
De 2001 até hoje, a economia pa-
ra os cofres públicos chegou a
R$ 14,2 bilhões com o auxílio do
Programa Modernizando a Ges-
tão Pública gerido pelo Movi-
mento Brasil Competitivo
(MBC), uma organização da so-
ciedade civil de interesse públi-
co (Oscip). A estratégia que ga-
rantiu o bom desempenho dos
participantes — 11 estados, oito
municípios, um ministério e
dois órgãos do Judiciário — foi a
otimização das despesas e o au-
mento das receitas. Aliado a is-
so, foram investidos R$ 78,7 mi-
lhões pela iniciativa privada. Is-
so significa que, para cada R$ 1
aplicado, o retorno foi de R$ 181.

“Com a melhoria dos indica-
dores de segurança pública na
cidade, a iniciativa privada se
sente mais segura para investir
naquele local”, explica Erik Ca-
marano, presidente do MBC, so-
bre os motivos que levam as
companhias a participarem do
programa. O executivo explica
que todo o processo começa
com a ligação do governador ou
do prefeito. “Faço uma visita ao
local para entender quais são as
prioridades”, conta. Feito isso,
o MBC promove uma articula-
ção com diversas consultorias
— como Fundação Dom Cabral
e McKinsey — e juntos desenvol-
vem propostas de trabalho.
Além disso, o MBC detalha o or-
çamento do projeto e apresenta
os custos para empresas.

A cada três meses, o prefeito
ou o governador se reúne com
os empresários que apoiam o
projeto. “É uma reunião trans-
parente, com trocas de expe-
riência. Como as companhias já
fazem gestão interna, acabam
dando ideias que ajudam a ga-
rantir o sucesso do projeto. Afi-
nal, é o olho do dono que engor-
da o boi”, acrescenta.

A doação é feita para o MBC,
que repassa os recursos para as
prefeituras e governos. Com is-
so, as empresas ganham incenti-
vo fiscal, mas, ao mesmo tem-
po, têm de pagar imposto de
transmissão, o que acaba anu-
lando o benefício. “Há um proje-
to de lei do deputado federal Be-
to Albuquerque, do Rio Grande
do Sul, que prevê estimular esse
mecanismo de incentivo, como
foi feito com a Lei Rouanet”,
conta Camarano.

A doação, assim como o pro-
grama, dura de 12 a 18 meses,
podendo se estender até 24 me-
ses, dependendo do projeto.
“Depois disso, os governos dão
continuidade com recursos
próprios. Muitas vezes, não
são necessários novos investi-
mentos, porque um dos pilares

do programa é a capacitação
dos servidores, e isso é um ga-
nho permanente.”

Este é o caso do governo de
Pernambuco. Hoje, governa-
dor e secretários de segurança
se reúnem semanalmente para
discutir os caminhos da segu-
rança pública do estado. Já o
MBC visita o local uma vez a ca-
da três meses para fiscalizar o

andamento do projeto. “Há
dois anos, havia 75 homicídios
para cada 100 mil pessoas, ho-
je, o número caiu para 40”, diz.
“Esse ganho social é extrema-
mente importante.”

O Rio de Janeiro, assim co-
mo Pernambuco, está na se-
gunda fase do programa. O pri-
meiro passo foi o redesenho
dos processos na Secretaria de

Segurança, concluído em janei-
ro. Com as novas metas e indi-
cadores de violência, foi possí-
vel reduzir em 17,7% o total de
homicídios dolosos. Em 2009,
foram registrados 5.793 cri-
mes do tipo e, em 2010, o nú-
mero caiu para 4.768. “Esta-
mos conversando sobre mode-
los de governança. Estamos
vendo a possibilidade de im-

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Economia de R$ 14,2 bi para

INOVAÇÃO & GESTÃO

Natália Flach
nflach@brasileconomico.com.br

Programa Modernizando a Gestão Pública estimula o aumento das receitas e a redução de gastos em 11

Foram investidos pela
iniciativa privada
R$ 78,7 milhões,
nestes 10 anos. Isso
significa que para
cada R$ 1 aplicado
o retorno foi de R$ 181

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA
Editora:MariaLuízaFilgueiras mfilgueiras@brasileconomico.com.br

16 Brasil Econômico Quarta-feira, 1 de junho, 2011



●

A prefeitura do município
paulista diagnosticou a
necessidade de uma economia
de R$ 10 milhões para aumentar
a eficiência das políticas dos
gastos públicos. mas com a
adesão ao programa, a economia
chegou a R$ 21 milhões —
100% acima da meta inicial.

●

CASOSDESUCESSODA
PARCERIAPÚBLICO-PRIVADA

●

O redesenho na Secretaria
de Segurança, concluído em
janeiro, fez com que houvesse
redução de 17,7% nos homicídios
dolosos. Em 2009, foram
registrados 5.793 crimes
deste tipo. No ano passado,
o número caiu para 4.768.

●

Depois da capacitação feita
pelo MBC, os servidores
do estado nordestino estão
colocando em prática a
metodologia sozinhos.
Eles se reúnem semanalmente
e encontram com os
funcionários do MBC uma
vez a cada três meses.

No ano passado, o MBC se
reuniu com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) e três consultorias, em
Minas, para discutir a execução
da agenda de melhorias.
Também fez parte da pauta
uma reflexão sobre inovação
em gestão pública.

●
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O desafio da eficiência
para a gestão pública
O Brasil, cada vez mais, dedica esforços na busca por efi-
ciência e eficácia na gestão dos recursos públicos. Mais
do que destacar formas de otimizar receitas e despesas,
é importante pensar na interação público-privada co-
mo meio de fomentar a competitividade do país. É possí-
vel que o Estado incremente, de forma considerável, a
sua atuação frente à experiência do setor privado no
que tange a gestão. Porém, quando pensamos que cabe
ao Estado sustentar e desenvolver as condições compe-
titivas de um país, eficiência na gestão de recursos não
é suficiente para garantir a geração de renda, emprego e
inserção internacional dos bens produzidos.

Pensar em eficiência, para objetivos de longo prazo,
envolve um Estado que crie condições para que empre-
sas e sociedade produzam cada vez mais e melhor. Essa
ótica da eficiência pode ser entendida como a interven-
ção do Estado em prol da formação e manutenção das
condições competitivas para empresas, que englobe le-
gislação adequada, marco regulatório eficiente ou, en-
tão, políticas fiscais que garantam o funcionamento do
Estado sem restringir o funcionamento das empresas.

O papel do Estado é
prover condições ma-
croeconômicas, sociais
e de regulação de modo
a minimizar os riscos à
atividade econômica.
Além disso, o governo
deve oferecer a socieda-
de certa flexibilidade
de suas políticas econô-
micas, de modo a sus-
tentar a economia fren-
te às mudanças do am-
biente internacional.

Quando trabalhamos
essa perspectiva de efi-
ciência, o desempenho
brasileiro deixa a dese-
jar. Segundo dados do

World Competitiveness Yearbook de 2011, realizado pe-
lo International Institute for Management Development
(IMD), no quesito eficiência do governo, o Brasil ocupa a
55ª posição entre as 59 economias analisadas. Outro da-
do preocupante é a discrepância apresentada entre as efi-
ciências do Estado e das empresas privadas. Quando
comparadas, observa-se uma diferença de 26 posições
entre elas, já que a eficiência das empresas ocupa o 29ª lu-
gar no estudo. Esse dado mostra que a baixa eficiência do
Estado brasileiro pode impedir que o setor privado alcan-
ce a sua máxima eficiência competitiva, restringindo a
sua capacidade de geração de lucro e renda, de emprego
e de inserção nos mercados internacionais. Os efeitos
desse mau desempenho podem ser visualizados na perda
de seis posições apresentados pelo Brasil no ranking ge-
ral do estudo, que passou a ocupar o 44º lugar esse ano.

Trabalhar essa nova perspectiva da eficiência dos go-
vernos, traz ao país o desafio de agir pensando tanto no
curto prazo, como já vem sendo feito com iniciativas de
eficiência na gestão dos recursos públicos, quanto no
longo prazo com as reformas tributárias, trabalhistas e
legislativas, que como demonstram os dados do estudo,
são fatores impeditivos para o desenvolvimento econô-
mico e competitivo do Brasil. Na realidade, o grande de-
safio está em romper as barreiras institucionais que im-
pedem que essas reformas aconteçam de fato. Para in-
crementar o desempenho competitivo do país é neces-
sário mais que tornar eficiente a gestão dos recursos pú-
blicos. O governo precisa ir além e promover as tão de-
mandadas reformas — só assim poderemos recuperar
posições na corrida pela competitividade. ■

plantar um painel de controle
no Rio das metas traçadas”,
adianta o executivo.

Outra beneficiada pelo pro-
grama de gestão foi a prefeitura
do Guarujá (SP). A meta era pro-
mover uma economia de R$ 10
milhões e, assim, aumentar a
eficiência dos gastos públicos.
No entanto, a economia ultra-
passou este volume, ao atingir

R$ 21 milhões. Isso foi possível
pela mobilização dos empresá-
rios locais, que detectaram que
seria interessante fazer um no-
vo contrato de coleta de lixo e
adquirir uma máquina de tritu-
ração de entulho. Isso possibili-
tou a redução dos valores de dis-
posição do lixo e promoveu
uma economia de R$ 7 milhões
aos cofres do município. ■

Alexandre Vieira
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O programa em Londrina
reúne 100 empresas, desde
as grandes companhias do
país até pequenas imobiliárias.
As cotas de participação
foram arrematadas em leilão.
Com isso, o prefeito
tem de prestar contas
trimestralmente para
mais de 100 empresários.
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MARINA ARAÚJO
Pesquisadora do
Núcleo de Inovação da
Fundação Dom Cabral
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