
Instituto Unidos Brasil



O Instituto Unidos Brasil é uma entidade técnica, sem fins lucrativos, 
suprapartidária que tem a missão de fomentar e apoiar uma nova 

frente parlamentar.
O Instituto é uma plataforma tecnológica que trabalha em um modelo 

“Think Tank”
Um centro de reflexão de assuntos sobre estratégia política, economia, 

empreendedorismo, cultura entre outros, com o objetivo de levar o 
pensamento empresarial da livre iniciativa para junto dos Poderes da 

República.

O INSTITUTO



OS VALORES DO INSTITUTO

Como uma entidade de apoio a parlamentares e iniciativa privada, o 
Instituto trabalha sob regras de governança, código de conduta 

obedecendo os princípios democráticos e técnicos em defesa ao livre 
mercado de forma íntegra, ética e transparente.

A entidade é privada e manterá sua independência com planejamento 
estratégico, orçamentos de despesas, prestação de contas e auditorias.



O Instituto acredita nos princípios da livre iniciativa, redução do custo 
Brasil, simplificação da carga tributária, no empreendedorismo, estímulo 

a educação e na eficiência dos Governos.

Para tal o Instituto apoia a  
Frente Parlamentar do Empreendedorismo, formada por mais de 280 

parlamentares. Os parlamentares da FPE apoiam as mudanças 
estruturais e alterações legislativas com o objetivo de melhorar o 

ambiente de negócios do país.

OS PRINCÍPIOS DO INSTITUTO



A GOVERNANÇA DO INSTITUTO

O Conselho Administrativo é o órgão estratégico e decisório do 
Instituto. Tem a missão de aprovar o plano estratégico, 

acompanhar o desempenho do Instituto, eleger os Diretores 
Executivos e estimular as melhores práticas de governança.

A Diretoria Executiva do Instituto tem a responsabilidade de 
elaborar o plano anual de ações, contendo os principais 

objetivos, metas e orçamentos para o ano.



O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(convidados por ordem alfabética)

- Fabio Pergher – Start Quimica
- Flavio Rocha – Riachuelo 

- Hélio Beltrão – Instituto Millenium
- Robert Yarley – Grupo JHSF

- Vander Giordano – Grupo Multiplan
- Paulo Uebel – Presidente do Conselho CODEMIG e CODEMGE  

- Urubatan Helou - Braspress 
- Stephane Engelhard – Carrefour 



O CONSELHO CONSULTIVO
(convidados por ordem alfabética)

- Alberto Saraiva – Habib´s
- Marcelo Prando - Replas

- Marco Stefanini – Grupo Stefaninni
- - José Carlos Semenzato – SMZTO Franquias

- João Apolinário – Polishop
- - Jorge Gerdau Johannpeter - Gerdau
- Julio Dias Sobrinho – Grupo Ortobom 

- Rubens Menin – MRV Engenharia e CNN
- Salim Mattar - Localiza

- Washington Cinel - Gocil  



- Implantar a estrutura operacional em Brasília
- Fomentar a aproximação entre parlamentares e empreendedores
- Estruturar e apoiar a Frente Parlamentar do Empreendedorismo 
- Desenvolver e implantar a plataforma tecnológica de relacionamento
- Estruturar a oferta de produtos e serviços 
- Buscar recursos recorrentes para a manutenção da entidade
- Implantar estratégia de comunicação com CA, parlamentares e empresas
- Estimular a entrada de novos parlamentares na Frente  

OS OBJETIVOS DO INSTITUTO EM 2021



Como foco inicial de atuação desse período, o Instituto vai apoiar a 
Frente Parlamentar do Empreendedorismo nos temas :

- A REFORMA ADMINISTRATIVA
- A LEI DE PRIVATIZAÇÃO
- REFORMA TRIBUTÁRIA

- REFORMA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

OS MACRO OBJETIVOS DO INSTITUTO



O Instituto trabalha de duas formas;

- Apoiando projetos e proposições de abrangência nacional e multisetorial – já 
inclusos no plano estratégico e orçamento anual e com metodologia de 
trabalho já definida e estruturada. Orçamento pago por contribuições 
associativas.

- Desenvolvendo projetos de ações específicas para setores, entidades e 
empresas que desejam acompanhar pautas e organizar proposições no 
congresso. Essa ação tem contratação específica, direcionada e time voltado 
exclusivamente para sua execução. Segue a mesma metodologia de trabalho, 
mas atua de forma específica. 

OS PRODUTOS DO INSTITUTO



A METODOLOGIA DO TRABALHO

Os produtos seguem processos estruturados e frequentes, com as

seguintes entregas ;

1. Técnica e acadêmica 2. Articulação e engajamento 3. Comunicação

Formulação de pareceres, 

orientações, estudos, notas 

técnicas e monitoramento 

ativo de matérias legislativas 

e políticas públicas

Integração do parlamento, 

com Executivo, sociedade 

civil e setor produtivo na 

realização de estudos, 

eventos e debates.

Enfoque na comunicação 

política, para os 

associados, para a 

sociedade e para 

formadores de opinião.



O ROTEIRO DO TRABALHO

Avaliar uma 
proposição

Desenvolver 
trabalhos técnicos, 

encaminhar estudos 

Debater  
proposições
com a Frente 
Parlamentar

Suporte técnico

ENTIDADES

FRENTE PARLAMENTAR

O INSTITUTO

Tomar decisão

Elaborar 
parecer técnico



AS PROPOSIÇÕES

O Instituto pré-selecionou um grupo de proposições e vai elaborar um 
parecer sobre cada uma e seu impacto junto as empresas e aos negócios 
seguindo a ordem de priorizar aquelas de alto impacto econômico e alta 

viabilidade de execução.

Os estudos apontam para três grupos de proposições; 

- proposições em fase de implementação (imediata);
- proposições em fase de tramitação (médio prazo);

- proposições em fase de análise (sem prazo definido).
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PROPOSIÇÕES
Não

Quantificada
Quantificada Total Impacto

STATUS

Em Implementação 17 124 141 R$ 85,5 bi

Em tramitação 16 22 38 R$ 224,8 bi

Em análise 373 169 542 R$ 178,5 bi

TOTAL: 406 315 721 R$ 488,8 bi

¹ Nota: Impacto potencial, uma vez que, os ganhos capturados dos projetos variam de acordo com prazo e período de implementação.  

Existem projetos que os ganhos são capturados logo após implementação, outros após um ano e outros ainda com período de maturação  

de 10 anos.

TOTAL DE PROPOSIÇÕES
(ATUALMENTE NO GOVERNO)



A PLATAFORMA DO INSTITUTO

Uma plataforma omnichannel de informação, comunicação, 
transacional e de ensino a distância para apoiar o empreendedorismo

Site com área 
logada 

Data Base 
integrado 

APP intergrado 

Oferta de cursos e conhecimento on-
line para associados e parlamentares 

de forma democrática



A PLATAFORMA DO INSTITUTO

Parceiros potenciais e em negociação da plataforma educacional

Oferta de cursos on-line para colaboradores de associados e 
parlamentares 



Forte trabalho de mídia social. 

Um site com área logado com o conteúdo completo

Comunicação com diversos públicos e mídias
Relacionamento com o parlamento
Relacionamento com empresários

Treinamento interativo

Uso de todas as ferramentas por omnichannel

A COMUNICAÇÃO COM O MERCADO



O Apoio

Iniciativa privada

Federações, Associações e Sindicatos

Sociedade civil

Instituto Unidos Brasil

SHIS QI 19 – Chacaras 19 e 24 – Casa A

FRA – Setor de Habitações Individuais Sul

Brasilia – CEP 71655-740



INSTITUTO UNIDOS BRASIL
A CASA DO EMPREENDEDOR


