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19/07/2021 

PAPER 1 – ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 

ASSUNTO: DESBUROCRATIZAÇÃO, O PROPÓSITO INSTITUCIONAL DO LIDE 

PERNAMBUCO NO BIÊNIO 21/22. 

A ESCOLHA DO TEMA: A burocracia há muito é percebida como um dos principais 

fatores para diminuição da competitividade empresarial, sendo reconhecida também 

como obstáculo para a excelência na prestação dos serviços públicos, com grande 

impacto também na equação de oferta dos serviços privados. Somados os fatores, 

reconhecemos o efeito crônico da burocracia no Brasil sobre a cidadania, a qualidade 

de vida das pessoas e também como um estímulo à corrupção. 

Também é importante registrar a apatia da sociedade civil e das representações 

empresariais no combate ao tema, constatação essa que incentivou o Conselho de 

Gestão do LIDE Pernambuco a colocar luz sobre a Desburocratização como objetivo a 

ser perseguido pelo grupo no intuito de contribuir com o fomento de uma nova cultura 

organizacional que impacte positivamente o poder público, o ambiente de negócios, a 

comunidade empresarial e a sociedade civil. 

 

1) No dia 03/02/2021 foi criado o Comitê de Desburocratização do LIDE 
Pernambuco acompanhado de um grupo no WhatsApp. 
 

2) A atual constituição do Comitê de Desburocratização tem na presidência e vice-
presidência, Ronnie Duarte e Alex Brenneken (respectivamente presidente e 
vice do Conselho de Gestão do LIDE Pernambuco para o biênio 21/22). Além 
deles, o diretor jurídico do LIDE Pernambuco, Procurador do Estado, Felipe de 
Moraes; o advogado líder de Queiroz Cavalcanti Advocacia, Bruno Cavalcanti; o 
diretor regional da Deloitte, Edson Cedraz; os economistas Ecio Costa e 
Leonardo Cerquinho; os empresários Múcio Novaes da Finacap, Manoel 
Ferreira Neto do Grupo Agemar e Samantha Berenguer da startup Nuplan; o 
diretor do SINDHOSPE, Marcos Miranda Filho; o diretor de relações 
institucionais do Grupo Neoenergia, João Paulo Rodrigues; o sócio-líder da PwC 
no Recife, Vinícius Rêgo; além do pesquisador oficial, Maurício Garcia e dos 
presidentes dos LIDEs Pernambuco, Futuro e Mulher, Drayton Nejaim, Daniel 
Asfora e Roberta Laurindo, junto com o staff do Sistema LIDE no Estado. 
 

3) Agendas 
 
3.1) No dia 23/02/21 ocorreu a reunião com o secretário de desenvolvimento 
econômico de Jaboatão dos Guararapes, Robson Leite, que colocou o 
município à disposição de uma parceria com o Comitê. Neste encontro 
estiveram presentes Ronnie Duarte e Alex Brenneken. 
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3.2) No dia 04/03/21 aconteceu a primeira reunião digital do Comitê com o ex-
secretário de desburocratização e governo digital do Ministério da Economia, 
Paulo Uebel, autor da Lei de Liberdade Econômica. O principal produto desse  
encontro foi estabelecer o campo de atuação das atividades do Comitê. São 
eles: 
 

• Simplificação normativa (atualização regulatória); 

• Digitalização de serviços públicos (transformação digital); 

• Aplicação da Lei de Liberdade Econômica no âmbito estadual e 
municipal. 
 

3.3) No dia 17/03/21 aconteceu a reunião digital do Comitê com o secretário 
de desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco, Geraldo Julio, que 
se colocou à disposição para colaborar de maneira coordenada com o Governo. 

3.4) No dia 18/03/21 outra reunião digital do Comitê, desta vez com o 
secretário de desenvolvimento econômico do Recife, Rafael Dubeux; e com o 
secretário executivo de transformação digital da capital pernambucana, 
Rafael Figueiredo. Ambos assumiram o compromisso de colaborar em parceria 
com o Comitê de Desburocratização do LIDE Pernambuco na busca de soluções 
reais e objetivas na esfera municipal. 

3.5) No dia 07/04/2021 aconteceu a reunião digital com André Ramos, diretor 
do DREI (Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração), em 
que vários pontos relativos à diminuição da burocracia na abertura das 
empresas foram colocados, amparados por dados estatísticos. 

3.6) No dia 28/04/21 o Comitê de Desburocratização do LIDE Pernambuco se 
reuniu digitalmente com o subsecretário de Desenvolvimento Regional de 
Minas Gerais, Douglas Cabido que também é líder do Programa Minas Livre 
Para Crescer. Na conversa, Douglas explicou como o Estado está aplicando na 
prática a Lei de Liberdade Econômica como indutor das ações para 
desburocratização. 

3.7) No dia 08/04/2021 foi dado início a elaboração de pesquisa sobre o tema 
Desburocratização com a participação dos membros do comitê. No dia 17/04, o 
questionário foi aplicado aos membros do Conselho de Gestão, Colégio de 
Presidentes e membros do Comitê de Desburocratização do LIDE Pernambuco. 
No dia 24/04, começou a ser aplicado aos filiados do Sistema LIDE Pernambuco 
(que inclui membros do LIDE Futuro, Mulher e Empreendedor). Na primeira 
quinzena de maio teremos a consolidação dos números dos filiados ao 
Sistema LIDE em Pernambuco, e com base nesses resultados diretrizes serão 
estabelecidas e novas ações iniciadas. 

3.8) No dia 05/05/2021, aconteceu a reunião digital com José Patriota, 
presidente da Amupe (Associação Municipalista de Pernambuco), para debater  
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a desburocratização do serviço público, mas especificamente as atividades 
empresariais de baixo risco. 

3.9) No dia 14/05/2021, foi apresentado ao Comitê o resultado final da 
pesquisa sobre a Desburocratização, idealizada pelos membros deste comitê, 
Edson Cedraz e Ecio Costa, e conduzida pelo pesquisador oficial, Maurício 
Garcia. 

3.10) No dia 19/05/2021, aconteceu a reunião digital com Leonardo Cerquinho 
que falou sobre suas experiências na prática com a burocracia do governo em 
nível estadual e federal especialmente no universo da logística e portos. 

3.11) Também no dia 19/05/2021, aconteceu a LIVE LIDEx Desburocratização 
que teve como tema “O que pode ser feito na prática para desburocratizar o 
ambiente de negócios”. Anfitrionada pelo vice-presidente do comitê, Alex 
Brenneken, a LIVE LIDEx contou com a participação de André Santa Cruz 
(Diretor do DREI), Douglas Cabido (Subsecretário de Desenvolvimento Regional 
de Minas Gerais) e Rafael Dubeux (Secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife) como painelistas, e com os membros 
deste comitê, Ecio Costa, Edson Cedraz, João Paulo Rodrigues e Vinícius Rêgo 
como debatedores. 
 
3.12) No dia 21/05/2021, o Comitê de Desburocratização do LIDE Pernambuco 
se reuniu para discutir os resultados da pesquisa e a estratégia de comunicação 
para sua divulgação. 
 
3.13) No dia 27/05/2021, aconteceu a coletiva de imprensa para apresentar os 
resultados da pesquisa sobre a burocracia no Estado aos principais veículos de 
comunicação de Pernambuco. 
 
3.14) No dia 09/07/2021, o Comitê se reuniu presencialmente com Jorge Lima, 
Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do 
Ministério da Economia e CEO do Projeto Custo Brasil. O encontro aconteceu 
na sede do Grupo Agemar, anfitrionados pelo membro do comitê, Manoel 
Ferreira Neto. 
 
3.15) No dia 19/07/2021, dá início a segunda etapa de atuação do Comitê de 
Desburocratização do LIDE Pernambuco, com a definição das ações que 
mobilizarão o grupo no segundo semestre de 2021. 

 


