveis com as do mercado. 

29. 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 sequência de seus objetivos Sociais e 

Estatutários, (e no pressuposto de sua continuidade operacional)”. 

                           * * *                   

 


